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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem universální kabeláže v multifunkčním domě. 

Konkrétně analýzou současného stavu domu, teoretickými východisky využitými při 

návrhu řešení a samotný návrh konečného řešení vycházejícího z analýzy současného 

stavu. Dále obsahuje analýzu nákladů, na vybudování navržené počítačové sítě. 

 

Abstract 

This Bachelor’s thesis concerns the design of computer network in a multifunctional 

building. Specifically, analysis of the current state of the building, theoretical base used 

for the design solution and the final solution based on analysis of the current state. The 

Bachelor thesis also contains costs analysis of designed computer network. 
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Úvod 

Využití nových technologií při rekonstrukcích starších stavení či při stavbě nových 

objektů je v současné době jistým trendem. Implementace těchto technologií je totiž 

perspektivní a přináší své výhody. Toto je potřeba si uvědomit při rekonstrukci 

stávajícího objektu či budovy, nebo při navrhování nového objektu. Současně s těmito 

činnostmi je nejvýhodnější navrhnout i vhodnou universální kabeláž pro využití 

moderních technologií. U návrhu takového systému je třeba počítat také s budoucím 

vývojem technologií a nárůstem počtu přípojných míst. Při správném návrhu a 

implementaci takového řešení nám vzniká moderní inteligentní budova. 

Využití datových sítí v podnikání usnadňuje komunikaci a výměnu dat a tím vede 

k větší produktivitě práce. Podnik může těžit z výhod elektronického obchodování a 

sdílení výrobních podkladů či jiných vnitropodnikových informací prakticky v reálném 

čase. 

Vybudování datové sítě přináší i jiné výhody. V dnešní době stále roste počet 

nejrůznějších přenosných ale i nepřenosných zařízení, jako jsou například tablet, chytrý 

telefon či notebook. Každý se jistě někdy setkal s problémem, že při využívání těchto 

zařízení člověk ztratí přehled, co má na kterém zařízení uloženo, popřípadě by chtěl mít 

na všech zařízeních stejný obsah. S dnešním rozšířením a propustností datových sítí tak 

nastává možnost využití nejrůznějších centralizovaných úložišť. 
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Vymezení problému a cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout počítačovou síť pro rodinný dům nacházející 

se v Brně. Dům disponuje obytnými i komerčními prostory, pro které bude navrhnuta 

universální kabeláž podle současných technologických trendů, moderních požadavků a 

požadavků investora. Bakalářská práce se také bude zabývat některými aktivními prvky, 

konkrétně jejich výběrem a umístěním. 

První část této práce představí objekt, pro který bude vypracován návrh a společnost 

která zde sídlí. Zároveň nastíní možnosti a potřeby jednotlivých jednotek či prostorů.  

Teoretická část bude zaměřena na seznámení se s nejdůležitějšími principy a 

technologiemi počítačových sítí.  

Celý návrh bude vycházet z poznatků zachycených v teoretické části a v neposlední 

řadě také z požadavků investora. Kabelážní systém včetně aktivních prvků bude 

navržen tak, aby byl realizovatelný, pro investora finančně únosný a přitom splňoval 

současné požadavky na moderní datové sítě. Důležitou součástí návrhu je také rozpočet 

nákladů na jednotlivé součásti návrhu. Tento rozpočet umožní investorovy 

v rozhodování, zda se vyplatí vypracovaný návrh realizovat. 
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1 Analýza současného stavu 

Návrh je určen pro dvoupatrový cihlový dům se suterénem. Jedná se o poslední, řadový 

dům, který se nachází na pozemku v Černých Polích. Součástí pozemku je také zahrada 

a parkovací místo před domem. Majitel nemovitosti využívá část domu jako sídlo své 

firmy. Zároveň má v druhém podlaží zařízen byt, který je v současné době neobydlený. 

V prostorách suterénu jsou společné prostory a malý jednopokojový byt. 

 

Obr 1: Fotografie objektu (vlastní pořízení) 

1.1 Popis firmy 

Nemovitost slouží jako sídlo firmy zabývající se zakázkovým vývojem 

elektrotechnických zařízení, výrobou těchto zařízení a technickým poradenstvím. Firma 

využívá počítačovou síť jako médium pro sdílení dokumentací k výrobkům, katalogů a 

softwaru. Běží přes ni objednávkový systém, zálohování pevných disků. Dále ji využívá 

na testování svých zařízení s rozhraním ethernet a na jiné běžné úkony jako posílání 

elektronické pošty a k přístupu na internet.  
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Sortiment služeb: 

 

 -vývoj hardware elektrických strojů a přístrojů 

 -vývoj software elektrických strojů a přístrojů 

 -výroba elektrických strojů a přístrojů 

 -instalace elektrických strojů a přístrojů 

 -servis elektrických strojů a přístrojů 

1.2 Využití objektu 

Dům zahrnuje jak obytné prostory, tak i prostory pro komerční využití. V prvním 

podlaží jsou prostory kompletně využity jako kancelářské prostory firmy zabývající se 

vývojem a výrobou elektrotechnických strojů a zařízení. Druhé podlaží tvoří obytné 

prostory. Podkroví slouží jako skladovací prostor firmy i domácnosti. Dále je tu suterén, 

kde se v jedné části nachází malý jednopokojový byt, dvě místnosti které využívá firma 

jako dílnu a místnost sloužící jako prádelna. 

