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Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem kompletní počítačové sítě v novostavbě 

rodinného domu. První část pojednává o analýze současného stavu rodinného domu, 

možnosti a požadavky investora. Druhá část je zaměřena na teoretická východiska. Třetí 

část se zabývá návrhem řešení a požadavků na realizaci. 

 

Abstract 

 This thesis deals with the entire network in a new house. The first part deals with 

the analysis of the current state of the house, the possibilities and requirements of the 

investor. The second part focuses on theoretical foundations. The third part deals with 

the design solutions and requirements for implementation. 
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ÚVOD 

 V dnešní době informačních technologií, kdy počítače a ostatní elektronika 

obklopují člověka na každém kroku, je kladen důraz nejenom na výkonnost 

jednotlivých zařízení, ale také na propojení mezi nimi do počítačové sítě. 

 Dnes pomocí počítačové sítě komunikují mezi sebou nejenom počítače, ale 

i veškerá elektronika zahrnující domácí spotřebiče. Tyto spotřebiče jsou připojeny na 

počítačovou síť, je možné je ovládat dálkově v rámci domácí sítě nebo přes internet 

z jakéhokoliv koutu země. Možné je také sdílení dat mezi jednotlivými zařízeními 

a sledování multimédií. 

 Počítačová síť, již není doménou IT odborníků. Díky rostoucí využitelnosti 

a neustálým snižováním nákladů na počítačovou síť je zvýšen zájem investorů 

o zasíťování celého objektu. Celkové náklady infrastruktury počítačové sítě jsou 

zanedbatelné v poměru k nákladům za výstavbu rodinného domu.  

 V současné době si tyto důvody projektanti moderních rodinných domů 

uvědomují, a proto při projektování berou v úvahu infrastrukturu počítačové sítě. 

Největší důraz musí být kladen na samotný návrh infrastruktury počítačové sítě 

a neméně na samotnou realizaci. Samotný návrh se začíná tvořit dle konkrétních 

požadavků investora, jeho možností a upřesnění účelu sítě. Již z vyplývajícího účelu sítě 

a popisu objektu je možné navrhnout infrastrukturu počítačové sítě a doporučit, 

nebo vyvrátit jednotlivé požadavky kladeny ze strany investora.  
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CÍL 

 Cílem této bakalářské práce je vypracovat vhodný návrh počítačové sítě pro 

dvoupodlažní rodinný dům v městské čtvrti Brno-Soběšice. 

 První část bakalářské práce se bude zabývat analýzou současného stavu, která 

bude složena z několika kroků. Nejprve budou popsány jednotlivé místnosti rodinného 

domu. Dalším krokem bude analýza nároků, které budou na počítačovou síť kladeny. 

Posledním krokem bude identifikace konkrétních požadavků, které vyplynuly 

z komunikace s investorem a jeho rodinou. Z těchto poznatků bude navrhnout 

předběžný model počítačové sítě. 

 V následující části budou uvedeny teoretické východiska, z kterých budu 

vycházet při návrhu počítačové sítě. Poslední kapitola se bude zabývat samotným 

návrhem univerzální kabeláže včetně návrhu aktivních prvků. Na závěr bude vytvořen 

kompletní rozpočet počítačové sítě vycházející z návrhu na výstavbu počítačové sítě.  
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1 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

 Hlavním úkolem pro realizátora projektu je návrh infrastruktury počítačové sítě 

pro novostavbu dvoupodlažního rodinného domu na vybraném stavebním pozemku. 

Druhotným úkolem je návrh aktivních prvků pro počítačovou síť v rodinném domě. 

1.1 Stavební pozemek 

 Pozemek určený k výstavbě dvoupodlažního rodinného domu se skládá ze tří 

parcel s celkovou rozlohou 1309 m2 v příměstské části Brna-sever, čtvrť Soběšice. 

Z východní strany je k pozemku přístup z asfaltové cesty. Severní i jižní část ohraničují 

sousední pozemky, které jsou již zastavěny novostavbami. Pozemek nebyl při jeho 

koupi zasíťován. Kvůli atypickému tvaru pozemku a úzké východní straně nebylo 

možné použít žádný prefabrikovaný návrh domu. 

 

 

 

Obrázek 1: Stavební pozemek pro novostavbu RD  

  Zdroj : Ikatasr [online] 
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1.2 Popis objektu 

 Z důvodu asymetrického rozložení pozemku a jeho úzkému tvaru se na pozemek 

nehodil žádný katalogový rodinný dům. Východní strana má pouhých 15 metrů a další 

komplikací byla vyhláška družstva, která nařizuje stavět až 3 metry od hranice 

sousedních pozemků. Stavební projekt rodinného domu, který by splňoval požadavky 

investora, byl svěřen projektantovi Ing. Zdeněkovi Khásovi. Investor si nechal 

vypracovat projekt se stupněm dokumentace k úřednímu rozhodnutí. Rodinný dům je 

určen pro čtyřčlennou rodinu a to tři dospělé osoby a jednoho studenta vysoké školy. 

 

1.2.1 Architektonické řešení 

 Objekt rodinného domu je navržen jako samostatně stojící s předepsanými 

odstupnými vzdálenostmi od komunikace i okolní výstavby. Objekt je přízemní 

s obytným podlažím, částečně podsklepený. Rodinný dům má podlouhlý tvar a je 

členěný na dvě části, které jsou spojeny vstupní halou se schodištěm. Objekt je 

zastřešen členěnou sedlovou střechou s hřebenem kolmo na komunikaci. 

 Dispozičně je rodinný dům navržen jako dvougenerační se dvěma bytovými 

jednotkami. Byt v prvním nadzemním podlaží je přístupný přímo ze vstupní haly. Na 

vstup navazuje chodba otevřená do velké obytné místnosti, která je propojená s jídelním 

a kuchyňským koutem. Z této chodby je také přístupná ložnice, wc, koupelna a komora. 

Z obytného pokoje je vstup na terasu. Ze vstupní haly je dále přístupná garáž, z které 

vedou schody do sklepa. Po otevřeném schodišti, taktéž nacházejícím se ve vstupní 

hale, je přístupný ateliér a druhá bytová jednotka v podkroví. Ta je dispozičně řešena 

stejně jako byt v prvním nadzemním podlaží. Z obytného pokoje je přístupná lodžie. 

Obrázek 2: Vizualizace rodinného domu - jižní pohled 
Zdroj: Výkresová dokumentace 
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Obrázek 3: Vizualizace rodinného domu - východní pohled 
Zdroj: výkresová dokumentace 

 

1.2.2 Stavebně technické řešení 

 Založení objektu je navrženo na betonových pásech. Svislé nosné konstrukce 

jsou navrženy z keramických bloků POROTHERM. Obvodové zdivo je navrženo 

v šířce 450 mm z cihel POROTHERM 44 Si v šířce 375 mm z cihel POROTHERM 

36,5 P+D v místě garáže. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy v šířce 300 mm z cihel 

PROTHERM 30 P+D a v šířce 175 mm z cihel POROTHERM 17,5 P+D. Dělící příčky 

jsou navrženy v šířce 115 mm z cihel POROTHERM 11,5 P+D.  

 Stropní konstrukce a schodiště jsou navrženy jako železobetonová monolitická 

deska v tloušťce 200 a 220 mm. Překlady budou použity systémové alternativně 

monolitické. Střecha nad objektem je navržena jako sedlová, krov je navržen dřevěný, 

vaznicový. Krytina bude provedena z pálených tašek šedé barvy. 

 

1.3  Popis jednotlivých místností 

 V této podkapitole jsou popsány jednotlivé místnosti všech pater rodinného 

domu, které vychází ze stavební výkresové dokumentace půdorysu. Jednotlivé místnosti 

jsou popisovány dle investorovy představy, z které vychází návrh strukturované 

kabeláže  
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1.3.1 Sklepní prostory 

Posilovna 1. PP,  0.01 

 Posilovna, dle výkresové dokumentace, spojuje vnitřní vstup z garáže a chodbu 

spojující spižírnu a technickou místnost solárního systému. Tato místnost bude sloužit 

i jako lyžárna a sklad kol. Zde bude instalována přípojka pro přívod internetu a Smart 

TV. 

Chodba 1.PP, 0.02 

 Chodba je podlouhlá místnost spojující technickou místnost solárního systému, 

posilovnu a letní kuchyni. V této místnosti investor  neuvažuje o další přípojce. 

Spižírna 1.PP, 0.03 

 Místnost sloužící jako sklad potravin a to zejména potravin trvanlivých. 

Na severní straně spižírny bude umístěn regál na zavařeniny. V této místnosti nemá 

investor žádné plány. 

Technická místnost solárního systému 1.PP, 0.04 

 Technická místnost obsahující veškerou techniku včetně kompenzačních nádob 

a 300 litrové nádrže s vodou k uchování energie ze solárního systému. Tento solární 

systém bude vhodný pro ohřev vody ke koupání, tak i ohřevu vody k topení. V místnosti 

ústí přívod vody ze studny napojený na vodovodní síť v rodinném domě napájející 

toaletní nádrže, pračku a myčku. V místnosti bude sprchový kout. Zde bude 

vybudována datová zásuvka pro vzdálené ovládání solárního systému. 

Sauna 1.PP, 0.05 

 Tato místnost propojuje chodbu, WC a východ z domu na zahradu. Tento 

prostor se využije jako relaxační místnost, kde bude infrasauna s odpočívárnou. Zde si 

přeje investor datovou zásuvku pro možné budoucí využití 
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Tabulka 1: Plocha místností 1. podzemního patra 

Označení Účel místnosti Plocha 
v m2 

Podlaha 

0.01 Posilovna 8,85 Keramická dlažba 

0.02 Chodba 8,50 Keramická dlažba 

0.03 
Spižírna 

 
5,05 Betonová 

0.04 
Technická místnosti 
solárního systému 

9,10 Betonová 

0.05 Sauna 14,00 Betonová 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

1.3.2 První nadzemní podlaží 

Vstupní hala 1.NP, 1.01 

 Vstupní hala spojující pomocí otevřeného schodiště první nadzemí a druhé 

nadzemní podlaží. Je z ní také vchod do garáže. Vedle hlavních dveří bude instalován 

domácí vrátný s přenosem videa díky, kterému lze snímat okolí před brankou. Přípojné 

místo pro domácího vrátného bude zakončené konektorem RJ45, protože se datový 

kabel zapojí přímo do jednotky.  

Garáž 1 NP, 1.02 

 V garáži bude možné zaparkovat současně dva automobily a také silniční 

motorku. Počítá se tu i s pracovním stolem po severní straně místnosti a úložným 

prostor v podobě skříní. V této místnosti si přeje investor IP kameru a VoIP telefon. 

IP kamera bude instalována na západní straně garáže u stropu. 

Technická místnost 1 NP, 1.03 

 Místnost s plynovým kondenzačním kotlem na ohřev vody a 100 litrový 

zásobník teplé vody. Počítá se tu i s využitím velkého úložného prostoru. Zde bude 

umístěn datový rozvaděč, protože se jedná o místnost situovanou uprostřed domu. Bude 

tu také vybudována datová zásuvka pro vzdálené ovládání kotle. 
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Kuchyň 1NP, 1.04 

 Prostorná kuchyň je spojena s jídelním koutem a také s obývacím pokojem. 

V kuchyni se do budoucna počítá s chytrými elektrospotřebiči. Jelikož nejsou na trhu 

cenově rozumně dostupné, dostatečně chytré a vyspělé spotřebiče, nebudou zatím 

všechny plánované zásuvky obsazeny. Veškeré elektrospotřebiče jako jsou např. myčka, 

lednička, pračka, kávovar, mikrovlnná trouba bude možné ovládat po IP protokolu. 

Jídelní kout 1NP, 1.05 

 Tato místnost je přímo napojena na kuchyň a obývací pokoj. V jídelním koutě 

bude velký jídelní stůl a sezení pro šest osob. Zde bude vybudována datová zásuvka. 

Obývací pokoj 1NP, 1.06 

 Největší místností v domě je obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyňským 

koutem. V pokoji bude umístěna velká rohová sedačka v jihozápadním rohu místnosti. 

Naproti sedačce bude umístěn konferenční stolek. V místnosti bude zabudovaný krb, 

který vytopí dvě místnosti v druhém patře. Na zdi oddělující kuchyňský kout 

od obývacího pokoje bude umístěna širokoúhlá Smart televize podporující protokol IP. 

Dále je nutné do budoucna počítat s domácím kinem, síťovým mediálním centrem. 

Místnost bude mít přípojný bod k Wi-Fi, který bude v rohu západní a jižní zdi. 

Ložnice 1NP, 1.07 

 V ložnici si investor přeje mít přípojku k internetu pro jeden z počítačů. 

Do budoucna se počítá se Smart televizí podporující IP protokol a zásuvkou pro počítač. 

WC 1NP, 1.08 

 V místnosti toalety se neplánuje přípojné místo. 

Koupelna 1NP, 1.09 

 Prostorná koupelna sousedící s místností WC, ve které bude umístěna pračka. 

Pračka bude do budoucna ovladatelná po protokolu IP. 
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Tabulka 2: Plocha místností 1. nadzemního patra 

Označení Účel místnosti 
Plocha 
v m2 Podlaha 

1.01 Vstupní hala 12,5 Keramická dlažba 

1.02 Garáž 37,55 Keramická dlažba 

1.03 Technická místnost 5,10 Keramická dlažba 

1.04 Kuchyň 9,8 Keramická dlažba 

1.05 Jídelní kout 7.5 Keramická dlažba 

1.06 Obývací pokoj 34,00 Dřevěné parkety 

1.07 Ložnice 14,00 Keramická dlažba 

1.08 WC 1,70 Keramická dlažba 

1.09 Koupelna 6,25 Keramická dlažba 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 
 

1.3.3 Druhé nadzemní podlaží 

 Druhé nadzemní podlaží je rozvrženo stejným způsobem jako první nadzemní 

podlaží. Je to z důvodu nutného umístění stavebních prvků sloužících ke správné statice 

domu a kvůli komínovému systému umístěnému ve zdi mezi obývacím pokojem 

a ložnicí v prvním nadzemním podlaží. I rozložení místností koupelny a toalety zůstaly 

dle rozložení spodního patra, a to zejména z důvodu vedení potrubí ventilace, 

odpadních vod a přívodu teplé a studené vody. 

 

Chodba 2NP, 2.01 

 Po výstupu z haly po schodech se nachází krátká chodba se zábradlím. Po levé 

straně jsou dveře do místnosti zvané ateliér, která bude sloužit jako studentský pokoj. 

Na straně pravé se nachází dveře do druhé bytové jednotky. Zde bude umístěn 

přístupový bod. 
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Studentský pokoj 2NP, 2.02 

 Studentský pokoj, ve kterém bude připojen stolní počítač a televize. Stolní 

počítat bude na stole pod oknem na východní straně. Televize propojená do domácí sítě 

bude na stolku na severní straně pokoje. Pro síťovou tiskárnu a ostatní zařízení 

vyžadující připojení k síti bude vybudováno v pokoji šest přípojných míst. 

Šatna 2NP, 2.03 

 Místnost určená pro uschování sezonního oblečení. Po stranách místnosti jsou 

skříně pro uložení sezonních dekorací a oblečení. Pro možné budoucí využití bude 

nainstalována datová zásuvka. 

Koupelna 2NP, 2.04 

 Koupelna je přístupná z chodby. V této místnosti se uvažuje o přípojném místu 

pro chytrý spotřebič. 

WC 2NP, 2.05 

 V této místnosti nejsou žádné požadavky. 