1.3 Současný stav informačních a komunikačních technologií 

Ve firemních prostorách je momentálně po domácku zhotovená 100 megabitová 

počítačová síť. Tato síť plní svůj základní účel, avšak není úplně spolehlivá. Síť je 

závislá na spoustě roztroušených aktivních prvků a současně na provozu jednotlivých 

klientských stanic. Takto uspořádaná síť přestává dostačovat požadavkům firmy. Tuto 

síť nebudu v návrhu nijak zohledňovat. V ostatních částech domu není žádná kabelová 

datová infrastruktura. Připojení na internet v bytových prostorách je řešeno přes WiFi, 

s přístupovým bodem nacházejícím se v prostorách firmy. 
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1.4 Popis jednotlivých místností 

Tato část se bude zabývat stručným popisem místností, jejich současným stavem a 

nástinem plánovaných požadavků na konektivitu. Místnosti jsou pojmenovány podle 

jejich využití a očíslovány číslem shodným s číslem využitým v půdorysech. 

1.4.1 Suterén 

Celý suterén je vydlážděn keramickými dlaždicemi. V části suterénu směřující do ulice 

jsou ve výšce dvou metů sklepní okna. V této části se nachází dílny, které patří k firmě a 

prádelna. V protilehlé části s okny směřujícími do sníženého dvora se nachází prostory 

tvořící malý jednopokojový byt. 

 

Obr. 2: Půdorys suterénu (vlastní zpracování) 
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Prádelna, 0.4 

Místnost sloužící na praní, sušení prádla skladování úklidové chemie a horských kol. 

Zde by mohl být umístěn přípojný bod k budoucímu využití chytrých spotřebičů.  

Rozloha: 11m
2 

Chodba, 0.5 

Chodba spojuje suterénní byt, dílny a prádelnu. Nachází se zde rozvaděč elektřiny a 

vstup do prostoru pod schodištěm, kde ke hlavní uzávěr vody a plynu. V zadní části 

domu jsou dveře na zahradu. Protože lze na zahradu projít okolo domu, 

z bezpečnostních důvodů je zde vhodné umístit přípojné místo na IP kameru. 

Rozloha: 10m
2 

Dílna, 0.6 

Nyní nevyužité prostory. Do těchto prostor bude částečně přestěhována dílna z vedlejší 

místnosti. Po přestěhování zde bude jedno PC.  

Rozloha: 7m
2
 

Dílna, 0.7 

Místnost nyní sloužící jako dílna. Kromě nejrůznějšího nářadí zde jsou dva malé CNC 

stroje. V blízké budoucnosti bude tato místnost přestěhována do vedlejší dílny a bude 

zde umístěn osazovací automat a pájecí pec na plošné spoje spolu s osobním počítačem. 

Rozloha: 9m
2 

1.4.2 Suterénní byt 

Suterénní byt je oddělená část suterénu. Je to malý jednopokojový byt s předsíní, 

kuchyní, záchodem a sprchovým koutem.  
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Obytná místnost, 0.1 

Tato místnost slouží jako obývací pokoj a ložnice dohromady. Místnosti dominuje velké 

okno směrující do dvora. Zde bude televize, stolní počítač a herní konzole. 

Rozloha: 17m
2 

Kuchyň, 0.2 

Místnost s kuchyňským koutem zároveň sloužící jako jídelna. Zde by bylo vhodné 

umístit přípojné místo pro IP telefon. 

Rozloha: 6m
2 

Předsíň, 0.3 

Tento prostor slouží jako přístupová místnost do kuchyně, do pokoje a na WC. Jsou zde 

vchodové dveře, vedoucí do venkovní chodby. Místo ideální pro přístupový bod na 

bezdrátovou síť. 

Rozloha: 7m
2 

Sprchový kout a WC 

Sprchový kout a WC jsou velmi malé místnosti. Sprchový kout má strop snížen 

podhledem, kde vede větrací šachta k WC. Vzhledem k povaze účelu a rozloze 

místností by bylo jakékoliv přípojné místo nevyužitelné 

1.4.3 1. nadzemní podlaží 

V těchto prostorách se nachází kancelářské prostory firmy. S výjimkou chodby, jsou 

v celé této části podlahy pokryty parketami. 
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Obr. 3: Půdorys prvního patra (vlastní zpracování) 

Kancelář, 1.1 

V této kanceláři jsou tři pracovní místa pro programátory, každé s jedním nebo dvěma 

počítači. Dále zde jsou dvě síťové tiskárny.  