Pracovna 2NP, 2.06 

 Pracovna je určena pro investora, kde bude pracovní stůl s počítačem a skříně na 

potřebné dokumenty. V pracovně bude umístěn VoIP telefon. Protože se jedná 

o dvougenerační dům, tak v případě nastěhování druhé domácnosti se místnost 

pracovna předělá na dětský pokoj nebo ložnici. Je zde počítáno i s přípojkou pro Smart 

TV a zařízení vyžadující připojení k internetu. Skrz západní zeď bude z vnější strany 

instalována zásuvka pro IP kameru. Tato zásuvka bude mít zvýšený stupeň krytí pro 

dostatečnou odolnost elektrospotřebiče proti vniknut kapalin a prachu.  

Obytný pokoj 2NP, 2.07 

 Poslední obytnou místností domu je pokoj určený pro dospělou dceru. V pokoji 

bude umístněna datová zásuvka pro PC. Pro budoucí rodinu bude tento pokoj využíván 

jako obývací pokoj. Proto zde musíme uvažovat o větším počtu přípojných míst, které si 

vyžaduje Smart TV, herní konzole a další zařízení. 
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 Odpočívárna 2NP, 2.08 

 Místnost odpočívárna spojuje předsíň s obytným pokojem starší dcery. Tato 

místnost je vybavena kulatým stolem pro hraní společenských her, pohodlnými křesly 

a klavírem. Pro budoucí rodinu bude tato místnost sloužit jako kuchyň. Z prvního patra 

je přiveden přívod plynu i elektrická zásuvka na 360 V. Při vstupu do kuchyně bude 

domácí vrátný, který má video funkci. V jihovýchodním rohu místnosti bude vyvedena 

datová zásuvka pro IP kameru pokrývající prostor před vstupními dveřmi a nádvořím. 

Datová zásuvka musí mít zvýšený stupeň krytí. V jihozápadní zdi budou umístěna 

přípojná místa pro chytré spotřebiče. 

Tabulka 3: Plocha místností 2. nadzemního patra 

Označení Účel místnosti 
Plocha 
v m2 Podlaha 

2.01 Chodba 14,60 Keramická dlažba 

2.02 Studentský pokoj 31,35 Keramická dlažba 

2.03 Šatna 4,55 Keramická dlažba 

2.04 Koupelna 5,50 Keramická dlažba 

2.05 WC 2,65 Keramická dlažba 

2.06 Pracovna 15,00 Dřevěné parkety 

2.07 Obytný pokoj 24,75 Keramická dlažba 

2.08 Odpočívárna 11,15 Keramická dlažba 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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1.4 Použitý hardware a software 

 V rodinném domě budou k dispozici minimálně 3 počítače a 1 notebook. 

Jednotlivá zařízení mají rozličnou konfiguraci a to zejména z důvodu potřeb uživatele. 

Investor využívá počítač pro své pracovní povinnosti, zejména tvorbu cenových návrhů, 

faktur, komunikaci s klienty a objednávání zboží. Proto má investor stolní počítač 

s procesorem AMD E1-1200  (1,4Ghz), integrovanou grafikou, 2 GB RAM DDR 3 

a 500 Gb hard disk. Stejnou sestavu využívá i manželka investora využívající stolní 

počítač na email, internet a prohlížení fotek. 

 

 Třetím a posledním stolním počítačem je výkonný počítač, který používá syn 

studující na vysoké škole. Sestava se skládá z tříjádrového procesoru AMD Phenom II 

X3 (2,8Ghz), grafickou kartou Sapphira (1GB DDR5), operační pamětí 4GB a 640 Gb 

hard disk. Posledním zařízením je notebook HP ProBook 4530s využívající dcera 

investora. Celá rodina využívá fototiskárnu Canon Pixma 6250, která bude připojena na 

síť přes kabel nebo pomocí Wi-Fi.  

 Na počítačích jsou nainstalovány operační systémy Microsoft Windows XP 

Service Pack 3 a Microsoft Windows 7, kancelářský balík Microsoft Office verzi 2003 

a 2007, Adobe reader 9. O antivirovou ochranu všech počítačů se stará antivir Avast! 

Free Antivirus a Microsoft Security Essentials. Na vybraných počítačích je instalován 

program Vivid Workshop obsahující databáze vozidel, parametrů, servisních zásahů, 

schémat. 

 

1.5 Poskytovatelé internetu 

  Výběr poskytovatele internetu je velice důležitý pro celkový výsledek a není 

dobré na nich šetřit. Rozhodujícím parametrem by neměla být jenom cena a výkon, ale 

také reference z dané lokality. Díky webové stránce www.rychlost.cz je snadné zjistit, 

kteří poskytovatelé působí v lokalitě Brno-Soběšice, jaké tarify nabízejí, typ připojení 

a další přídavné funkce, jako jsou IP telefonování nebo satelitní televize. Firem, které 

nabízejí připojení k internetu je šest, ale každý má rozdílné parametry, které ovlivňují 
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jejich celkové umístění v pořadí výběru poskytovatele internetu. Nelze se spoléhat 

pouze na parametry udávané provozovatelem internetu na jeho webových stránkách, 

a proto je důležité si tyto parametry ověřit v praxi samotným měřením nebo dle 

referencí a testů uživatelů na webové stránce www.rychlost.cz. 

Většina poskytovatelů internetu v lokalitě Brno-Soběšice nabízí bezdrátové připojení, 

které je oproti kabelovému připojení méně stabilní a závisí na vzdálenosti a pozici 

vysílače. Protože je objekt rodinného domu situován pod kopcem, tak tato skutečnost 

vyřazuje množství poskytovatelů internetu. Pro naše potřeby byly vybrány 

poskytovatelé internetu JaroNet, Wosa, Orinet, Svobcomnet, Rywafost, Netstone 

a Telefonica O2. 

 

1.6 Možnosti investora 

 Návrh projektu není finančně limitován, ale hlavním kritériem investora je 

poměr cena/výkon. Jednotlivé cenové varianty budou investorovi předloženy a dle 

požadavků upraveny. 

 

1.7 Požadavky investora 

 Hlavním požadavkem investora je vytvoření kvalitní počítačové sítě po celém 

domě. Dílčím cílem bylo zavedení Wi-Fi sítě ve vybraných částech domu.  

Po konzultaci s investorem bylo navrhnuto následující: 

• Rychlost sítě LAN 1 Gbit/s 

• Dostatečný počet datových zásuvek 

• Výběr a zapojení nejvhodnějšího poskytovatele internetu 

• VoIP telefon 

• Výběr a instalace vhodných aktivních prvků 

• Záruka na použité aktivní prvky s minimálně dvouletou zárukou 

• Sjednocený design zásuvek v rámci celého domu 

• Záruka na kabelážní systém s dlouholetou zárukou 

• Zavedení Wi-Fi přístupového bodu po domě 
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1.8 Výstupy analýzy 

Díky osobní schůzce s investorem a jeho rodinou, přímo na hrubé stavbě rodinného 

domu, byla provedena prohlídka všech místností, kde investor popsal jejich využití. Na 

základě požadavků investora jsme zjistili, kolik asi bude potřeba přípojných míst a kde 

bude umístěn datový rozvaděč apod. 

 Investor by si přál do budoucna i IP kamery se záznamem, které by monitorovaly 

nádvoří a zahradu. Protože se jedná o další náklady, které investor nechce akceptovat, 

tak bude přichystána strukturovaná kabeláž pro budoucí instalaci. 

 Je pravděpodobné, že v průběhu projektu nastanou změny, které budou 

s investorem konzultovány. Dále jsem obdržel od investora technickou dokumentaci 

domu a také půdorysy všech pater.    
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 V této teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy pro pochopení 

problematiky návrhu počítačové sítě užité v této bakalářské práci. Pro vytvoření 

odpovídajícího návrhu počítačové sítě je nezbytné, aby projektant bezchybně ovládal 

tuto teorii. Jsou v ní popsány a rozebrány dvě hlavní kapitoly, které senazývají teorie 

přenosu a kabelážní systémy. 

První kapitolu, kterou popíši a rozeberu je teorie přenosu. Do této kapitoly spadá 

dělení sítí dle jednotlivých parametrů, jednotlivé technologie, výhody a nevýhody 

jednotlivých typů síťových topologií, model ISO/OSI a jeho jednotlivé vrstvy. 

Druhá kapitola, která se nazývá kabelážní systémy, popisuje jednotlivé druhy 

kabelů, aktivními prvky, jejich popisem a vlastnostmi. 

 

2.1 Počítačová síť 

Definice pro počítačovou síť zní jednoznačně. Počítačová síť je tvořena spojením 

dvou a více počítačů za účelem komunikace a poskytování dat mezi sebou, dle 

stanovených norem (1). 

Počítačová síť slouží nejenom k propojení a následnému sdílení dat mezi počítači, 

ale i sdílení hardwarových prostředků, jako jsou skenery, tiskárny, IP kamery nebo 

datová centra. Počítačové sítě se dělí do několika skupin dle jednotlivých kritérií. Dle 

rozlehlosti, způsobu propojení, topologie sítě (1). 

 

 

Počítačová síť musí splňovat tyto atributy: 

• Propojovací software 

• Síťové systémy 

• Síťové prvky (přepínače, adresní systém) 
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Počítačová síť se skládá z těchto komponentů: 

• Propojené systémy 

• Propojovací software 

• Síťový hardware 

• Fyzická přenosová média 

• Adresní systém pro všechny uvedené komponenty 

 

2.2 Druhy sítí podle rozlehlosti 

Počítačové sítě je možné dnes rozdělit do čtyř základních skupin podle jejího 

využití a rozlehlosti. Podle rozlehlosti sítě se dělí na sítě WAN, MAN, LAN a PAN. 

Dříve se sítě rozdělovaly pouze na WAN a LAN, ale s přicházejícími novými 

technologiemi vznikají i nové skupiny PAN a GAN. Rozdíly jednotlivých typů sítí 

se přibývajícím vývojem nových technologií stírají, a tak význam jednotlivých skupin 

dle rozlehlosti již nehraje tak velkou roli, jako v minulosti (4). 

 

2.2.1 Wide Area Networks (WAN) 

Rozlehlá síť propojující sítě vzdálené stovky kilometrů mezi státy i kontinenty. 

WAN sítě slouží k propojení velkého množství MAN a LAN sítí. Páteř této sítě 

je tvořena pomocí vysokorychlostních optických kabelů nebo satelitního spojení. Pro 

WAN sítě je typické správcování vícero organizací, které vzájemně spolu 

nespolupracují. Můžeme se potkat s pojmem GAN (Global Area Networks), který je 

ekvivalentní se sítí WAN (4). 

 

2.2.2 Metropolitan Area Networks (MAN) 

Metropolitní síť má menší rozsah než sítě WAN. Její velikost se udává do 75 km 

a její typické rozložení jsou města či metropole. MAN sítě slouží k spojování několika 

LAN sítí. Tento typ sítě nemá přesnou definici rozsahu ani chování. Nejznámějším 

příkladem je školní síť (4). 
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2.2.3 Local Area Networks (LAN) 

Lokální síť se vyznačuje svojí malou rozlehlostí. Nejčastěji se vyskytuje 

v domácnostech v rámci jedné budovy. Její rychlost je v řádu stovek Mb/s, ale i 1 Gb/s. 

Je realizována pomocí kroucené dvojlinky nebo bezdrátovou technologií Wi-Fi. Pro 

lokální síť je typická krátká vzdálenost, větší rychlost, menší zpoždění a vzájemná 

viditelnost. Tato síť bývá zpravidla vždy vlastněná provozovatelem (4). 

 

2.2.4 Personal Area Networks (PAN) 

Personální síť má nejmenší rozsah z výše zde uvedených sítí. Její velikost 

je v rámci jedné místnosti. Obvykle bývá realizována pomocí rozhraní BlueTooth, 

jejichž vlastností a výhodou je velice rychlá konfigurace. Vhodné jsou i technologie 

Wi-Fi, Irda, USB nebo DECT. Nejznámější případem síťě PAN je propojení počítačové 

myši k počítači nebo propojení telefonu s handsfree sadou. Cílem sítě PAN je propojení 

se vším. V dnešní době je možné propojit řadu od sebe odlišných přístrojů (pračka s PC, 

PC s ledničkou apod.) (4). 

  

 

2.3 Rozdělení dle topologie sítě 

Topologie sítí se zabývá způsobem zapojení stanic a znázornění jejich reálné 

a virtuální podoby. Topologie jakožto prvek síťového standardu, podstatě určuje 

výsledné vlastnosti sítě. Topologie úzce souvisí s výběrem typu kabeláže. Mezi základní 

topologii sítí se řadí topologie sběrnicové, kruhová a hvězdicová. Dalšími topologiemi 

mohou být topologie spleti, stromová topologie a hybridní topologie kombinující 

zmíněné topologie (1).  
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2.3.1 Sběrnicová topologie (BUS) 

Lineární neboli sběrnicová topologie je způsob propojení počítačů a jiných 

zařízení v jedné linii za sebou. Počítače jsou ke sběrnici připojeny pomocí 

odbočovacích prvků (T konektorů). Na obou koncích sběrnice musí být zakončeny 

terminátorem, který zajistí, že signál nebude odrážen do opačného směru. Výhodou 

lineární topologie jsou nízké pořizovací náklady, snadná realizace a snadné rozšíření 

stávající sítě. Tato topologie je vhodná pro dočasné, či malé sítě, nevyžadující velkou 

přenosovou rychlost. Při jakémkoliv poškození kabelu dochází k odstavení celé sítě. 

Další nevýhodou je složité lokalizování závady. Mnoho spojů na sběrnici má za 

následek možné poruchy. Výkon celé sítě rapidně kolísá při větších počtech stanic 

(1; 15). 

 

 

Obrázek 4: Sběrnicová topologie 
  Zdroj: Site.the [online] 

 

2.3.2 Kruhová topologie 

Kruhová topologie je podobná sběrnicové topologii v tom, že každý počítač je 

propojený s dalším počítačem. Data jsou oproti sběrnicové topologii šířena cyklicky, 

jedním směrem od jednoho počítače k druhému, a tak nehrozí kolize a interference. 

Efektivita kruhové topologie je oproti hvězdicové menší, protože data musí projet přes 

mnoho uzlů, než se dostanou do cíle. Výhodou této topologie je jednoduchý přenos dat, 

nejvyšší průchodnost sítě, nevznikají kolize a náklady jsou menší než u hvězdicové 

topologie. Nevýhodou je při závadě najít její příčinu. V případě připojení další stanice je 

nutné dočasně odstavit celou síť. Data musí projít přes všechny členu kruhu, což 

zvyšuje riziko poruchy. Typicky je v dnešní době používá u průmyslového 

Ethernetu (15). 
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Obrázek 5: Topologie kruhová 
Zdroj: Upraveno dle: Site.the [online] 

 

2.3.3 Hvězdicová topologie 

Topologie hvězdy je dnes nejčastěji používanou pro svoji výkonnost, snadnost 

jejího nastavení, rozšiřování a nalezení závady. Veškerá data procházejí centrálním 

uzlem, ke kterému jsou připojeny pomocí kabelových segmentů stanice. Jako centrální 

uzlem může posloužit aktivní prvek rozbočovač (hub), přepínač (switch), ale i směrovač 

(router). Hvězdicová topologie používá kabely kroucené dvojlinky (10BaseT, 

100BaseT). Tuto topologii využívá většina Ehetnet LAN sítí. Oproti topologii kruhové 

a sběrnicové nedochází při přerušení jednotlivých kabelů ke kolizi celé sítě. Odpojena 

bude pouze stanice, která má přerušený nebo poškozený kabel. Pro použití hvězdicové 

topologie je nutné implementovat hardware sloužící jako centrální uzel. V případě, že 

tento hardware selže, tak bude celá síť nefunkční (1; 15). 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Topologie hvězdicová 
Zdroj: Site.the [online] 
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2.4 Referenční komunikační model ISO/OSI 

Referenční model OSI je nejznámější metodou popisu komunikačních systémů, 

který rozděluje síťovou komunikaci do sedmi různých vrstev. Od samého počátku 

budování sítí se ujal princip vrstev pro řízení síťové komunikace. Každý výrobce měl 

svůj model, který nebyl kompatibilní s ostatními systémy výrobců. Proto musel 

vzniknout jeden otevřený model, který by byl vyhovující heterogennímu prostředí. 

Model OSI pracuje na principu rozdělení úkolů mezi sedm vrstev, který vykonává jasně 

definovatelnou funkci potřebnou pro komunikaci s jiným systémem. 

Vrstvy vzájemně mezi sebou komunikují ve vertikální a horizontální rovině podle 

pravidel. Vertikální komunikace probíhá pouze mezi nadřízenou a podřízenou vrstvou. 

Horizontální komunikace probíhá se stejnou vrstvou jiného síťového prvku. Každá 

vrstva odesílá data a obaluje data dalšími informacemi. Aby mohla být data poslána 

příjemci, musí být k datům přibaleny informace, která popisuje obsah. Tyto informace 

se jmenují metadata. Celému procesu obalování se říká zapouzdření. Při přijímání dat 

pracuje vrstva opačně. Metadata, které náleží právě této vrstvě, zpracuje a oddělí se od 

zbytku dat, které poskytne další vyšší vrstvě (1; 2). 

 

Obrázek 7: Vrstvy referenčního modelu ISO/OSI 
Zdroj : uamt.feec.vutbr.cz [online] 
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2.4.1 Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva je nejnižší vrstva modelu ISO, je jedinou vrstvou, která 

podporuje fyzickou komunikaci dat mezi stanicemi. Jejím úkolem je aktivace, 

udržování v aktivním stavu a deaktivace fyzických spojení. Dále seřazuje bity do skupin 

bitů a oznamuje poruchové stavy. Tato vrstva zodpovídá za přenos bitů informací, které 

mají podobu elektrických nebo akustických impulzů z jednoho místa na druhé. 

Elektrické a akustické impulzy jsou zaměněny za jedničky a nuly ´binární datové 

struktury.  Jednotka pro výměnu dat je bit, který je poslán přes vybrané přenosové 

médium k adresátovi. Prvky pracující na první vrstvě jsou opakovač (repeater) 

a rozbočovač (hub) (3). 

 

2.4.2 Linková vrstva 

Linková vrstva neboli spojová je druhá vrstva referenčního modelu ISO. Její 

nadřízená vrstva je vrstva síťová a její podřízená vrstva je vrstva fyzická. Jejím úkolem 

je poskytnutí spojení mezi dvěma a více systémy, seřazení rámců, přijímání a odesílání 

rámce, detekuje neopravitelné chyby. Základní jednotkou je rámec, kterým přiřazuje 

fyzickou adresu zvanou MAC adresa. O následný přenos fyzických rámců se stará LLC. 

Aktivní prvky pracující na linkové vrstvě jsou přepínač (switch) a můstek (bridge) 

(3; 4).  

 

2.4.3 Síťová vrstva 

Hlavním úkolem síťové vrstvy je spojení a směrování mezi dvěma počítači, mezi 

kterými není přímé spojení. Dále je zodpovědná za dohodnutí kvality služby, síťové 

adresování, vytváření, zahajování a rušení síťových spojení, identifikace koncových 

bodů. Datovou jednotkou pro síťovou vrstvu je paket. Aktivní prvky, které pracují na 

síťové vrstvě, se jmenují směrovače (router) (1). 
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2.4.4 Transportní vrstva 

Transportní vrstva propojuje vrstvu síťovou, která leží pod ní, s vrstvou relační 

ležící nad ní. Jejím úkolem je spolehlivý přenos dat. Také zajišťuje kvalitu přenosu, 

který si určí vyšší vrstva. Vrstva se stará o zabezpečení spojení a jeho udržení. 

Zabezpečuje bezchybnost přenosu pomocí chybových kontrol. Datovou jednotkou je 

diagram. Pro adresaci jsou použity porty (1; 4).  

 

2.4.5 Relační vrstva 

Relační vrstva patří mezi nejkritizovanější vrstvu v modelu ISO z důvodu 

malého počtu úkolů. Její hlavní činností je navazování a ukončování relačního spojení. 

Zajišťuje bezpečnost formou ověřování uživatele a zabezpečení přístupu k zařízení (10).  

 

2.4.6 Prezentační vrstva 

  Jejím úkolem je konverze dat do takové podoby, kterou aplikace vyžaduje. 

Všechny data z aplikací se v případě odesílání komprimují a kódují pro přenos mezi 

různými systémy. Data jsou v potřebném případě šifrována. V opačném případě se data 

dekomprimují, dekódují pro aplikační vrstvu, kde je aplikace zpracuje (4). 

 

2.4.7 Aplika ční vrstva 

Je nejvyšší vrstvou referenčního modelu OSI. Jejím úkolem je zvolení způsobu 

komunikace mezí sítí a aplikacemi. Na aplikační vrstvě je mnoho nejrůznějších 

síťových protokolů. Protokol HTTP používaný webovými prohlížeči. Pro přenos 

souborů slouží protokol FTP. Protokol pro přenos elektronické pošty SMTP a POP (4). 
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2.5 Ethernet 

Jedná se o nejpoužívanější síťovou technologii fungující jako standard 

počítačových sítí LAN. Úspěch protokolu Ethernet spočívá především v jeho 

jednoduchosti, která zajišťuje jednoduchou instalaci a údržbu celé sítě a z toho plynoucí 

nižší náklady. V referenčním modelu ISO/OSI reprezentuje první a druhou vrstvu. 

K základním znakům patří metoda mnohonásobného přístupu prostřednictvím 

naslouchání nosné s detekcí kolizí -  CSMA/CD (3). 

Metoda mnohonásobného přístupu prostřednictvím naslouchání nosné s detekcí 

kolizí probíhá tak, že stanice, která chce vysílat, poslouchá, zda je přenosové medium 

volné či nikoliv. V případě, že není přenosové medium využíváno jinou linkou, začne 

vysílat své data. Stanice, která posílá data, poslouchá, zda nedošlo ke kolizi. V případě, 

že došlo ke kolizi, pošle stanici JAM signál. Všechny stanice po obdržení signálu JAM 

vygenerují náhodnou hodnotu času, po níž se znova pokusí vysílat data. Nevýhodou je, 

že s narůstajícím počtem připojených stanic dochází k nárůstu počtu kolizí, které 

zapříčiňují nižší propustnost sítě (16).  

Ethernet má mnoho variant. První Ethernet byl konstruován pro rychlost 10 Mb/s 

– norma 10BASE, který již dnes nevyhovuje požadavkům. Další varianty jsou 

10BASE-5, 10BASE – T, 10BASE – F, 10BASE – F a 10BASE-FB, které se liší v typu 

kabelu, maximální délce sítě nebo konektoru, ale přenosová rychlost 10 Mb/s zůstává. 

Tabulka 4: Normy Ethernetu 

Norma Kabel Konektor  Délka 
segmentu 

Topologie Maximální 
délka sítě 

Přenosová 
rychlost 
[Mb/s] 

10BASE-5 
Koaxiální 
(tlustý) 

AUI 500 m Sběrnice 2500 m 10 

10BASE-2 
Koaxiální 
(tenký) 

BNC 185 m Sběrnice 910 m 10 

10BASE-T 
Kroucená 
dvojlinka 

RJ-45 100 m Hvězda Dle hubů 10 

10BASE-
FL 

Optický 
kabel 

ST, SC 2000 m  2000 m 10 

Zdroj: (3) 
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2.5.1 Fast Ethernet 

Dosud nejrozšířenější normou Ethernetu je Fast Ethernet, který je oproti starší 

verzi o mnoho rychlejší. Jeho rychlost je 100 Mb/s. Stále se jedná o metodu přístupu dat 

založenou na CSMA/CD.  Aby se dosáhlo tak vysoké rychlosti, tak se musely učinit 

určitá opatření, jako je snížení maximálního průměru sítě z 2500 m na 205 m a snížení 

počtu opakovačů a jejich vzdálenosti mezi sebou (3).   

 

Tabulka 5: Normy Fast Ethernet 

Norma Kabel Konektor  
Délka 

segmentu 
[m] 

Přenosová 
rychlost 
[Mb/s] 

100BASE-TX 
Kroucená 
dvojlinka 

RJ-45, 
DB-9 

100 100 

100BASE-FX 
Optický 
kabel 

ST, SC 412-10 000  100 

Zdroj: (3) 

 

2.5.2 Gigabitový Ethernet 

Jedná se o typ Ethernetu, který podporuje přenosovou rychlost sítě 1 000 Mb/s. Je 

určen převážně pro optické kabely, ale je možné jej použít na metalické kabely. Je 

vhodný pro horizontální kabeláž díky maximálnímu využití současných rozvodů UTP 

kategorie 5 a vyšší. Nejčastěji se optickým gigabitovým Ethernetem propojují budovy, 

ačkoli je vhodný i pro vertikální propojení (3). 

 

Tabulka 6: Norma Gigabitový Ethernet 

Norma Kabel Konektor 
Délka 

segmentu 
[m] 

Přenosová 
rychlost 
[Mb/s] 

1000BASE-SX 
Vícevidové 

optické vlákno 
ST, SC, LC, 

E2000 
220-70 000 1000 

1000BASE-T 
Kroucená 
dvojlinka 

RJ-45 100 1000 

Zdroj: (3) 
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2.5.3 10 Gigabit Ethernet 

Ethernet, který podporuje přenosovou rychlost 10 Gb/s. Tento typ Ethernetu se 

nevyužívá jenom v lokálních sítí, ale také v datových centrech, metropolitních a 

rozlehlých sítí. 10GbE již nevyužívá metodu CSMA/CD, kterou vyměnilo za plný 

duplex, která umožňuje obousměrnou komunikaci v jeden okamžik. Přenosovým 

mediem je možné použít optické kabely, ale i metalické kabely, které dosahují délky 

segmentu maximálně 100 m s UTP kabeláží typu kategorie 7 (5).  

 

2.6 Přenosové média 

Přenosová média jsou nezbytnou součástí počítačových sítí. Slouží k propojení 

mezi koncovými uzly, díky kterým dochází k přenosu signálu. Přenosová média 

můžeme dělit na kabelové a bezdrátové. 

Kabelové přenosové médium můžeme dále dělit na metalická a optická. 

Metalické kabely pracují na principu přenosu elektromagnetického impulzu přes 

měděný vodič. Mezi metalické kabely se řadí kroucená dvojlinka a koaxiální kabel.  

Optické kabely přenášejí světelné impulzy tzv. vidy.  

Pro bezdrátová přenosová media platí, že jsou data šířeny vzduchem pomocí 

elektromagnetických vln a komunikující strany nejsou společně propojeny kabelem (8). 

 

2.6.1 Kroucená dvojlinka 

Kroucená dvojlinka (twisted pair) je nejčastěji používanou kabeláží pro lokální 

sítě. Svoji popularitu si získala díky relativně nízkým pořizovacím nákladům. Vyvinula 

se z telefonního kabelu, na který bylo možné aplikovat technologie ADSL, IDSN či 

síťové propojení přes telefonní linky (1). 

 

Kroucená dvojlinka neboli symetrický kabel je složený ze dvou páru měděných 

vodičů, kde jsou jednotlivé páry vzájemně zkrouceny a barevně odlišeny. Pro zachování 

vlastností přenosu se při manipulaci s kabelem jednotlivé páry kabelu svařují k sobě, 

aby při jeho ohybu nedocházelo k narušení symetrie párů vodičů, kvůli kterému by 
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docházelo k odrazům, přeslechům a dalším negativním vlivům zhoršující přenosové 

vlastnosti (6). 

 

 

 

 

 

 

Další úpravou, která chrání před změnou polohy párů kabelů, a tak zachovala 

přenosové vlastnosti, je doplnění vodivých křížů uvnitř kabelu. Tyto vodící kříže 

zaručují přesné uspořádání párů a minimalizaci přeslechů mezi jednotlivými páry. 

Vodící kříže jsou doplněny z pravidla kabely vyšších kategorií (6). 

  

 

Obrázek 9: Vodící kříž 
Zdroj: Ondrák, 2005 

 

Aby byl kabel dostatečně zpevněný, je možné si vybrat z několika druhů úprav 

kabelů, které zajistí potřebnou pevnost. Jedna z úprav je vkládání zpevňujících vláken 

do středu kabelu, kolem kterého jsou kroucené páry vodiče. Největší odolností proti 

zvýšenému mechanickému namáhání se vyznačují kabely s armováním (pancéřováním), 

které jsou vhodné pro uložení do země ve vlhkých prostředích a průmyslových zónách. 

Také jsou značně odolné proti vlivům elektromagnetických polí. Další možnou úpravou 

Obrázek 8: Svářená a nesvářená kroucená dvojlinka 
Zdroj: Upraveno dle: Ondrák, 2005 
 



 

je kabel víceplášťový, který je také vhodný pro venkovní použití, a

stejnou pevnost a odolnost jako kabel armovaný

 

 

 

Aby došlo k minimalizování negativních vliv

elektromagnetickým polem, kdy dochá

pomocí opletení nebo foliemi, 

minimalizaci rušení vznikaly

FTP, ISTP (6). 

 

 

 

 

 

 

 

UTP dvojlinka je kabel, který obsahuje pouze kroucené páry vodi

do vnější izolace bez dodate

Jejich výhodou jsou především nízké po

Ostatní druhy kabel

redukují elektronický šum uvnit

který je stíněn opletením zajiš

kabel má FTP kabel, který je stín
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ťový, který je také vhodný pro venkovní použití, ač

stejnou pevnost a odolnost jako kabel armovaný (6; 10).  

 

Aby došlo k minimalizování negativních vlivů zapříč

lektromagnetickým polem, kdy docházelo k rušení signálu, začaly se k

nebo foliemi, které toto stínění zabezpečovaly. Dle výše požadavku

minimalizaci rušení vznikaly kategorie stínění kabelů. Tyto kategorie jsou UTP, STP, 

UTP dvojlinka je kabel, který obsahuje pouze kroucené páry vodi

jší izolace bez dodatečného stínění. Je nejpoužívanějším vodič

ředevším nízké pořizovací náklady a snadné manipulac

Ostatní druhy kabelů obsahují oproti UTP jistý druh folie nebo opletení, které 

elektronický šum uvnitř kabelu. Nejméně stíněným kabelem je kabel STP, 

n opletením zajišťující maximálně 86% stínění. Stejný princip jako STP 

l má FTP kabel, který je stíněn folií oproti opletení. Tato výmě

Obrázek 10: Druhy zpevnění kabelu 
Zdroj: Upraveno dle: Ondrák, 2005 

Obrázek 11: Stínění kabelu 
Zdroj: Ondrák, 2005 

ový, který je také vhodný pro venkovní použití, ačkoli nezaručuje 

ů říčiněných okolním 

se kabely upravovat 

Dle výše požadavku na 

. Tyto kategorie jsou UTP, STP, 

UTP dvojlinka je kabel, který obsahuje pouze kroucené páry vodičů vložených 

ějším vodičem v sítích LAN. 

izovací náklady a snadné manipulace (11). 

 obsahují oproti UTP jistý druh folie nebo opletení, které 

ným kabelem je kabel STP, 

ění. Stejný princip jako STP 

n folií oproti opletení. Tato výměna druhu stínění 
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zvyšuje stínění maximálně 100%.  Posledním typem kabelu se stíněním je ISTP, které 

nabízí dvojité stínění, a to stínění jednotlivých kroucených párů fólií a samotného 

kabelu opletením. Nevýhodou všech stíněných kabelů je jejich pořizovací cena, ale 

i cena dalších prvků, které musí být také stíněné. S tím souvisí i náročnější instalace 

a samotná údržba (6).  