Rozloha: 18m
2 

Konferenční místnost, 1.2 

Tato místnost slouží jako kancelář i jako konferenční prostory. Zde se v současné 

nachází tři pracoviště s počítačem, přístupový bod WiFi, síťová tiskárna a disková 

stanice.  

Rozloha: 19m
2 
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Kancelář, 1.3 

Zde se nachází dvě pracoviště, jedno s osobním počítačem, malá kuchyňka. Dále vstup 

na balkón a do malého skladu. Je vhodné počítat s přípojnými místy pro obě pracoviště. 

Rozloha: 12m
2 

Chodba, 1.4 

Z chodby vedou dveře do jednotlivých kanceláří, koupelny a do šatny. Jsou zde také 

vchodové dveře z mezipatra schodiště. V těchto prostorech se nachází dveřní 

komunikátor. V této místnosti je naplánována pokládka nové podlahy, takže tu je 

možnost vést kabeláž pod podlahou.  

Rozloha: 6m
2 

Kancelář, 1.5 

Nejmenší kancelář, s jedním pracovištěm. U okna je v současné době umístěna IP 

kamera, která snímá prostor před domem. S tímto umístěním se počítá i do budoucna.  

Rozloha: 6m
2 

Hlavní vchod, 1.6 

V těchto prostorách se nachází přívod telefonní linky do domu. Je zde nevyužitá 

instalační krabice s PVC trubkou s vývodem do místnosti pod schody. U hlavních 

vchodových dveří je vhodné umístit datovou zásuvku pro případné využití 

elektronického vrátného. 

Rozloha: 3m
2 

Šatna a sklad 

Prostor sloužící k odkládání svršků a přezůvek a prostory pro skladování materiálu na 

výrobu. V těchto místnosti se nepočítá s žádným přípojným bodem. 

Rozloha: 3m
2 
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Koupelna 

Místnost se sprchovým koutem a WC. Je tu také umístěn kotel na ohřev vody v této 

koupelně a topení pro celé 1. Nadzemní podlaží a celý suterén. 

Rozloha: 4m
2 

1.4.4 2. nadzemní podlaží 

Tyto prostory slouží jako obytné. Konkrétně se jedná o třípokojový byt s kuchyní 

kombinovanou s jídelnou. Na straně do zahrady se nachází balkón. V současnosti jsou 

prostory neobydlené, takže je zde možné provádět jakékoliv zednické práce bez 

náročných příprav. 

 

Obr. 4: Půdorys druhého patra (vlastní zpracování) 
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Ložnice, 2.1 

Místnost sloužící na spaní a relaxaci. Umístění velké televize se spoustou periferií jako 

jsou herní konzole a multimediální centrum. 

Rozloha: 18m
2 

Obývací pokoj, 2.2 

Pokoj s velkou sedací soupravou, konferenčním stolkem a televizí. V místnosti bude 

také umístěn přístupový bod WiFi a stolní počítač. 

Rozloha: 19m
2 

Kuchyň, 2.3 

Místnost s kuchyňskou linkou, sloužící zároveň jako jídelna. V místnosti se nachází 

vstup na balkón. Pravděpodobně umístění IP telefonu a televize. 

Rozloha: 15m
2 

Předsíň, 2.4 

Vstupní místnost, ze které vedou dveře do všech místností v druhém nadzemním 

podlaží. U vchodových dveří je nainstalován dveřní vrátný. Pro přípojné místo by se zde 

nenašlo žádné uplatnění. 

Rozloha: 6m
2 

Pracovna 2.5 

Malá místnost sloužící jako pracovna, stolní počítač je zde samozřejmostí. Místnost 

vhodná k umístění je síťové tiskárny a datového úložiště. 

Rozloha: 6m
2 
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Koupelna 

Prostory s rohovou vanou a WC. V této místností se nepočítá s žádným přípojným 

místem. 

Rozloha: 4m
2 

1.4.5 Podkroví 

Toto podlaží je rozděleno sádrokartonovou příčkou na malou kotelnu a skladovací 

prostor. Do těchto prostorů vedou samostatné dveře ze schodiště. 

Kotelna 

Malá místnost kde se nachází kotel na ohřev vody a topení pro obytné prostory 

v druhém podlaží. Možnost přivedené přípojného místa pro budoucí využití. 

Rozloha: 2 m
2 

Úložný prostor 

Podkroví slouží jako skladovací prostor. Není vhodné pro jiné využití, proto se tu 

nepočítá se zavedením kabeláže. 

Rozloha: 35 m
2 

1.4.6 Dvůr a zahrada 

Malý dvůr a zahrada nacházející se za domem slouží za teplých letních dnů k relaxaci. 