2.6.2 Koaxiální kabel 

Již dnes nejsou koaxiální kabely využívány pro datový přenos, ačkoli byly 

využívány dříve, než kroucená dvojlinka. Hlavním využitím je dodnes přenos 

televizního signálu. Koaxiální kabel se skládá ze dvou vodičů od sebe oddělený izolací. 

První vodič umístěný uprostřed kabelu, který je tvořen měděným drátem je obklopen 

izolací. Tato izolace dělí od sebe vnitřní vodič od druhého vodiče, který je ve formě 

opletení. To vše je zapouzdřeno v PVC nebo teflonu (10).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 12: Koaxiální kabel 
Zdroj: Earchiv [online] 

2.6.3 Optický kabel 

Optický kabel pracuje na odlišném principu, než metalické kabely. Přenos 

signálu se přenáší světelnými impulsy ve světlovodivých optických vláknech. Optická 

vlákna byly původně vyráběny pouze ze skla, kdežto dnes jsou optická vlákna vyráběna 

také z plastu nebo plastu povlečeného oxidem křemičitým. Oproti metalickým kabelům 

má zdaleka největší potenciál v přenosu dat, který dnes využíváme velmi málo. 

Výhodou optických kabelů je, že nejsou rušeny elektromagnetickými ani rádiovými 

frekvencemi (10).  

Asi nejchoulostivějším problémem optických kabelů je křehkost samotných 

optických vláken, ačkoli jsou vloženy do sekundární ochrany, která se snaží zabraňovat 
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mikroohmům a makroohybům kabelu. Další nevýhodou je mnohem obtížnější budování 

optické sítě, která je velice nákladná (4). 

Optický kabel se skládá z optického vlákna (minimálně dvěma), které je uloženo 

do sekundární ochrany. Jako sekundární ochrana je na výběr z bužírky nebo gelu 

v pouzdře. Poté je uloženo do konstrukční vrstvy, která zvyšuje pevnost kabelu. Vše je 

uloženo do plastového vnějšího pláště z PCV, kevlaru nebo teflonu.  

Optické kabely se dělí na dvě základní skupiny: 

Mnohovidový – světelným zdrojem je LED dioda, která vyzařuje několik vidů 

současně. Tyto vidy nedorazí do cíle současně a tak dochází ke zkreslení 

signálu, které je příčinou kratší vzdálenosti uraženou signálem a jeho rychlosti. 

Je vhodnější pro síťovou instalaci, díky lepší schopnosti ohybu kolem rohu 

a jeho nižší ceně (2). 

 

Obrázek 13: Mnohovidový optický kabel 
Zdroj: Wikipedia [online] 

 

Jednovidový – světelný zdroj je laser s jednou vlnovou délkou, díky které 

dokáže přenášet signál na velmi dlouhou vzdálenost. Jednovidové kabely mají 

lepší optické vlastnosti, z čehož vyplývá i vyšší nenosová rychlost. Jeho 

negativní stránkou je mnohem větší cena oproti mnohovidovému optickému 

kabelu. 

 
 

 

 

 

Obrázek 14: Jednovidový optický kabel 
Zdroj: Wikipedia [online] 
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2.6.4 Bezdrátový přenos 

K přenosu signálu není zapotřebí vodivého materiálu jako u metalických nebo 

optických kabelů. Signál se šíří v nevodivém prostředí v našem případě vzduchu 

pomocí rádiové frekvence. Pro bezdrátovou komunikaci byl vytvořen značný počet 

technologií mezi, které se řadí technologie Wi-Fi  vycházející ze standardu IEEE 

802.11. Dnes má standard IEEE 802.11 mnoho variant. Většina zařízení pro WLAN 

používá pásmo 2,4 GHz a novější zařízení 5GHz. Mezi další oblíbená WLAN 

technologie patři Bluetooth a WiMAX (5). 

Bezdrátový přenos má mnoho výhod, ale zároveň řadu nevýhod, které je nutné 

maximálně eliminovat. Mezi klady se řadí omezení kabeláže, rychlejší a mobilnější 

připojení k síti. Prostupuje materiály, které nejsou elektricky vodivé, od kterých se 

odráží nebo je pohlcuje. Prostupováním však dochází k ztrátě síly, dochází k tak 

zvanému útlumu. Je vhodný pro dočasné pracovní prostory, oblasti s obtížným 

přístupem ke kabelům, tovární nebo skladové prostory. Rádiové vysílání je náchylné na 

rušení díky překrytí další lokálních sítí nebo přístrojů pracujících na stejné frekvenci. Je 

nutné zakoupit vysílač a na potřebné stanice doinstalovat přijímač. Další velkou 

nevýhodou je možnost odposlechu, každým kdo je v blízkosti rádiového vysílání, proto 

je nutné přenos dostatečně zabezpečit vhodným šifrovacím algoritmem (3). 

Metoda zabezpečení WLAN skrytím SSIDu není bezpečná. I méně zdatný 

uživatel dokáže identifikátor SSID lehce dohledat. Při vývoji šifrovacích algoritmů 

docházelo pomalu k jejich prolamování a již dnes není šifrovací algoritmus WEP, který 

je nabízen aktivními prvky bezpečný. Mezi bezpečné šifrovací algoritmy patří WPA 

a WPA 2, které dosud nebyly prolomeny (3). 

I přes řadu nevýhod si bezdrátová technologie Wi-Fi získala neotřesitelnou pozici 

v sítích LAN, kterou již využívá každá domácnost a každý smartphone. 
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Tabulka 7: Standardy IEEE 

Standard Rok vydání Pásmo 
[GHz]  

Maxmální 
rychlost [Mbit/s] 

Dosah 
(uvnitř/venku) 

[m] 
IEEE 802.11 1997 2,4 2 20/100 
IEEE 802.11 a 1999 5 54 35/120 
IEEE 802.11 b 1999 2,4 11 38/140 
IEEE 802.11 g 2003 2,4 54 38/140 
IEEE 802.11 n 2009 2,4 či 5 600 70/250 
IEEE 802.11 y 2008 3,7 54 20/5000 
IEEE 802.11 ac 2012 5 1000 35/125 
IEEE 802.11 ad 2014 2,4;5;60 7000 10 
Zdroj: (3) 

 

2.7 Kabelážní systém 

2.7.1 Strukturovaná kabeláž 

Strukturovaná kabeláž je v podstatě rozdělení celé kabeláže na úrovně a oddělené 

řešení jednotlivých úrovní. S rostoucí počtem sítí, zkušenostmi z reálného provozu sítí 

a hlavně budováním nových rozsáhlejších sítí se vyvíjí ucelenější zásady a pravidla, 

podle kterých se postupuje běhen návrhu a realizace síťových rozvodů. Můžeme tedy 

chápat kabelážní systémy jako soubor pravidel pro tvorbu počítačové sítě obsahující 

pouze pasivní vrstvu obsahující kromě kabelů i konektory, zásuvky, datové rozvaděče 

a jiné prvky (9). 

 

2.7.2 Normy 

Pro správné navržení strukturované kabeláže je nutné se striktně držet pravidel, 

které jsou zavedeny do legislativních norem. Tyto normy jsou vydané standardizačními 

organizacemi (17).  

Normy můžeme dělit na: 

• Americké normy 

• Evropské normy 

• Mezinárodní normy 

• Národní normy 
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Základní české normy pro strukturovanou kabeláž: 

Tabulka 8: Základní české normy 

Norma Popis 

ČSN EN 50173 
Univerzální kabelážní systémy 

 

ČSN EN 50174-1 
Instalace kabelových rozvodů - 
zabezpečení kvality, specifikace 

 

ČSN EN 50174-2 
Instalace kabelových rozvodů - 

plánování, postupy instalace v budovách 
 

ČSN EN 50174-2 Instalace kabelových rozvodů - 
projektová příprava, výstavba vně budov 

EN 50167 Pro kabely se společným stíněním 

EN 50168 Kabely pro připojení zařízení se společným stíněním 

EN 50169 Kabely pro rozvody mezi budovami se společným stíněním 

EN 50081 EMC – vyzařování rušení 

EN 50082 EMC – odolnost proti rušení 

Zdroj: (17) 

2.7.3 Klasifikace kanálů a materiálů 

Kabelové systémy je možné rozdělit do několika tříd a kategorií, které danému 

kabelu propůjčují vlastnosti předurčující jeho použití (7). 

Třída (class) – klasifikace kanálu jako celku rozlišující 6 tříd označené písmeny 

od A do F 

Kategorie (category) – klasifikace materiálu pro linku a kanál rozlišující 

7 kategorií označených číselně 

Tabulka 9: Klasifikace kanálů a kategorií 

Třída Kategorie 
Frekvenční 

rozsah Obvyklé použití 

A 1 do 100 kHz Analogový telefon 
B 2 do 1 MHz ISDN 
C 3 do 16 MHz Ethernet – 10 Mb/s 
- 4 do 20 MHz Token Ring 
D 5 do 100 MHz  FE, ATM 155, GE 
E 6 do 250 MHz ATM 1200 
- 6A do 500 MHz 10 GE 
F 7 do 600 MHz 10 GE 

Zdroj: (7) 
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2.7.4 Značení 

Pro správnou identifikaci a správu jednotlivých prvků je nutné jejich označení, dle 

norem. Normě popisující pravidla pro značení je EIA/TIA 606. Označeny musí být dle 

normy (6): 

• Všechny datové kabely na obou koncích 

• Kabelové svazky na koncích a místech křížení 

• Patch panely i jednotlivé porty patch panelu 

• Zásuvky a jednotlivé porty zásuvek 

• Konsolidační body a jejich porty 

2.7.5 Sekce kabeláže 
 

Strukturovanou kabeláž lze rozdělit na tyto části: 

• Páteřní sekce 

• Horizontální sekce 

• Pracovní sekce 

Páteřní sekce 

Jedná se o sekci, spojující jednotlivá patra vícepatrových budov. V některých 

případech se používá spojení v rámci jednoho podlaží, ačkoli to není typický příklad. 

Páteřní sekce jsou tedy ve vertikálních polohách, odkud se převzal jejich název 

vertikální sekce. Páteřní sekce může být realizován jako řetěz, tedy od jednoho 

k druhému rozbočovači nebo jako hvězda. Pro páteřní sekce se používají optické 

kabely, které zaručují vyšší kapacitu sítě, spolehlivost, kdy nedochází k rušení 

elektromagnetickými vlnami (5). 

 
Horizontální sekce 

Horizontální sekce jsou tvořeny kabely, které vedou od zásuvky až do datového 

rozvaděče umístěného v síťové místnosti. Pro horizontální sekci jsou uvedena pravidla 

ve standardu TIA/EIA-568-C. Je možné použít optické kabely i metalické kabely (5). 
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Pracovní sekce 

Zbývajícím typem sekce je typ pracovní, který propojuje zásuvku s koncovým 

zařízením. Pro pracovní sekce se používají metalické kabely typu lanko, které jsou 

odolnější s lepší manipulovatelností oproti drátu (5).  

 

2.7.6 Prvky kabelážního systému  

 

Počítačová síť se kromě kabelů skládá z dalších čtyř skupin prvků: 

• Spojovací prvky 

• Prvky organizace 

• Prvky vedení 

• Prvky značení 

 

Spojovací prvky 

Spojovací prvky slouží zakončení linky. 

Mezi spojovací prvky patří: 

• patch panely 

• zářezové ranžírovací bloky 

• zásuvky 

 

Tyto spojovací prvky lze dále třídit podle použité technologie, zda jsou 

určeny pro metalické kabely nebo pro kabely optické. Od tohoto výběru se odvíjí 

další třídění (6).   

 

 Pro metalické kabely je nejčastěji používán typ konektoru RJ45. 

U optického kabelu je nejpoužívanější konektor ST. Spojovací prvky musí mít 

stejnou výkonností kategorii jako kabel, se kterým se pojí. Nejčastěji se 

setkáváme s kategorií 5 a 6.  Stejně jako na typu kategorie záleží na tom, zda je 



 

kabel stíněný, či nikoliv, protože 

stejnou. Dále se dě

stupně průmyslové ochrany

 

Patch panel 

Jedná se o pasivní prvek strukturované kabeláže

horizontálních li

který ústí až k datové zásuvce 

strany patch panelu je p

připojí danou zásuvku k

v datových rozvaděč

se dělí podle jeho výšky, ší

modulární. Modulární umož

a integrovaný nikoliv. Z

výměna i samotná manipulace

Patch panel obsahuje nej

velikosti rozvaděč

 
  

 

Datové zásuvky

Slouží k propojení

v dvouportové zásuvce a

či trojportovými. 

integrované jsou s

jen držáky, kam se nainstaluje komunika

 

 
 

Obrázek 16: 
Zdroj: krugel 
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, či nikoliv, protože i spojovací prvek musí mít tuto vlastnost 

stejnou. Dále se dělí dle zářezových kontaktů, strany zakonč

ůmyslové ochrany (6). 

 

Jedná se o pasivní prvek strukturované kabeláže, který slouží k

horizontálních linek. Z jedné strany patch panelu je připojený datový kabel, 

datové zásuvce umožňující uživateli se připojit k

strany patch panelu je připraven keystone na připojení patch kabelu, který 

ipojí danou zásuvku k aktivnímu prvku. Umístění patch panelu je z

datových rozvaděčích není tedy pro běžného uživatele přístupný Patch panely 

lí podle jeho výšky, šířky, počtu portů, a zda se jedná o integrovaný 

modulární. Modulární umožňuje výměnu jednotlivých por

integrovaný nikoliv. Z toho vyplývá, že u modulárního panelu je snaz

na i samotná manipulace (6). 

Patch panel obsahuje nejčastěji 24 a 48 portů a výšky 1U

velikosti rozvaděče tak volíme i šířku, která se udává v palcích.

tové zásuvky  

propojení koncových zařízení. Datová zásuvka se nej

dvouportové zásuvce ačkoliv se můžeme setkat i

trojportovými. Zásuvky dělíme opět na modulární a

integrované jsou s pevným osazením portů a plošným spojem a modulární jsou 

jen držáky, kam se nainstaluje komunikační modul (7). 

: Modulární patch panel 
krugel [online] 

Obrázek 15
Zdroj: mironet [online]

Obrázek 17: Modulární datová zásuvka 
Zdroj: Keline [online] 

i spojovací prvek musí mít tuto vlastnost 

, strany zakončení, konstrukce či 

, který slouží k zakončení 

řipojený datový kabel, 

řipojit k síti. Z druhé 

řipojení patch kabelu, který 

ní patch panelu je z pravidla 

řístupný Patch panely 

a zda se jedná o integrovaný či 

nu jednotlivých portů v patch panelu 

že u modulárního panelu je snazší 

ů a výšky 1U-2U. Podle 

palcích. 

ízení. Datová zásuvka se nejčastěji dodává 

žeme setkat i s jednoportovými 

t na modulární a integrované, kde 

 a plošným spojem a modulární jsou 

15: Integrovaný patch panel 
mironet [online] 
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Prvky organizace 

Tyto prvky zajišťují přehlednost a organizují jednotlivé sekce kabeláže. 

 

Datový rozvaděč 

Hlavním organizačním prvkem je datový rozvaděč, který slouží k umístění 

patch panelů, aktivních prvků a jiných zařízení. Hlavním parametrem rozvaděče 

je jeho velikost a to zejména jeho šířka. Nejčastěji se setkáme s šířkou 10“ a 19“. 

Rozhodují vlastností je i jeho výška, která se udává v unity, kdy jedna unita má 

1,75“, tedy 44,45 mm. Dále můžeme dělit rozvaděče na otevřené komunikační 

rámy a uzavřené skříně a na rozvaděče stojanové a nástěnné, které se připevňují 

na zeď. Nástěnné rozvaděče lze dělit na dělené a nedělené (6). 

Tabulka 10: Typy datový rozvaděčů 

DATOVÝ ROZVAD ĚČ 
Nástěnný uzavřený Stojanový otevřený  Nástěnný uzavření 

      
Zdroj: eshop.100mega [online] 

 

Organizéry kabeláže 

Organizéry kabeláže slouží k uspořádání kabelů v datovém rozvaděči. Dělit 

je můžeme na vertikální a horizontální. Další možností je si vybral mezi 

kovovými a plastovými. Plastové organizmy se používají zejména tam, kde se 

nebude s kabely často manipulovat. Opakem jsou organizéry kovové. Ty 

se používají do velkých rozvaděčů, kde je častá manipulace s kabely a většími 

nároky na jejich životnost (6). 
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Prvky vedení 

Slouží k vedení a ochraně kabelů a kabelových svazků. Můžeme do nich 

zahrnout veškeré lišty, žlaby, drátěné rošty do podhledů, zemní trubky pro 

optiku, závěsné chránící trubky, pásky na svazování kabelů či svazovací 

spirály (6). 

 

2.8 Aktivní prvky 

Aktivní prvky kabeláže jsou nedílnou součástí každé počítačové infrastruktury. 

Tyto aktivní prvky se používají k propojení počítačů v síti, nebo k zesílení signálu. 

Jejich úkolem jsou mimo jiné výběr trasy, kontrola správnosti paketů. Do této skupiny 

spadají opakovače (repeatery), rozbočovače (huby), přepínače (switche), mosty (bridge) 

a směrovače (routery) (4).  

 

Opakovač 

Opakovač neboli zesilovač je nejjednodušším aktivním prvek. Jeho úkolem je 

zesilování jim procházejícího signálu. Tedy přijme zkreslený, zahuštěný či jinak 

poškozený signál a opravený je odesílá dále. Využívá se tam, kde je potřeba zesílit 

signál, který by jinak kvůli velké délce kabelu nebyl dostatečně silný na jeho konci. 

Nejčastěji se opakovač používá u koaxiální síti. Pracuje ve fyzické vrstvě 

modelu ISO (2).  

 

Převodník 

Je aktivním prvkem, který je podobný zesilovači. Nejenom, že přijatý signál opravuje 

a zesiluje, ale tento signál dokáže převést z jednoho typu kabelu na jiný (např. 

kroucenou linku na optický kabel (2). 

 

Rozbočovač 
Jedná o aktivní prvek pracující na fyzické vrstvě modelu ISO. Díky rozbočovači je 

možné rozbočovat signál neboli větvit sítě. Místo něj je dnes využíván přepínač, který 

lze spravovat a je rychlejší, protože může zároveň posílat a přijímat data. Hlavní 



 

nevýhodou je jedna kolizní doména

k omezení sítě. Dělíme rozbo

aktivním a pasivním rozboč

větvení sítě, ale i zesilovat p

 

 

Most 

Síťový prvek pracující na linkové vrstv

přepínači. Jeho hlavním úkolem je rozd

z nich je filtrace paketů, která zachytí cílovou adresu paketu a paket pak propus

té části sítě, kde se cíl paketu nalézá. Tím dochází ke snížení zatížení sít

výhodou je možnost propojení dvou sítí o r

 

Přepínač 

Přepínače jsou aktivními prvky, které jsou v

typologii. Slouží k propojení jednotlivých segment

modelu OSI. Oproti rozboč

a MAC adres tzn. CAM tabulku. Po p

s CAM tabulkou a pošle rámec na daný port. Pokud v

nemá, tak rámec odešle n
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dna kolizní doména. Dochází tak k velkým poč ů

ě ělíme rozbočovače na aktivní, pasivní a inteligentní. Rozdíl mezi 

aktivním a pasivním rozbočovačem je takový, že aktivní rozbočovač umož

zesilovat přijatý signál. Takže se chová i jako opakova

Obrázek 18: Rozbočovač 
Zdroj: Microsoft [online] 

pracující na linkové vrstvě modelu OSI, který je po

i. Jeho hlavním úkolem je rozdělení sítě na segmenty. Plní dv

nich je filtrace paketů, která zachytí cílovou adresu paketu a paket pak propus

, kde se cíl paketu nalézá. Tím dochází ke snížení zatížení sít

výhodou je možnost propojení dvou sítí o různých standardech (2).  

če jsou aktivními prvky, které jsou v podstatě mosty pro hv

propojení jednotlivých segmentů sítě pracující na druhé vrstv

Oproti rozbočovači má velkou výhodu v tom, že si sestavuje tabulku port

a MAC adres tzn. CAM tabulku. Po přijetí rámce zkontroluje cílovou adresu rámce 

CAM tabulkou a pošle rámec na daný port. Pokud v tabulce zaznamenanou adresu 

nemá, tak rámec odešle na všechny porty mimo příchozího (13). 

velkým počtům kolizí a tím 

e na aktivní, pasivní a inteligentní. Rozdíl mezi 

čovač umožňuje nejenom 

ijatý signál. Takže se chová i jako opakovač (1). 

 

 modelu OSI, který je podobný 

 na segmenty. Plní dvě funkce. První 

, která zachytí cílovou adresu paketu a paket pak propustí do 

, kde se cíl paketu nalézá. Tím dochází ke snížení zatížení sítě. Druhou 

ě mosty pro hvězdicovou 

ě pracující na druhé vrstvě 

tom, že si sestavuje tabulku portů 

ijetí rámce zkontroluje cílovou adresu rámce 

tabulce zaznamenanou adresu 



 

Směrovač (Router) 

Je zatím nejinteligentn

OSI.  Směrovač má schopnost sm

mezi internet a domácí sítí). Díky shrom

zvolit nejvýhodnější cestu pro posílaný paket. Dále jsou vybaveny filtrací paket

doplněnou o inteligentní sm
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Je zatím nejinteligentnějším aktivním prvkem. Pracuje na tř

č má schopnost směrovat data mezi dvěma a více různými sít

mezi internet a domácí sítí). Díky shromažďování informací o připojených sítí m

ější cestu pro posílaný paket. Dále jsou vybaveny filtrací paket

inteligentní směřování (2). 

 

Obrázek 19: Směrovač 
Zdroj: Microsoft [online] 
 

aktivním prvkem. Pracuje na třetí vrstvě modelu 

ma a více různými sítěmi (např. 

řipojených sítí může 

jší cestu pro posílaný paket. Dále jsou vybaveny filtrací paketů 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

V předešlých kapitolách jsou uvedeny podklady o analýze současného stavu 

rodinného domu a znalosti z kapitoly teoretická východiska návrhu, které poskytnou 

živnou půdu pro vytvoření kompletního řešení síťové infrastruktury pro RD 

analyzovaný v kapitole současného stavu. 

Tato poslední kapitola se bude právě zabývat návrhem řešení respektive 

vybudování tras strukturované kabeláže, výběr pasivních a aktivních prvků, jejich 

umístění a osazení portů, popsání dle norem. Návrh je zhotoven na základě požadavků 

investora, kdy se počítá i s potřebnou rezervou. Nedílnou součástí návrhu je i kompletní 

kalkulace materiálu i práce. 

 

3.1 Volba technologie 

Při výběru vhodné technologie byla jasná volba technologie Gigabit Ethernet, která 

umožňuje přenášet data rychlostí až 1 000 Mb/s. Nižší verze Ethernetu Fast již není 

aktuální ani vhodná volba pro moderní rodinný dům a už vůbec ne pro možné budoucí 

využití, které musím brát v úvahu. Při rozhodování nad typem Gigabit Ethernetu jsem 

se rozhodl pro typ 1000BASE-T, který umožňuje přenos signálu přes kroucenou 

dvojlinka. Při výběru tohoto typu Ethernetu je nutné použít kabeláž třídy D. Aby jsem 

mohl použít kabeláž třídy D, musím použít materiál kategorie 5. 

Tato kategorie je stále nejrozšířenější kategorií ve strukturované kabeláži, a to 

hlavně díky své cenové dostupnosti a přenosové rychlosti až 1Gb/s.  

Protože se nepředpokládá, že by mělo docházet k elektromagnetickému rušení, 

přiklonil jsem se k nestíněné verzi strukturované kabeláži a tím ušetřil další náklady na 

veškeré prvky sítě, které by musely být také stíněné. 
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3.2 Přípojná místa 

Podle analýzy rodinného domu provedené v první části tohoto projektu, 

požadavcích investora a dodatečné konzultace s ním, jsem došel ke konečnému počtu 

datových přípojek. Veškeré datové zásuvky a jejich umístění je shrnuto v následující 

tabulce. Přesné umístění přípojných míst je v příloze č. 2. 

 

Tabulka 11: Přípojná místa 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

1. Podzemní podlaží                   

Označení Místnost 
Počet 

přípojek 
PC P 

IP 
tel. 

AP 
Wi-
Fi 

IP 
Cam 

TV 
Smart 

A. 
Home 
phone 

0.01 Posilovna 2 1         1     
0.02 Chodba 0   
0.03 Spižírna 0   

0.04 
Technická místnosti 
solárního systému 4 

4   
0.05 Sauna 2 1 1   

Celkem   8 1 0 0 0 0 1 4 0 
1. Nadzemní podlaží                   

1.01 Vstupní hala 1 1 
1.02 Garáž 2 1 1   
1.03 Technická místnost 2 2   
1.04 Kuchyň 4 1 3   
1.05 Jídelní kout 2 2   
1.06 Obývací pokoj 6 1 1 4   
1.07 Ložnice 2 1 1   
1.08 WC 0   
1.09 Koupelna 1 1   

Celkem   20 1 0 2 1 1 5 6 0 
2. Nadzemní podlaží                   

2.01 Chodba 2 1 1   
2.02 Studentský pokoj 6 2 1 1 2   
2.03 Šatna 1 1   
2.04 Koupelna 1 1   
2.05 WC 0   
2.06 Pracovna 5 2 1 1 2   
2.07 Obytný pokoj 4 1 1 2   
2.08 Odpočívárna 2 1 1 1 

Celkem   23 4 2 3 1 1 8 4 1 

Celkem   51 6 2 6 2 2 15 17 2 
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Z tabulky zjistíme, že celkový počet přípojek bude 51 a to 8 přípojek 

v 1. podzemním podlaží, 20 přípojek v 1. nadzemním podlaží a 23 přípojek v 2. 

nadzemním podlaží. Všechny linky jsou na jednom konci zakončeny v patch panelu 

a na druhém konci v datové zásuvce. Domácí vrátný bude zapojen z jedné strany do 

patch panelu a v druhé straně bude zapojen přímo do své jednotky. 

 

3.3  Výběr jednotlivých komponent 

 

3.3.1 Kabely horizontální sekce 

Ve výběru síťové kabeláže jsem vybral mezi osvědčenými firmami 

s dlouholetou tradicí ve střední cenové třídě. Do výběru byly zařazeny firmy Solarix, 

Belden, Reichle & De-Massari a KRUP s.r.o. Po konzultaci s investorem byla vybrána 

síťová kabeláž od společnosti Solarix, která splňuje poměr výkonu a ceny.  

 Od firmy Solarix jsem zvolil síťový kabel Solarix 

UTP drát CAT5e 305m, který vyhovuje díky své 

přenosové rychlosti a nabízí dostatečnou rezervu pro 

další přenosy. V rodinném domě se nepředpokládá žádné 

elektromagnetické rušení, a proto jsem vybral síťový 

kabel nestíněný, který je cenově dostupnější a následná 

instalace je méně náročná. 

 

Tabulka 12: Kabely horizontální sekce 

Název CAT. 
Nejvyšší 

podporovaný 
protokol 

Stínění Plášť Typ vodiče 
Délka 
[m] 

Kč/k
s bez 
DPH 

Solarix 5 1000BaseT Ne PVC drát 305  1 461 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 24: Kabel firmy Solarix 
Zdroj:  Solarix [online] 
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3.3.2 Kabely pracovní sekce 

 

Pro propojení  patch panelu jsem zvolil patch kabely značky Premium Cord od 

firmy KRUP s.r.o. Jeho předností je nízká cena nabízející 100% měděný vodič oproti 

levnějším „noname“ výrobcům používajícím pouze pocínovaný vodič. Zvolil jsem 

délku 0,5 m. 

 

Tabulka 13: Kabely pracovní sekce 

Název CAT. 
Nejvyšší 

podporovaný 
protokol 

Stínění Plášť 
Typ 

vodiče 
Délka 
[m] 

Kč/k
s bez 
DPH 

Premium 
Cord 

5 1000BaseT Ne PVC lanko 0,5  8,40 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.3.3 Moduly 

Protože jsem vybral neosazený patch panel je potřeba, abych 

vybral vhodné moduly, kterými bych osadil patch panel. Pro 

domácí použití jsem se přiklonil k značce DIGITUS model 

CAT 5 Keyston Jack, nestíněný, který splňuje kategorii 5, jak 

napovídá jeho název.  

 

 

Tabulka 14: Keystone 

Název Kategorie Stínění Barva 
Kč/ks bez 
DPH 

DIGITUS 5 Ne Černá  18 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 20: Keystone DIGITUS 
Zdroj: Amazon [online] 
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3.3.4 Datové zásuvky 

Investor má vybrány elektrické zásuvky od společnosti ABB s.r.o., desingovou řadu 

Tango®, která nabízí velkou škálu barev za stejnou cenu oproti jiným desingovým 

řadám. Pro zachování stejného designu a kompatibility násobných rámečků jsme zvolili 

datové zásuvky ve stejné desingové řadě Tango®.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 15: Komponenty datové zásuvky 

Komponenty datové zásuvky Kč/ks bez DPH 

Maska nosná -2 otvory 21,6 
Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem 

pro design Tango® - barva bílá 
50,3 

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 
jednonásobný pro design Tango® 

 17,7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.5 Patch panel 

Datový rozvaděč bude osazen modulárními patch 

panely, které jsou od firmy Signamax, konkrétní model 

Univerzální modulární neosazený patch panel Solarix 

24 portů černý 1U SX24M-0-UTP-BK-UNI. Tento patch 

panel je určen pro 24 keystonů, velikosti 1U. 

Tabulka 16:Patch panel 

Název Kategorie 
Velikos

t 
Počet portů 

[ks] 
Rozměr 
[mm] Barva 

Kč/ks bez 
DPH 

Signamax 5 1U 24 44x484 Černá  383 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 21: Komponenty datové zásuvky 
Zdroj: ABB [online] 

Obrázek 22: Patch panel SIGNAMAX 
Zdroj:  Intelek [online] 
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3.3.6 Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč bude umístěn v technické místnosti v prvním nadzemním podlaží, 

které je označeno na půdorysu RD místností 1.03. Datový rozvaděč bude osazen 

24 portovými switchy a ve stejném počtu 24 portovými patch panely. V tomto případě, 

by postačoval datový rozvaděč o velikosti 13U (unity). V případě budoucího rozšíření, 

by již nebylo v rozvaděči místo na další switch nebo NVR server, a proto jsem zvolil 

velikost rozvaděče 18U s patřičnou rezervou na případné rozšíření. 