Uplatnilo by se zde pokrytí bezdrátovou sítí. 

Rozloha: 223 m
2
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Obr. 5: Pozemek (13) 

1.5 Požadavky investora 

 Gigabitový Ethernet 

 5GHz WiFi ve firemních prostorách 

 Jednotný design zásuvek 

 IP kamery u vstupních dveří 

 Dostatečný počet i rezervu přípojných bodů 

 Jeden rozvaděč 
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2 Teoretická východiska řešení 

Tato kapitola bude zachycovat teoretická východiska a základní principy využitelné při 

navrhování počítačových sítí podle současných trendů, standardů a technických norem. 

1.1 Referenční model ISO/OSI 

Referenční model ISO/OSI slouží jako teoretické východisko k pochopení síťové 

komunikace. Z modelu vychází také síťová terminologie. 

 

Obr. 6: Referenční model ISO/OSI (2)
 

Kompletní ISO/OSI model je znázorněn na obrázku č. 1. Při návrhu počítačové sítě je 

nejdůležitější znát jeho první tři vrstvy. Na těchto třech totiž vrstvách pracují aktivní 

prvky počítačové sítě. Konkrétně to jsou fyzická, linková a síťová vrstva. 

1.1.1 Vrstva 1 – Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva definuje elektrické vlastnosti sítě. V této vrstvě fungují všechny fyzické 

prostředky. Ať jde o koaxiální měděný kabel, symetrický kabel, vzduch či optický 

kabel.  Na této úrovni mají informace podobu elektrických nebo optických signálů, 

které jsou zastoupeny jedničkami a nulami binární datové struktury. Na této vrstvě 

modelu pracují opakovače a rozbočovače.(2). 
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1.1.2 Vrstva 2 – Linková vrstva 

Linková vrstva určuje strategii přístupů pro sdílení fyzických prostředků. Připravuje 

informace či data, která obdrží z horních vrstev pro přenos prostřednictvím nějakého 

média. Na linkové vrstvě zařízení zpracovávají dvě důležité části informací. První je 

MAC definující zvláštní vlastnosti, které jsou unikátní pro daný fyzický prostředek a 

způsob jakým by měl být sdílen mezi samotnými zařízeními. Druhou částí je LLC, která 

definuje metodu použití linky, synchronizaci rámců, řízení toku a detekci chyb (2),(19). 

Funkce linkové vrstvy (2): 

 Fyzická adresace 

 Řízení přístupu k médiu 

 Detekce chyb 

 Segmentace 

1.1.3 Vrstva 3 – Síťová vrstva 

Třetí, síťová vrstva se stará o funkce řízení a směrování pro navigaci datových paketů 

vysílaných mezi jednotlivými uzly či sítěmi nehledě na jejich lokalitě umístění. Jako 

způsob adresování jsou používány IP adresy. Na 3. vrstvě síťového modelu pracují 

routery a některé vyspělejší switche. Routery oddělují jednotlivé lokální sítě a umožňují 

směrovat komunikaci mezi těmito sítěmi. Směrování má důležitou roli u nespojovaných 

sítí, kdy je velkou výhodou možnost dynamicky se přizpůsobovat změnám které 

probíhají na síti. Jestliže router nedostane zpětnou vazbu o doručení od následujícího 

routeru na cestě, může využít cestu v síti přes jiný router (5). 

1.2 Síťové topologie 

Topologie je způsob propojení aktivních prvků přenosovým médiem. Topologie tedy 

úzce souvisí s fyzickou vrstvou OSI modelu. Jednotlivé topologie jsou určeny pro různé 

typy kabelů. V sítích LAN jsou za hlavní topologie označovány sběrnicová, kruhová a 

hvězdicová topologie (2). 
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1.2.1 Topologie sběrnice 

V tomto typu topologie jsou počítače a ostatní aktivní prvky zapojeny v jedné řadě, jak 

je vidět na obrázku č. 2. Přenosové médium, konkrétně koaxiální kabel, je všemi prvky 

sdíleno. Komunikace jednotlivých prvků slyší všechny prvky na sběrnici. Oba konce 

přenosového média jsou zakončeny terminačním odporem (19). 

 

Obr. 7: Topologie sběrnice (15) 

Topologie kruh 

V topologii kruhové, jsou jednotlivé aktivní prvky propojeny jedna po druhé, jak je 

znázorněno na obrázku č. 3. Data jsou přenášena přes jednotlivé stanice, dokud se 

nedostanou ke svému příjemci (19). 

 

Obr. 8: Topologie kruh (15) 

1.2.2 Topologie hvězda 

Jak znázorňuje obrázek č. 4, topologie hvězda spojuje jednotlivá zařízení skrz centrální 

bod. V sítích založených na technologii ethernet tento centrální bod zastupuje zařízení 

zvané přepínač, směrovač nebo rozbočovač.  Toto zapojení je v moderních datových 
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sítích nejvíce využívané. Mezi největší výhody tohoto zapojení patří jednoduché 

rozšíření takovéto sítě a kolizní doména je omezena na minimum (19). 