Umístění rozvaděče je naplánováno na zeď, 

a proto jsem vybral nástěnný skříňový rozvaděč 

vhodný k tomuto účelu. Konstrukce rozvaděče je 19“. 

Zvolil jsem datový rozvaděč od společnosti Triton 

model TRITON 19" nástěnný rozvaděč jednodílný 

18U/500mm. Rozvaděč je jednodílný. Jeho výhodou 

jsou, prosklená přední část, zámek a perforované části 

šasi pro snazší odvod teplého vzduchu. 

 

Datový rozvaděč bude uzemněn dle příslušné normy zelenožlutým vodičem 

o průměru 16 mm z mědi, který je zapojen do ekvipotenciální svorkovnice.  

 

Tabulka 17: Datový rozvaděč 

Název Konstrukce velikost Rozměr [mm] Váha 
[kg] 

Kč/ks bez 
DPH 

Triton 19“ 18U 900x600x495 29,9  3 999 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

Obrázek 23: Datový rozvaděč Triton 
Zdroj : triton [online] 
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3.3.7 Vyvazovací panel 

Pro přehlednost a organizaci kabelů jsem 

se rozhodl do rozvaděče instalovat vyvazovací 

panely od společnosti Triton. Jedná se 

jednostranný plastový panel, který disponuje 

velikostí 1U. Plastový panel jsem zvolil na 

místo kovového, a to z důvodu menší zátěže 

v podobě časté manipulace s kabely. Vyvazovací 

kabel bude pod každým patch panelem a switchem. 

 

Tabulka 18: Vyvazovací panel 
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.8 Napájecí panel 

Do datového rozvaděče jsem zvolil napájecí panel o velikosti 1U od značky 

ACAR model ACAR S8 FA 3m 8 pozic BK. Pro napájecí model jsem se rozhodl 

z důvodu potřeby většího množství zásuvek pro aktivní prvky s dostatečnou rezervou 

dalšího připojení a také skrytí neestetických napájecích kabelů mimo datový rozvaděč.  

Jedná se o 19“ napájecí panel, který je vybavený podníceným vypínačem, 

přepěťovou ochranou, odnímatelnými montážními držáky pro uchycení do rozvaděče 

a 8-mi zásuvkami. Ze začátku budou do napájecího panelu napojeny tři switche, router 

a možné příslušenství rozvaděče např. ventilátor a osvětlení. Vzniklá rezerva je 

vymezena pro server, UPS (nepřerušitelný zdroj energie), NAS, nebo pro NVR server 

určený pro záznam z IP videokamer.  

 

 

 

Název Velikost Materiál 
Kč/ks bez 
DPH 

Triton 1U Plast  256 

Obrázek 25: Napájecí panel ACAR 
Zdroj: Intelek [online] 

 

Obrázek 24: Vyvazovací panel Triton 
Zdroj: It [online] 
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Tabulka 19: Napájecí panel 

Název Konstrukce Velikost 
Počet 

zásuvek [ks] 
Délka kabelu 

 [m] Barva 
Kč/ks 
bez DPH 

ACAR 19“ 1U 8 3 černá 582 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.3.9 Elektroinstalační trubky 

Byla vybrána trubice od společnosti KOPOS Kolín a.s. 

typ Monoflex, která je vhodná pro instalaci na povrch, do 

omítek nebo pod omítku, do dutých zdí, příček a stropů. 

Trubka je samozhášivá a je tedy možné ji pokládat na a do 

hořlavých hmot všech stupňů hořlavosti. Pro snadnou 

instalaci kabelů jsem zvolil typ ohebné trubice 

s protahovacím drátem, který zabezpečí pohodné protažení 

kabelů. 

Tabulka 20: Výběr elektroinstalačních trubic 

Trubice UPC 
Vnější 

průměr [mm]  
Vnit řní 

průměr [mm] 
Balení 

[m] 
 Kč/m 

bez DPH 
Monoflex– nízká mechanická 

odolností 1420 K50D 
20 14,1 50  4,60 

Monoflex– nízká mechanická 
odolností 1440 K25 

40 31.2 25  9,50 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.3.10 Propojovací a elektroinstalační krabice 

Pro montáž zásuvky je potřeba instalovat elektroinstalační 

krabice, která byla vybrána od firmy KOPOS Kolín a.s. Vhodnou 

variantou je univerzální krabice typu KU 68 LA/1, který je pro 

montáž zásuvky dostatečný.  

Tabulka 21: Elektroinstalační krabice 

Elektroinstalační krabice Průměr [mm]  Hloubka [mm]  
Balení 

[ks] 
 Kč/ks 

bez DPH 
KU 68 73 42 1  5,20 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 27: Elekt. krabice 
KU 68 
Zdroj: KOPOS [online] 

Obrázek 26 Elektroinstalační 
trubice 
Zdroj: KOPOS [online] 
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3.4 Osazení datového rozvaděče 

Do datového rozvaděče budou nainstalovány tři patcha panely, dva switche, 

jeden switch s funkcí PoE, router a napájecí panel. Pro zpřehlednění bude nainstalován 

pod každým patch panelem jeden vyvazovací panel. Router bude dodán od 

poskytovatele internetu, a proto není obsažen v tomto projektu. V případě, že nebude 

router přizpůsobený k montáži do rozvaděče, bude nutné dokoupit do rozvaděče polici. 

Jednotlivé komponenty osazené v datovém rozvaděči budou popsány v dalších 

kapitolách.  

Pro bezvadné fungování sítě již není potřeba do datového rozvaděče instalovat 

další komponenty. Díky vzniklé rezervě, kterou jsem vypočítal podle minimálního 

počtu pozic + 30%, je možné v budoucnu osadit datový rozvaděč novými 

technologiemi, které by si investor přál. V budoucnu se počítá s osazením NVR serveru, 

UPS případně NAS, která by zaplnila zbývající pozice v rozvaděči. Do té doby je 

možné do volných pozic umístit záslepky. 

Tabulka 22: Osazení datového rozvaděče 

Pozice Komponenta Název komponenty 

U1 PATCH PANEL SIGNAMAX 24 x RJ45 CAT5E UTP černý 24458MD-
C5E 

U2 VYVAZOVACÍ PANEL  TRITON RAB-VP-X02-A1 

U3 PATCH PANEL SIGNAMAX 24 x RJ45 CAT5E UTP černý 24458MD-
C5E 

U4 VYVAZOVACÍ PANEL  TRITON RAB-VP-X02-A1 

U5 PATCH PANEL SIGNAMAX 24 x RJ45 CAT5E UTP černý 24458MD-
C5E 

U6 VYVAZOVACÍ PANEL  TRITON RAB-VP-X02-A1 
U7 SWITCH 24 PORTŮ SIGNAMAX 300-7620FE4GC 
U8 VYVAZOVACÍ PANEL  TRITON RAB-VP-X02-A1 
U9 SWITCH 24 PORTŮ SIGNAMAX 300-7620FE4GC 
U10 VYVAZOVACÍ PANEL  TRITON RAB-VP-X02-A1 
U11 SWITCH POE 8 PORTŮ Tenda TEG1210P 
U12 ROUTER  Dodán od poskytovatele internetu 
U13 

REZERVA 
U14 
U15 
U16 
U17 

U18 NAPÁJECÍ PANEL 
8x230V ACAR S8 FA 3m  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.5 Kabelové trasy 

Všechny datové kabely rozvedené po rodinném domě budou instalovány do 

ochranných elektroinstalačních trubek, které zabezpečí jejich bezvadnost a případnou 

výměnu kabelu nebo doplnění nového kabelu. Výběr elektroinstalačních trubic jsem se 

zabývat v minulé kapitole. K vázání kabelu bude použit svazovací pásek, který ulehčí 

manipulaci se svazky kabelů. Svazovací pásky doporučuji co nejširší se suchým zipem. 

Elektroinstalační trubice povede od patch panelu k přípojnému místu bez přerušení. 

Datové zásuvky budou instalovány do výšky 35 cm od podlahy. V případě, že se 

v blízkosti datové zásuvky nalézá zásuvka elektrická, tak budou sloučeny obě do 

společného rámečku. Kabelové trasy a umístění přípojných míst jsou vyznačeny 

v technické dokumentaci, která se nachází v příloze č. 3. Osazení patch panelu je 

v příloze č. 4. 

 

Pro rychlý přehled jsem jednotlivé trasy pojmenoval podle označení jejich 

zásuvky, z které lze jednoduše vyčíst do jakého pokoje trasa ústí. 

 

3.5.1 Trasy 1. Podzemního podlaží 

 

Trasa 0.01a 

Počet zásuvek: 1 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu:  0.01a/1, 0.01a/1 

 

Z datového rozvaděče vede elektroinstalační trubka o průměru 20 mm směrem 

k zemi, kde prochází skrz podlahu. Nyní se trubice nachází v místnosti spižírny 

(0.03) odtud trubka mění směr a vedena 3,5 m na jih přes zeď, která odděluje 

chodbu (0.02) a posilovnu (0.01). Jakmile je trubice v místnosti posilovna 

(0.01), tak je potřeba směřovat trubici opět vertikálním směrem, aby mohla 

trubice ústit ve výšce 35 cm od podlahy do elektroinstalační krabice KU68, do 

které bude nainstalována datová zásuvka.    
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Trasa 0.04 

Počet zásuvek:  2 

Počet kabelů:   4 

Označení kabelu: 0.04a/1, 0.04a/2, 0.04b/1, 0.04b/2 

 

Z datového rozvaděče vede elektroinstalační trubka o průměru 40 mm směrem 

k zemi, kde prochází skrz podlahu. Nyní se trubice nachází v místnosti spižírny 

(0.03) odtud trubka putuje do jihovýchodního rohu místnosti, kde je vedena 

podél zdi oddělují chodbu od spižírny (0.03). Následně se trubice vede průrazem 

do technické místnosti solárního systému (0.04), kde se nachází ve výšce 35 cm 

od podlahy. Nakonec je trubice vedena po západní stěně 2 m, kde ústí do 

elektroinstalační krabice KU68, do které bude nainstalována datová zásuvka.    

 Trasa 0.05a 

Počet zásuvek: 1 

Počet kabelů:  2 

Označení kabelu: 0.05a/1, 0.05a/1 

 

Z datového rozvaděče vede elektroinstalační trubka o průměru 20 mm směrem 

k zemi, kde prochází skrz podlahu. Nyní se trubice nachází v místnosti spižírny 

(0.03) odtud trubka putuje do jihovýchodního rohu místnosti, přes který vede na 

jižní zeď chodby (0.02). Odtud povede trubka 9 m do místnosti sauna (0.05) do 

výšky 35 cm od podlahy, kde vyústí do elektroinstalační krabice KU68, do které 

bude nainstalována datová zásuvka. 

 

3.5.2 Trasy 1. Nadzemního podlaží 

Trasa 1.01 

Počet zásuvek:  0 

Počet kabelů:   1 

Označení kabelu: 1.01a/1 
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Z datového rozvaděče, který je umístněn v technické místnosti (1.03) 

v jihovýchodním rohu, vede elektroinstalační trubka o průměru 20 mm směrem 

ke stropu, kde se stáčí do horizontální polohy a prochází skrz jižní zeď technické 

místnosti (1.03). Odtud je vedena 3,5 m, až do místnosti kuchyň (1.04). Poté 

bude trubice klesat až do výšky 150 cm odkud opět změní směr na východ, kde 

prochází skrz zeď mezi kuchyní a vstupní halou (1.01), kde pokračuje dalších 

1 m, kde ústí do elektroinstalační krabice KU68. 

 

Trasa 1.02 

Počet zásuvek:  2 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu: 1.02a/1, 1.02b/1 

 

Z datového rozvaděče, který je umístněn v technické místnosti (1.03) 

v jihovýchodním rohu, vede elektroinstalační trubka o průměru 40 mm směrem 

ke stropu, kde se stáčí do horizontální polohy a prochází skrz jižní zeď technické 

místnosti (1.03). Odtud je vedena 3,5 m, až bude v místnosti kuchyň (1.04). Poté 

trubice prochází průrazem místnosti chodba (1.01), kde prochází stále při stropu 

průrazem až do místnosti garáž (1.02). V cílové místnosti se vede trubice podél 

západní stěny při stropu dalších 5 m. Poté klesá trubice do výšky 2,44 m od 

podlahy garáže (1.02), kde vyústí do elektroinstalační krabice KU68, do které 

bude nainstalována datová zásuvka. Skrz elektroinstalační krabice KU68 

prochází druhý kabel, který je veden v trubici do výšky 35 cm od země. 

 

Trasa 1.03 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu: 1.03a/1, 1.03a/2 

 

Z datového rozvaděče, který je umístněn v technické místnosti (1.03) 

v jihovýchodním rohu, vede elektroinstalační trubka o průměru 20 mm do výšky 
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35 cm od podlahy. Trubice se vede podél zdí východní a severní 4,5 m, kde ústí 

v severozápadním rohu místnosti do elektroinstalační krabice KU68, do které 

bude nainstalována datová zásuvka.    

 

Trasa 1.04a 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu: 1.04a/1, 1.04a/2 

 

Z datového rozvaděče, který je umístněn v technické místnosti (1.03) 

v jihovýchodním rohu, vede elektroinstalační trubka o průměru 20 mm směrem 

ke stropu, kde se stáčí do horizontální polohy a prochází skrz jižní zeď technické 

místnosti (1.03). Odtud je vedena 3,5 m, až bude v místnosti kuchyň (1.04). Poté 

bude trubice klesat až do výšky 35 cm od podlahy, kde ústí do elektroinstalační 

krabice KU68 do které bude nainstalována datová zásuvka.    

 

Trasa 1.04b 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu: 1.04b/1, 1.04b/2 

 

Trasa 1.04b má podobnou trasu jako 1.04a. Tam kde trasa 1.04a končí trasa 

1.04b pokračuje po východní stěně v trubici o průměru 40 mm, kde přechází na 

stěnu jižní v jídelním koutě (1.05) 3,5 m. Trubice pak stoupá ke stropu, kde ve 

stropu povede 4 m ke zděnému ostrůvku oddělující kuchyň (1.04) od obývacího 

pokoje (1.06). Poté trubice klesá do výšky 35 cm od podlahy, kde ústí do 

elektroinstalační krabice KU68 do které bude nainstalována datová zásuvka. 

 

Trasa 1.05a 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu: 1.05a/1, 1.05a/2 
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Trasa 1.05a má podobnou trasu jako 1.04a. Tam kde trasa 1.04a končí trasa 

1.05a pokračuje po východní stěně 5,5 m v trubici o průměru 20 mm, kde 

přechází na stěnu jižní v jídelním koutě (1.05) a po 1 m ústí do elektroinstalační 

krabice KU68 do které bude nainstalována datová zásuvka. 

 

Trasa 1.06ab 

Počet zásuvek:  2 

Počet kabelů:   4 

Označení kabelu: 1.06a/1, 1.06a/2, 1.06b/1, 1.06b/2, 

 

Trasa 1.06ab má stejnou trasu jako trasa 1.04b. s tím rozdílem, že ústí do 

obývacího pokoje (1.06). Použita je elektroinstalační trubice o šířce 40 mm. 

 

Trasa 1.06c 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu: 1.06c/1, 1.06c/2 

 

Trasa 1.06a má podobnou trasu jako 1.05a. Tam kde trasa 1.05a končí, trasa 

1.06c pokračuje po jižní stěně ve výšce 35 cm od země dalších 8 m v trubici 

o průměru 20 mm až do jihozápadního rohu obývacího pokoje (1.06), kde ústí 

do elektroinstalační krabice KU68 do které bude nainstalována datová zásuvka. 