 

Obr. 9: Topologie hvězda (15) 

 

1.3 Síťové standardy a technologie 

V této kapitole se budu věnovat popisem dvou nejpoužívanějších technologiím přenosu 

v klasických a v bezdrátových lokálních sítích a napájením přes datový kabel. 

1.3.1 Ethernet 

Ethernet byl poprvé publikován v roce 1980. V polovině devadesátých let byl 

mezinárodně standardizován pro veřejné využití jako IEEE 802.3. V současnosti je to 

nejpoužívanější protokol pro sítě LAN. Ethernet pracuje na prvních dvou vrstvách 

ISO/OSI modelu, tedy na fyzické a linkové vrstvě (2). 

Standard IEEE 802.3 se skládá z: 

 Specifikací fyzické vrstvy, definující typy kabelů, omezení linek a způsob 

přenosu signálů 

 Mechanismus MAC zvaný CSMA/CD umožňující síťovým zařízením 

přístup a sdílení přenosového média 

 Formát rámce definující funkce a posloupnost přenášených bitů (2) 
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Tab. 1: Verze ethernetu a jejich přenosová rychlost (vlastní zpracování) 

Typ Přenosová rychlost 

Ethernet 10 Mbit/s 

Fast ethernet 100 Mbit/s 

Gigabit ethernet 1 Gbit/s 

10Gigabit ethernet 10 Gbit/s 

1.3.2 Wi-Fi 

Wi-Fi je všeobecně známé označení pro standard 802.11. Jedná se o standard 

zapouzdření ethernetových rámců a jejich přenos vzduchem. Podstatným rozdílem mezi 

ethernetem a bezdrátovým ethernetem, jak se někdy sítím standardu 802.11 říká je, že 

stanice si mezi sebou domlouvají pořadí vysílání nebo se nechávají řídit třetí stranou 

(20). 

Tab. 2: Standardy sítí IEEE 802.11(vlastní zpracování) 

Standard Frekvenční pásmo Max. datový tok(s jednou anténou) 

IEEE 802.11 2,4GHz 2Mbit/s 

IEEE 802.11a 5GHz 54Mbit/s 

IEEE 802.11b 2,4GHz 11Mbit/s 

IEEE 802.11g 2,4GHz 54Mbit/s 

IEEE 802.11n 2,4/5GHz 150Mbit/s 

IEEE 802.11ac 5GHz 867Mbit/s 

IEEE 802.11ad 2,4/5/60GHz 7000Mbit/s 

 

Architektury Wi-Fi sítí 

IEEE 802.11 podporuje dvě bezdrátové architektury, konkrétně architekturu 

infrastructure a architekturu ad-hoc. 
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Ad-hoc: 

 Tato architektura umožnuje komunikaci dvou nebo více stanic. Protože se tento 

standard vyhýbá kolizím, musí jedna ze stanic obstarávat synchronizaci mezi ostatními 

(21). 

 

Obr. 10: Architektura sítě Ad-hoc (12) 

Infrastructure: 

Tato architektura funguje formou klient/server, kdy se o řízení komunikace stará 

přístupový bod. Veškerá komunikace probíhá přes tento přístupový bod. Výhodou 

oproti ad-hoc je, že stanice na sebe nemusí vidět, aby spolu mohli komunikovat (19).  

 

Obr. 11: Architektura sítě infrastructure (18) 
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1.3.3 Power over Ethernet 

Tato technologie umožňuje napájet síťová zařízení přes datový kabel. Existují dva 

způsoby, které jsou standardizované jako IEEE 802.3af a IEEE 802.3at. Tyto dva 

způsoby využívají jeden nebo více párů kabelu jako napájecí a zároveň datový. Třetí 

známý způsob, je napájení přes jeden nebo dva nevyužité kroucené páry. Tento způsob 

lze využít jen u starších standardů ethernetu, kde se využívají jen dva z celkového počtu 

čtyř párů vodičů. Napájení přes datový kabel je vhodné pro IP telefony, IP kamery a 

přístupové body, protože se nemusí zavádět další, napájecí kabel. Podstatnou výhodou 

je, že datové sítě bývají většinou zálohovány a nemusí se tak řešit zálohování pro 

každou komponentu zvlášť (5),(19). 

Napájení pomocí PoE umí některé přepínače a směrovače. Napájet tímto způsobem lze 

také vyřešit pomocí splitterů, které se umístit na linku mezi dvěma zařízeními. 

1.4 Aktivní prvky  

Aktivní prvky, jsou síťová zařízení sloužící k propojování, která nějakým způsobem 

zesilují, modifikují či vyhodnocují přenášené signály (1). 