Trasa 1.07 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu: 1.07a/1, 1.07a/2 

 

Z datového rozvaděče, který je umístněn v technické místnosti (1.03) 

v jihovýchodním rohu, vede elektroinstalační trubka o průměru 20 mm do výšky 

35 cm od podlahy. Trubice se vede podél zdi východní a po přechodu na severní 

stěnu pokračuje 8 m skrz koupelnu (1.09), toaletu a ústí uprostřed místnosti 
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ložnice (1.07), kde ústí do elektroinstalační krabice KU68 do které bude 

nainstalována datová zásuvka. 

 

Trasa 1.09 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu: 1.03a/1, 1.03a/2 

 

Z datového rozvaděče, který je umístněn v technické místnosti (1.03) 

v jihovýchodním rohu, vede elektroinstalační trubka o průměru 20 mm do výšky 

35 cm od podlahy. Trubice se vede podél zdí východní a po přechodu na severní 

stěnu pokračuje 4,5 m skrz koupelnu (1.09), kde ústí v severozápadním rohu 

místnosti do elektroinstalační krabice KU68 do které bude nainstalována datová 

zásuvka.  

 

3.5.3 Trasy 2. Nadzemního podlaží 

Trasa 2.01a 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   1 

Označení kabelu: 2.01a/1 

 

Z datového rozvaděče vede ke stropu elektroinstalační trubice, která vede skrz 

strop do místnosti šatna (2.03) a směřuje dále až ke stropu, kde se stáčí do 

horizontální polohy. Dále je trubice vedena přes zeď až do místnosti 

odpočívárna (2.08), kde průrazem ve zdi vede trubice do chodby. Trubice má 

šířku 20 mm. 

 

Trasa 2.01b 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   1 

Označení kabelu: 2.01b/1 
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Z datového rozvaděče vede ke stropu elektroinstalační trubice, která vede skrz 

strop do místnosti šatna (2.03) a směřuje do výšky 20 cm. V této výšce vede 

trubice k severovýchodnímu rohu místnosti, kde průrazem ve zdi ústí do vstupní 

haly. Zde bude mít trubice použita šířka 20 mm.  

 

Trasa 2.02ab 

Počet zásuvek:  2 

Počet kabelů:   4 

Označení kabelu: 2.02a/1, 2.02a/2, 2.02b/1, 2.02b/2 

 

Trasa 2.02ab vede stejně, jako trasa 2.01a, kde dál pokračuje elektroinstalační 

trubici širokou 40 mm do studentského pokoje (2.02), kde vede ve výšce 35 cm 

od podlahy až na východní zeď, kde ústí ve dvě datové zásuvky.  

 

Trasa 2.02c 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu: 2.02c/1, 2.02c/2 

 

Trasa 2.02c vede stejně, jako trasa 2.02ab, kde dál pokračuje elektroinstalační 

trubice s širokou 20 mm na severní zeď pokoje ve výšce 35 cm od podlahy. 

Zásuvka je umístěna 3 m od severovýchodního rohu místnosti. 

 

Trasa 2.03a 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   1 

Označení kabelu: 2.03a/1 

 

Z datového rozvaděče vede ke stropu elektroinstalační trubice, která vede skrz 

strop do místnosti šatna (2.03) a směřuje do výšky 35 cm. V této výšce vede 
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trubice k severovýchodnímu rohu místnosti, kde ústí elektroinstalační trubice 

o šířce 20 mm. 

 

Trasa 2.04a 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   1 

Označení kabelu: 2.04a/1 

 

Trasa vede stejně jako trasa 2.03a, kde na jejím konci pokračuje po severní zdi 

průrazem do místnosti koupelna (2.04). Odkud vede trubice další 2 m. Poté je 

zakončena datovou zásuvkou. Trubice má šířku 20 mm. 

 

Trasa 2.06a 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu: 2.06a/1, 2.06a/2 

 

Trasa vede stejně jako trasa 2.04a po severní zdi domu a je zakončena až 

průrazem do místnosti pracovna (2.06), kde je zakončena datovou zásuvkou. 

 

Trasa 2.06bc 

Počet zásuvek:  2 

Počet kabelů:   3 

Označení kabelu: 2.06b/1, 2.06b/2, 2.06c/2 

 

Trasa vede stejně jako trasa 2.06a po severní zdi domu a je zakončena 

v severozápadním rohu místnosti pracovna (2.06), kde je zakončena datovou 

zásuvkou s dvěma porty. Třetí kabel je vyveden průrazem skrz západní zeď, kde 

je datová zásuvka se zvýšeným IP. 
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Trasa 2.07a 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu: 2.07a/1, 2.07a/2 

 

Z datového rozvaděče vede ke stropu elektroinstalační trubice, která vede skrz 

strop do místnosti šatna (2.03) a směřuje dále až ke stropu, kde se stáčí do 

horizontální polohy. Dále je trubice vedena přes zeď až do místnosti 

odpočívárna (2.08), kde pokračuje podél východní zdi do severozápadního rohu 

místnosti odpočívárna (2.08). Skrz průraz ve zdi ústí do místnosti obytný pokoj 

(2.07) elektroinstalační trubice ve výšce 35 cm od podlahy. Trubice má šířku 

20 mm. 

 

Trasa 2.07b 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu: 2.07b/1, 2.07b/2 

 

Trasa 2.07b je stejná jako trasa 2.07a. Trasa 2.07b pokračuje po jižní straně 

obytného pokoje (2.07), kde směřuje na roh západní stěny, kde bude datová 

zásuvka o dvou portech ve výšce 35 cm. Trubice má šířku 20 mm. 

Trasa 2.08a 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   1 

Označení kabelu: 2.08a /1 

 

Z datového rozvaděče vede ke stropu elektroinstalační trubice, která vede skrz 

strop do místnosti šatna (2.03) a směřuje dále až ke stropu, kde se stáčí do 

horizontální polohy. Dále je trubice vedena přes zeď až do místnosti 

odpočívárna (2.08) a klesá do výšky 150 cm od podlahy. Trubice má šířku 

20 mm. 
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Trasa 2.08b 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   1 

Označení kabelu: 2.08b /1 

 

Trasa 2.08b je stejná jako trasa 2.08a s tím rozdílem, že klesá na výšku 35 cm od 

podlahy a vede až do jihovýchodního rohu místnosti odpočívárna (2.08), kde 

vede skrz zeď, kde bude umístěna datová zásuvka se zvýšeným IP. 

 

Trasa 2.08c 

Počet zásuvek:  1 

Počet kabelů:   2 

Označení kabelu: 2.08c/1, 2.08c/2 

 

Tato trasa má stejný průběh jako trasa 2.07a, ale je zakončena před průrazem do 

místnosti 2.07a datovou zásuvkou se dvěma porty. 

 

3.6 Značení přípojných míst 

K označení přípojných míst využiji tiskárnu pro tvorbu štítků. 

Značeno bude dle normy: 

• Všechny datové kabely na obou koncích 

• Kabelové svazky na koncích a místech křížení 

• Patch panely i jednotlivé porty patch panelu 

• Zásuvky a jednotlivé porty zásuvek 

• Konsolidační body a jejich porty 

Přípojná místa jsem označoval podle označení pokojů pro okamžité identifikování 

pokoje, v kterém se zásuvka nebo port nachází. Konkrétní zásuvka bude identifikovaná 
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podle písmen dle abecedního pořádku (a-b). Pro konkrétní port bude označení dle 

číselné řady (1-n).  Univerzální vzorec pro značení by měl vypadat x.xxn/y. Formát 

X.xx značí podlaží umístěné zásuvky a dvojčíslí za tečkou značí konkrétní místnost 

dle označení ve výkresové dokumentaci. Parametr N je označení pro konkrétní zásuvku 

v pokoji, který nabývá hodnoty A-Z. Posledním parametrem je Y, který označuje daný 

port v zásuvce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 28: Značení zásuvek 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.7 Aktivní prvky 

 

3.7.1 PoE switch 

Switch s funkcí PoE umožňuje napájet elektrickým proudem jednotlivá 

elektrická zařízení bez použití napájecího kabelu. Tím nám odpadne dvojnásobná práce, 

kde jsme museli vést k zařízení, jak datový, tak i napájecí kabel. Funkce PoE je vhodná 

pro kamerové systémy, VoIP telefony a přístupové body.  

Pro použití v tomto projektu bude stačit PoE switch s 8-mi porty, a proto jsem 

vybral switch značky Tenda model  TEG1210P WebSmart Gigabit PoE switch, který 

obsahuje již zmiňovaný počet portů. Každý port napájí až 15,4 Watty a díky PoE 

managmanentu dokáže jednotlivé porty vypnout, zapnout, nebo je restartovat. Dále 

obsahuje nastavení maximálního příkonu, které přidělí vybranému portu, a také jejich 

vytížení. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 23: PoE switch 

Název Konstrukce Velikost 
Počet portů 

[ks] 
Rozměr  
[mm] Standart 

Kč/ks 
bez 
DPH 

Tenda 
TEG1210P 

19“ 1U 8 42x443x210 802.3af  3305 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Obrázek 29: PoE switch Tenda 
Zdroj: Intelek [online] 
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3.7.2 Switch 

Při výběru switche jsem zvolil stejnou značku jako u patch panelů, tedy značku 

Signamax, kdy jsem vybral model Signamax 300-7620GE4GC  s 24 porty RJ45. Switch 

má velikost 1U  a je ho možné ovládat WebSmartem. Protože nemá switch v základu kit 

pro montáž do rozvaděče, je nutné dokoupit ližiny pro uchycení do rozvaděče. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 24: Switch 

Název Velikost Počet portů 
[ks] 

Rozměr  
[mm] 

Způsob ovládání Kč/ks bez 
DPH 

Signamax 
 300-762GE4GC 

1U 24 42x240x200 WebSmart  5 173 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.7.3 Wi-Fi p řístupové body 

Dalším požadavek investora bylo pokrytí  Wi-Fi signálem druhé nadzemní 

podlaží a to zejména místnosti studentský pokoj (2.01), pracovna (2.06) a obytný pokoj 

(2.07).  První nadzemní podlaží bude dle požadavků investora taky pokryto a to 

především obývací pokoj (1.06), jídelna (1.05), ložnice (1.07). Investor by také chtěl, 

aby Wi-Fi signál pokryl i terasu a část zahrady, bez zvýšení nákladů. Proto budu AP 

Wi-Fi situovat na západní straně obývacího pokoje k dosažení maximálního pokrytí 

zahrady. 

Po konzultaci s investorem jsem se rozhodl zvolit Wi-Fi přístupové body do 

každého patra jeden. Signál by sice dosahoval do vyšších pater, ale neměl by dostatečný 

dosah a kvalitu Umístění Wi-Fi přístupových bodu jsem zvolil v druhém nadzemním 

podlaží do chodby (2.01) zabudovaný ve stropě, kde je nutné dodržet teplotní rozptyl 

zařízení.  

Obrázek 30: Switch Signamax 
Zdroj: Intelek [online] 
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Pro výběr Wi-Fi AP jsem vybral ověřené řešení a to od firmy MikroTik, který 

umožňuje výběr jednotlivých komponentů a složení vlastního řešení, které vychází 

potřebám daného projektu. Klientskou jednotku jsem zvolil MIKROTIK RB411, který 

disponuje taktem procesoru 300 MHz a 32 MB RAM. Výhodou je funkce PoE, která 

umožňuje napájet samotný prvek elektřinou přes datový kabel. Nemusí se tedy přivádět 

k AP elektrická zásuvka.  

MiniPCI kartu jsem zvolil MIKROTIK R52n-M, která podporuje standardy 

802.11a/b/g/n a přenosovou rychlost až 300 Mbps. Reálná rychlost při testování 

dosahovala 195 Mbps. Kryt pro klientskou jednotku jsem zvolil WaveRF v kovovém 

provedení. Pro propojení MiniPCI karty s externí anténou je potřeba dokoupit 

propojovací kabely tzv. pigtaily. Vybral jsem WaveCon Pigtal U.FL, který je zakončený 

klasickým SMA male konektorem používající většina  aktivních Wi-Fi prvků. 

Posledním důležitým komponentem je anténa vhodná do interiéru, kterou jsem vybral 

Tenda Q2409 se ziskem 9dBi. 

 

Tabulka 25: Komponenty pro AP Wi-Fi 

Název Kč/ks bez 
DPH 

MIKROTIK RB411 833 

MIKROTIK R52n-M 597 

WaveRF kryt 120 

WaveCon Pigtal U.FL 41 

Tenda Q2409 anténa 214 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Mikrotik AP Wi-Fi 
Zdroj: Microtik [online] 
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3.8 Garance a záruky 

Garance a záruky bude zajišťovat firma dodávající veškerý materiál a provádějící 

instalaci. Vybraná firma bude dohlížet i na zednické práce, které jsou potřebné pro 

položení kabeláže. O výkopové práce pro přívod kabeláže do rozvaděče se postará 

poskytovatel internetu. Tato firma bude vybrána investorem, dle cenových nabídek 

a výše záruk. Doporučuji zohlednit při výběru instalační firmy její reference 

a nabízenou garanci. Povinností vybrané firmy je dodržení všech postupů a procesů 

předepsaný výrobci a směrnicemi.  

 

3.9 Výběr poskytovatele internetu 

Dalším požadavkem investora byl výběr poskytovatele internetu, který by nabídl 

nejvhodnější variantu na trhu odpovídající požadavkům. Již v první části projektu 

analýza současného stavu jsem analyzoval celé portfolio provideru, které v této oblasti 

poskytují svoje služby. Při následné selekci provideru zbyli firmy JaroNet, Wosa, 

Orinet, Svobcomnet, Rywafost, Netstone a Telefonica O2. Výhody a nevýhody 

jednotlivých poskytovatelů jsou znázorněny v následující tabulce.  

 

Tabulka 26: poskytovatelé internetu 

Provider Poskytují 
  Rychlost 

[Mbps Down/Up] Agregace 
úvazek 
[rok] Kč/Měsíc 

Způsob 
přenosu 

JaroNet I/Voip 50/50 1 : 4 2 605 Kč Wi-Fi 
Netstone I 12 / 4 1 : 10 1 599 Kč Wi-Fi 
Orinet I/Voip 20 / 2 1 : 10 1 699 Kč Wi-Fi 
Rywasoft I/Voip 20 / 5 1 : 10 1 599 Kč Wi-Fi 
Svobcomnet I/Voip 8 / 4 1 : 5 1 741 Kč Wi-Fi 
Telefonica O2 I/Voip/ IPTV 40 / 2 1 : 50 1 606 Kč VDSL 
Wosa I/Voip 25 / 2 1 : 5 0 999 Kč Wi-Fi 
Vlastní zpracování 

 

Cena uvedená v tabulce je bez veškerých výhod a akcí. Jednotlivý providéři 

nabízejí akce buď časově omezená nebo s delším úvazkem, případě sloučením další 

služby jako je VoIP nebo televize. 
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Nejlepší nabídkou se zdá firma JaroNet, která má nejvyšší rychlost přenášející 

se v pásmu 5Ghz. Investor si nepřál antény na omítku domu, a proto jsme se 

s investorem domluvili, že nejvhodnějším poskytovatelem bude VDSL od 

Telefonica O2, s kterou se po domluvě snížila cena na 440 Kč / měsíc. 

 

3.10 Ekonomické zhodnocení 

Poslední části návrhu řešení je sestavení jednoduchého rozpočtu, který obsahuje 

náklady na výše uvedené prvky potřebné k zrealizování projektu vytvoření domácí 

počítačové sítě. Sestavení rozpočtu se odvíjí od návrhu řešení vyplývajícího z analýzy 

současného stavu a požadavků investora.  