1.4.1 Opakovač 

Opakovače pracují na fyzické vrstvě. Opakovač je zařízení, které přijatý signál přijme, a 

zopakuje ho. Tímto procesem se signál zesílí na standardní úroveň. Z tohoto důvodu se 

opakovače používají tam, kde potřebujeme větší délku segmentu, než povoluje využitá 

technologie (2),(5). 

1.4.2 Rozbočovač 

Rozbočovač pracuje podobně jako opakovač. Liší se akorát počtem portů, na které 

vysílá opakovaný signál. Rozbočovač přijatý signál na jednom portu přepošle na 

všechny ostatní porty (5). 
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1.4.3 Můstek 

Je aktivní prvek, který pracuje na druhé vrstvě ISO/OSI modelu. Můstek na rozdíl od 

opakovače řídí komunikaci, která skrz něj probíhá na úrovni rámců. Rozděluje síť na 

dva segmenty, které sleduje a uchovává přehled MAC adres zařízení z jednotlivých 

segmentů ve své tabulce. Na základě MAC adresy příjemce a své tabulky se rozhoduje, 

zda rámec přepošle či nikoliv (2),(5). 

1.4.4 Přepínač 

Přepínače pracují na linkové vrstvě OSI modelu. Přepínače se aktivně podílí na 

doručování rámců. Jedná se o kombinaci funkcí můstků a rozbočovačů. V podstatě se 

jedná o můstek s větším počtem portů, mezi kterými komunikaci přepíná (2),(5). 

Možnosti konfigurace 

Podle toho, zda přepínač lze nastavovat, či nikoliv se přepínače dělí: na spravované a 

nespravované. Nespravované přepínače nelze nijak konfigurovat. U spravovaných 

přepínačů, lze pomocí příkazové řádky, webového rozhraní či jiné metody nastavovat 

přenosovou rychlost portů, virtuální sítě, protokol kostry grafu apod. (16).  

Důležité parametry přepínačů: 

 -počet a typ portů 

 -způsob přepínání 

 -možnost konfigurace, možnosti přístupu, sledování sítě 

 -filtrování provozu 

 -rychlost, průchodnost, zpoždění 

 -STP (protokol kostry grafu) 

 -VLAN (16) 
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Některé funkce přepínačů: 

Přepínače mohou na softwarové úrovni zahrnovat spoustu užitečných funkcí.  

VLAN: Funkce umožňující rozdělit síť na jednotlivé virtuální sítě. Tímto způsobem lze 

sítě logicky oddělit a tím usnadnit správu, zvýšit jejich bezpečnost či výkon. 

L3 Switch: Některé přepínače dokáží zpracovávat pakety. Pracují tedy na třetí vrstvě 

OSI modelu. Těmto přepínačům se říká L3 switche. V podstatě se jedná o rychlejší 

směrování (6). 

1.4.5 Směrovač 

Směrovač propojuje síťová zařízení na třetí, síťové vrstvě OSI modelu. Směrovač 

analyzuje pakety a na základě síťové adresy odesílá přijatý paket na jedno ze síťových 

rozhraní podle směrovací tabulky. Každé sítové rozhraní směrovače představuje jeden 

segment, směrovač tedy rozděluje sít na více segmentů s vlastní broadcastovou 

doménou (5), (19), (20). 

1.4.6 Wi-Fi Acces point 

Zařízení umožňující připojení k Wi-Fi síti architektury infrastructure. Tvoří centrální 

bod, skrz který probíhá veškerá bezdrátová komunikace, kterou zároveň řídí. Zařízení 

může pracovat jako most nebo směrovač mezi LAN a WLAN.  
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1.5 Protokoly TCP/IP 

Rodina komunikačních protokolů TCP/IP se využívá v Internetu a jemu podobných 

sítích. Protokol určuje, jak budou data formátována, adresována následně vysílána a 

přijata. TCP/IP tvoří dva rozdílné protokoly, které pracují na třetí a čtvrté vrstvě 

ISO/OSI modelu. 

1.5.1 Architektura TCP/IP 

Architektura TCP/IP na rozdíl od ISO/OSI modelu vznikala z požadavků daných 

z praxe, model tedy není tolik těžkopádný a nabízí již ověřená, funkční řešení (16). 

Vrstva síťového rozhraní 

Tato vrstva odpovídá první dvěma vrstvám OSI modelu, fyzické a linkové. TCP/IP 

vrstvu síťového rozhraní nijak nedefinuje, využívá různé síťové technologie například 

Ethernet, či Token Ring (5). 

Síťová vrstva 

Sítová vrstva zajišťuje adresaci, směrování a přenos paketů. Nejrozšířenější protokol 

této vrstvy je protokol IP, který ke své činnosti využívá jedinečných číselných 

identifikátorů (5). 

Transportní vrstva 

Poskytuje transportní služby, které jsou definovány protokoly TCP a UDP. Tyto 

protokoly zajišťují spolehlivý nebo nespolehlivý přenos dat (5). 

Aplikační vrstva 

Aplikační vrstva nahrazuje tři nejvyšší vrstvy ISO/OSI modelu, tedy relační prezentační 

a aplikační. TCP/IP je jednoduší o to, že nemá definovanou relační a prezentační vrstvu. 

Činnost těchto vrstev si musí obstarávat samy aplikace (5). 
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1.6 Kabelážní systém 

1.6.1 Důležité normy 

Při navrhování a konstrukcích datových sítí je důležité dbát na dodržování platných 

norem. V této kapitole sepíši ty nejdůležitější a v současné době aktuální české normy, 

se kterými se můžeme setkat při návrhu datových sítí. 

Tab. 3: Důležité normy (vlastní zpracování) 

Označení Název 

ČSN EN 50173-1 Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN EN 50173-2  Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory 

ČSN EN 50173-3 Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory 

ČSN EN 50173-4 Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory 

ČSN EN 50173-5 Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra 
 

1.6.2 Základní pojmy 

Linka – přenosová cesta mezi dvěma rozhraními 

Kanál – přenosová cesta mezi dvěma zařízeními 

Třída – klasifikace kanálu podle frekvenčního rozsahu 

Kategorie – klasifikace materiálů pro linku a kanál podle frekvenčního rozsahu 

Tab. 4: Klasifikace do tříd a kategorií (vlastní zpracování). 

Třída Kategorie Frekvenční 

rozsah 

Typické využití 

A 1 1Mhz Analogový telefon 

B 2 4Mhz ARCNET 

C 3 16Mhz 10BASE-T 

 4 20Mhz Token Ring 

D 5 100Mhz 100BASE-TX 

E 6 250Mhz 1000BASE-T 

E 6A 500Mhz 10GBASE-T 

F - 600Mhz 40GbE 

Fa - 1000Mhz 100GbE 
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TC – Telecommunications Closet – místnost určená pro rozvaděče 

TO – Telecommunations Outlet – datová/telefonní zásuvka 

1.6.3 Kabely pro univerzální kabelážní systémy 

Existují dva základní typy kabelů. Kabely metalické a kabely optické. Tyto kabely se 

odlišují způsobem přenosu datových signálů i svou konstrukcí. 

1.6.3.1 Metalické kabely 

Po metalických kabelech jsou data přenášena elektrickými impulsy. Jako přenosové 

médium slouží vodič typu drát, nebo lanko. V kabelážních systémech se využívají dva 

druhy těchto kabelů, konkrétně koaxiální kabel a symetrický kabel. 

Koaxiální kabel 

Koaxiální kabely se používaly ve starších datových sítích. Dnes je nahradila kroucená 

dvojlinka a optické vlákno. Koaxiální kabel je tvořen jedním vnitřním a vnějším 

vodičem. Mezi vnějším a vnitřním vodičem je dielektrikum. 

 

Obr. 12: Koaxiální kabel. (7) 

Symetrický kabel 

V současnosti se v horizontálních segmentech lokálních sítí nejvíce využívá kroucená 

dvojlinka se čtyřmi páry vodičů. Kroucenou dvojlinku tvoří páry zkroucených 

izolovaných vodičů. Toto kroucení vodičů zlepšuje přenosové vlastnosti kabelu. Aby 

při ohýbání a jinou manipulací těchto kabelů nedocházelo k narušení pravidelného 

kroucení, a tím zhoršení jejich přenosových vlastností, jsou u lepších kabelů páry 
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svařené. Aby bylo dosaženo co nejlepších přenosových vlastností celého kabelu, jsou 

u některých typů kabelů páry odděleny separačním křížem (19),(20).  

 

Obr. 13: Nestíněná Kroucená dvojlinka (13) 

Stínění: 

Stínění se využívá nejen jako ochrana před rušením elektromagnetickými signály 

(šumy) z okolí kabelu, ale i k eliminaci přeslechů mezi jednotlivými páry. Podle typu 

stínění rozlišujeme čtyři základní druhy kabelů. Konkrétně nestíněné kabely, kabely se 

stíněnými páry, kabely stíněné kolem všech párů a kabely s dvěma typy stínění. 