Tabulka 27: Rozpočet 

Rozpočet 

Instalační materiál 10 694,70 Kč 

Pasivní prvky 19 536,10 Kč 
Aktivní prvky 17 871,00 Kč 
Instalace 17 675,27 Kč 

Celkem bez DPH 65 777,07 Kč 
Vlastní zpracování 

 

Náklady za zednické práce nejsou uvedeny v rozpočtu, protože nebyly 

požadavkem investora. Cena veškerých prací a prvků není cenou kompletní, protože se 

odvíjí od aktuální ceny. Je pravděpodobné, že se může cena zvýšit, ale i snížit díky 

slevám na materiálu, které firmy odebírají od svých odběratelů.  

Kompletní rozpočet je uveden v příloze č. 5. Rozpočet obsahuje ceny bez DPH 

uvedené ke dni 2. 5. 2013.  
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ZÁVĚR 

 

 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout plně funkční počítačovou síť v rodinném 

domě investora. Počítačová síť bude odpovídat požadavkům všech členů obývající 

rodinný dům s ohledem k celkovému rozpočtu a analýze současného stavu, která byla 

stanovena na základě osobních návštěv hrubé stavby rodinného domu za přítomnosti 

investora. Do úvahy jsem vzal v potaz budoucí využití sítě, které klade důraz na stále se 

zvyšující přenosové rychlosti a počty přípojných míst. Zároveň bude počítačová síť 

odpovídat veškerým platným normám ČSN.  

Při návrhu datového rozvaděče byla vytvořena dostatečná rezerva pro budoucí 

využití, které si investor přál využít pro NVR server, NAS či UPS. Všechny trasy 

vedení kabeláže jsou zakresleny v technické dokumentaci. Stejně tak, jsou v technické 

dokumentaci vyobrazeny počty přípojných míst a jejich umístění. Dále jsem vypracoval 

značení jednotlivých portů, kabelů a zásuvek, které jsou k nalezení v příloze č. 2. 

Další z požadavků byl výběr poskytovatele internetu, kde jsem zvolil 

Telefonica O2, která v současné době splňovala a převyšovala rychlostí, stabilitou 

a cenou ostatní poskytovatele.  

Každý projekt by měl obsahovat svůj rozpočet, a proto jsem kalkulaci nákladů na 

jednotlivé komponenty sítě zahrnul do projektu. Celková cena nákladů se může lišit díky 

změně ceny prvků, proto se jedná o ceny orientační.    
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Příloha 1: Výkresová dokumentace 

Legenda místností 

Označení Účel místnosti 

0.01 Posilovna 
0.02 Chodba 
0.03 Spižírna 
0.04 Technická místnosti solárního systému 
0.05 Sauna 
1.01 Vstupní hala 
1.02 Garáž 
1.03 Technická místnost 
1.04 Kuchyň 
1.05 Jídelní kout 
1.06 Obývací pokoj 
1.07 Ložnice 
1.08 WC 
1.09 Koupelna 

2.01 Chodba 
2.02 Studentský pokoj 
2.03 Šatna 
2.04 Koupelna 
2.05 WC 
2.06 Pracovna 
2.07 Obytný pokoj 
2.08 Předsíň 

  



 

Příloha 1: Výkresová dokumentace 

RD, půdorys 1. PP 

 



 

Příloha 1: Výkresová dokumentace 

RD, půdorys 1. NP 

  



 

Příloha 1: Výkresová dokumentace 

RD, půdorys 2. NP 



 

Příloha 2:Nákres tras strukturované kabeláže 

Legenda značení 

 

LEGENDA 

 

Datový rozvaděč 

 

Trasa horizontální linky 

 

Stoupačka do vyššího patra 

 

Stoupačka do nižšího patra 

 

Trasa zakončena zásuvkou 

 

Trasa nezakončená zásuvkou 

 Počet průchodů kabeláže skrz zeď 

  

 

 

 

 

 



 

Příloha 2:Nákres tras strukturované kabeláže 

RD, půdorys 1. PP 



 

Příloha 2:Nákres tras strukturované kabeláže

RD, půdorys 1. NP 

 

:Nákres tras strukturované kabeláže 

 



 

Příloha 2:Nákres tras strukturované kabeláže

RD, půdorys 2. NP 

:Nákres tras strukturované kabeláže 

 



 

Příloha 3: Schéma značení kabeláže 

 

PATCH PANEL KABEL MÍSTNOST ZÁSUVKA 

POZICE PORT Č. délka [m] Č. POPIS Č. PORT 

1 0.01a/1 0.01a/1 5,8 0.01 
Posilovna 

0.01a 1 
2 0.01a/2 0.01a/2 5,8 0.01 0.01a 2 
3 0.04a/1 0.04a/1 6,5 0.04 

Technická místnost 
solárního systému 

0.04a 1 
4 0.04a/2 0.04a/2 6,5 0.04 0.04a 2 
5 0.04b/1 0.04b/1 6,6 0.04 0.04b 1 
6 0.04b/2 0.04b/2 6,6 0.04 0.04b 2 
7 0.05a/1 0.05a/1 15,2 0.05 

Sauna 
0.05a 1 

8 0.05a/2 0.05a/2 15,2 0.05 0.05a 2 
9 1.01a/1 1.01a/1 6,0 1.01 Vstupní hala 1.01a 1 

10 1.02a/1 1.02a/1 14,4 1.02 
Garáž 

1.02a 1 
11 1.02a/2 1.02a/2 15,9 1.02 1.02a 2 
12 1.03a/1 1.03a/1 4,1 1.03 

Technická místnost 
1.03a 1 

13 1.03a/2 1.03a/2 4,1 1.03 1.03a 2 
14 1.04a/1 1.04a/1 6,5 1.04 

Kuchyň 

1.04a 1 
15 1.04a/2 1.04a/2 6,5 1.04 1.04a 2 
16 1.04b/1 1.04b/1 21,0 1.04 1.04b 1 
17 1.04b/2 1.04b/2 21,0 1.04 1.04b 2 
18 1.05a/1 1.05a/1 12,7 1.05 

Jídelní kout 
1.05a 1 

19 1.05a/2 1.05a/2 12,7 1.05 1.05a 2 
20 1.06a/1 1.06a/1 20,4 1.06 

Obývací pokoj 

1.06a 1 
21 1.06a/2 1.06a/2 20,4 1.06 1.06a 2 
22 1.06b/1 1.06b/1 20,5 1.06 1.06b 1 
23 1.06b/2 1.06b/2 20,5 1.06 1.06b 2 
24 1.06c/1 1.06c/1 20,2 1.06 1.06c 1 

1 1.06c/2 1.06c/2 20,2 1.06 1.06c 2 
 

 

  



 

Příloha 3: Schéma značení kabeláže 

 

PATCH PANEL KABEL MÍSTNOST ZÁSUVKA 

POZICE PORT Č. délka [m] Č. POPIS Č. PORT 

2 1.07a/1 1.07a/1 11,3 1.07 
Ložnice 

1.07a 1 
3 1.07a/2 1.07a/2 11,3 1.07 1.07a 2 
4 1.09a/1 1.09a/1 7,1 1.09 Koupelna 1.09a 1 
5 2.01a/1 2.01a/1 5,7 2.01 

Chodba 
2.01a 1 

6 2.01b/1 2.01b/1 4,8 2.01 2.01b 1 
7 2.02a/1 2.02a/1 17,5, 2.02 

Studentský pokoj 

2.02a 1 
8 2.02a/2 2.02a/2 17,5 2.02 2.02a 2 
9 2.02b/1 2.02b/1 17,6 2.02 2.02b 1 

10 2.02b/2 2.02b/2 17,6 2.02 2.02b 2 
11 2.02c/1 2.02c/1 29,6 2.02 2.02c 1 
12 2.02c/2 2.02c/2 29,6 2.02 2.02c 2 
13 2.03a/1 2.03a/1 1,5 2.03 Šatna 2.03a 1 
14 2.04a/1 2.04a/1 9,6 2.04 Koupelna 2.04a 1 
15 2.06a/1 2.06a/1 11,5 2.06 

Pracovna 

2.06a 1 
16 2.06a/2 2.06a/2 11,5 2.06 2.06a 2 
17 2.06b/1 2.06b/1 16,5 2.06 2.06b 1 
18 2.06b/2 2.06b/2 16,5 2.06 2.06b 2 
19 2.06c/1 2.06c/1 17,5 2.06 2.06c 1 
20 2.07a/1 2.07a/1 21,0 2.07 

Obytný pokoj 

2.07a 1 
21 2.07a/2 2.07a/2 21,0 2.07 2.07a 2 
22 2.07b/1 2.07b/1 30,0 2.07 2.07b 1 
23 2.07b/2 2.07b/2 30,0 2.07 2.07b 2 
24 2.08a/1 2.08a/1 6,5 2.08 

Odpočívárna 

2.08a 1 

1 2.08b/1 2.08b/1 15,2 2.08 2.08b 1 

2 2.08c/1 2.08c/1 20,1 2.08 2.08c 1 

3 2.08c/2 2.08c/2 20,1 2.08 2.08c 2 

 

 

  



 

Příloha 4:Značení portů patch panelu 

 

PATCH PANEL Č. 1 PATCH PANEL Č. 2 PATCH PANEL Č. 3 

POZICE PORT MÍSTNOST POZICE PORT MÍSTNOST POZICE PORT MÍSTNOST 

1 0.01a/1 Posilovna 1 1.06c/2 
Obývací 

pokoj 1 2.08b/1 
Odpočívárna 

2 0.01a/2 2 1.07a/1 
Ložnice 

2 2.08c/1 

3 0.04a/1 Technická 
místnost 
solárního 
systému 

3 1.07a/2 3 2.08c/2 

4 0.04a/2 4 1.09a/1 Koupelna 4     

5 0.04b/1 5 2.01a/1 
Chodba 

5     

6 0.04b/2 6 2.01b/1 6     

7 0.05a/1 
Sauna 

7 2.02a/1 

Studentský 
pokoj 

7     

8 0.05a/2 8 2.02a/2 8     

9 1.01a/1 Vstupní hala 9 2.02b/1 9     

10 1.02a/1 
Garáž 

10 2.02b/2 10     

11 1.02a/2 11 2.02c/1 11     

12 1.03a/1 Technická 
místnost 

12 2.02c/2 12     

13 1.03a/2 13 2.03a/1 Šatna 13     

14 1.04a/1 

Kuchyň 

14 2.04a/1 Koupelna 14     

15 1.04a/2 15 2.06a/1 

Pracovna 

15     

16 1.04b/1 16 2.06a/2 16     

17 1.04b/2 17 2.06b/1 17     

18 1.05a/1 
Jídelní kout 

18 2.06b/2 18     

19 1.05a/2 19 2.06c/1 19     

20 1.06a/1 

Obývací 
pokoj 

20 2.07a/1 

Obytný 
pokoj 

20     

21 1.06a/2 21 2.07a/2 21     

22 1.06b/1 22 2.07b/1 22     

23 1.06b/2 23 2.07b/2 23     

24 1.06c/1 24 2.08a/1 Odpočívárna 24     

 

  LEGENDA     

    

    AP Wi-Fi 

    

    IP CAM 

    

    HP 

    
        



 

Příloha 5: Rozpočet 

výr. č. popis mj ks cena/mj cena celkem 

INSTALAČNÍ MATERIÁL 

8595057619715 
Kopos Monoflex- ohebná trubka s 

nízkou mechanickou odolností-1440K25 
m 392 16,30 6 389,60 

8595057600195 
KU 68-1902 - Krabice elektroinstalační 

pod omítku s víčkem 
ks 10 9,50 95,00 

8595057619265 
KU 68 - Krabice elektroinstalační pod 

omítku 
ks 32 5,20 166,40 

- Bílá sádra kg 120 328,00 984,00 
5014A-B1018 Maska nosná -2 otvory ks 30 21,60 648,00 

5014A-A100 B 
Kryt zásuvky komunikační s popisovým 
polem pro design Tango® - barva bílá 

ks 30 50,30 1 509,00 

3901A-B10 B 
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 

jednonásobný pro design Tango® 
ks 51 17,70 902,70 

CELKEM         10 694,70 

      

PASIVNÍ PRVKY 

R302518 
DIGITUS CAT 5e Keystone Jack, 

nestíněný 
ks 121 18,00 2 178,00 

27655141 
Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC 

305m/box SXKD-5E-UTP-PVC 
m 711 1 461,00 4 383,00 

8592220001094 
UTP PremiumCord patchkabel cat. 5e / 

0.5m šedá 
ks 51 8,40 428,40 

40001214 
Štítky pro BMP21, šířka 19,05mm, 

nylonové, 4,8m/kazeta M21-750-499 
ks 1 772,00 772,00 

- Stahovací páska ks 1000 0,22 220,00 
5014A-B1018 Maska nosná -2 otvory ks 30 21,60 648,00 

5014A-A100 B 
Kryt zásuvky komunikační s popisovým 
polem pro design Tango® - barva bílá 

ks 30 50,30 1 509,00 

3901A-B10 B 
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 

jednonásobný pro design Tango® 
ks 51 17,70 902,70 

ACNET6913 
Rack nástěnný rozvaděč Triton 19" 

jednodílný 15U/600mm odním. boční 
kryt 

ks 1 3 999,00 3 999,00 

04065824 
Patch panel SIGNAMAX 24 x RJ45 CAT5E 

UTP černý 1U 24458MD-C5E 
ks 3 878,00 2 634,00 

RAB-VP-X02-A1 
Triton 19'' vyvazovací panel 1U 

jednostranný plastový kanál šedý 
ks 5 256,00 1 280,00 

80593012 
Prodlužka ACAR S8 FA 3m 8 pozic BK, s 
přepěťovou ochranou včetně držáků do 

19" lišt 1U 
ks 1 582,00 582,00 

CELKEM         19 536,10 
 



 

Příloha 5: Rozpočet 

 

 

 

 

 

 

  

AKTIVNÍ PRVKY 

75011210 
Tenda TEG1210P WebSmart Gigabit 

PoE Switch, 8x10/100/1000Mbps PoE 
RJ45, 2x1000Mbps SFP 

ks 1 3 305,00 Kč 3 305,00 Kč 

76137620 
300-7620GE4GC Signamax web 

managed rackmount switch, 20x 1G + 
4x 1G Combo 

ks 2 5 173,00 Kč 
10 346,00 

Kč 

CA/711-L 
WaveRF Kovový indoor case pro 

RB711 
ks 2 120,00 Kč 240,00 Kč 

RB411  
MIKROTIK:  RB411 32MB RAM, 300 

MHz, 1x miniPCI, 1x LAN, vč. L3 
ks 2 883,00 Kč 1 766,00 Kč 

R52N-M 
MIKROTIK R52n-M miniPCI karta 

802.11n, Atheros AR9220 (2,4/ 5 GHz) 
ks 2 597,00 Kč 1 194,00 Kč 

PigUFL-RSMA 
WaveCon Pigtail U.FL - RSMA pro 

miniPCI 
ks 4 41,00 Kč 164,00 Kč 

NU426a Tenda Q2409 ks 4 214,00 Kč 856,00 Kč 

CELKEM         
17 871,00 

Kč 

      
OSTATNÍ 

 - INSTALACE kpl 1 19 102,95 Kč 19 102,95 Kč 
 - MĚŘENÍ kpl 1 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 

      

Celkem bez DPH:   65 777,07 Kč 

DPH:     13 813,18 Kč 



 

 

Příloha 6: Pohledy 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Výkresová dokumentace 

  



 

Příloha 7: Pohledy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výkresová dokumentace 