Tab. 5: Označení kroucených dvojlinek podle stínění (vlastní zpracování) 

Typ Stínění kabelu Stínění páru 

UTP není není 

F/UTP fólie není 

SF/UTP oplet + fólie není 

U/FTP není fólie 

S/FTP oplet fólie 

1.6.3.2 Optické kabely 

Optické kabely se nasazují hlavně v páteřních sekcích a na dlouhých komunikačních 

kanálech. Jejich výhodou je velká šířka pásma, odolnost vůči rušení a koncové body 

jsou galvanicky oddělené. Jako přenosové médium zde slouží paprsek světla o jedné 

vlnové délce v případě single-mode vláken a různých vlnových délek v případě multi-

mode vláken. Nevýhodou optických kabelů může být složitější instalace a vyšší cena 

aktivních prvků, než v případě využití symetrických kabelů. 
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1.6.4 Prvky kabelážního systému 

V této kapitole se budu krátce věnovat prvkům kabelážních systémů pro metalickou 

kabeláž. 

1.6.4.1 Spojovací prvky 

Konektory 

Konektory slouží k propojení dvou rozhraní. Pro metalické datové kabely se 

v kabelážních systémech používají konektory RJ-45. Tyto konektory se dělí do dvou 

základních skupin: konektory typu jack a konektory typu plug.  

Jack - tento typ konektoru zakončuje instalační kabel v datovém rozvaděči, kde je 

upevněn v patch panelu, zakončuje část kabelu v datové zásuvce. Těmito konektory 

jsou osazeny také aktivní prvky. 

Plug - konektor typu plug zakončuje propojovací kabely na obou stranách. Jedná se o 

protikus konektoru typu jack (22). 

Datové zásuvky 

Datové zásuvky (TO) propojují linku horizontální sekce s pracovní sekcí na straně 

koncového prvku.  Datové zásuvky můžeme rozdělit na modulární a pevné. Modulární 

zásuvky je možné osadit libovolnými moduly, pevné nikoliv. 

Přepojovací panely 

Přepojovací panel slouží k propojení horizontální či páteřní linky s pracovní sekcí 

v rozvaděči. Důležitým parametrem přepojovacích panelů je jejich modularita, která 

umožnuje použít na jednom panelu moduly pro odlišné technologie či moduly barevně 

odlišit podle jejich využití (22). 

1.6.4.2 Prvky organizace 

Mezi prvky organizace patří například datový rozvaděč a příslušenství. Datový 

rozvaděč slouží jako centrální bod části nebo celé universální kabeláže. Jsou v něm 
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umístěny aktivní prvky a přepojovací panely. Rozvaděčů existuje několik druhů od 

otevřených rámů až k plně uzamykatelným skříním. Rozvaděče se dále liší svou šířkou 

a počtem pozic, které lze osadit. K organizaci kabeláže v rozvaděči využíváme 

vyvazovací panely nebo vyvazovací háčky. K organizaci kabeláže na kabelových 

trasách můžeme využít různé typy svazovacích pásků (22). 

1.6.4.3 Prvky vedení 

Prvky vedení slouží k bezpečnému uložení kabeláže na kabelových trasách a 

k rozvětvení kabelových tras. Do této skupiny patří instalační lišty, parapetní kanály, 

kovové žlaby, elektroinstalační trubky, rozvodné krabice a jiné. 

1.6.4.4 Prvky identifikace 

Prvky identifikace umožňují snadno rozpoznat a odlišit součásti kabelážního systému. 

Jednotlivé prvky univerzální kabeláže musí být označeny dle  EIA/TIA-606. 

Co musí být popsáno: 

 kabely – minimálně na obou koncích 

 kabelové svazky v místě vzniku, větvení a křížení 

 datové rozvaděče, či jejich bloky 

 optické 19“ rozvaděče umístěné v datových rozvaděčích 

 samostatné, jednoúčelové optické i telekomunikační rozvaděče 

 místnosti s rozvaděči 

 patch panely v rozvaděčích i jejich porty 

 datové zásuvky včetně jejich jednotlivých portů 

 speciální připojovací a propojovací kabely 

 konsolidační body a jejich porty (22) 

Co se doporučuje popsat: 

 aktivní prvky a jejich porty 

 servery i jiné speciální zařízení (22) 
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1.6.5 Sekce kabelážního systému 

Univerzální kabeláž se dělí na tři základní sekce. Každá sekce musí splňovat určitá 

kritéria, která jsou stanovená normami. 

1.6.5.1 Horizontální sekce 

Horizontální sekce propojuje datový rozvaděč s přípojným bodem na pracovišti. 

V datovém rozvaděči je zakončena v patch panelu. Na pracovišti je zakončena datovou 

zásuvkou nebo konsolidačním bodem. Kabelu mezi těmito dvěma body říkáme linka. 

Toto propojení je u metalických kabeláží realizováno kabelem typu drát a dle normy 

nesmí být delší než 90m. 

1.6.5.2 Páteřní sekce 

Páteřní sekce propojuje komunikační uzly mezi datovými rozvaděči. U provozů, kde se 

vyžaduje maximální spolehlivost, se v páteřních rozvodech využívají redundandní trasy. 

V současnosti se v páteřní sekci na přenos dat využívají výhradně optické kabely, 

metalické mohou sloužit pouze k telefonii či jako záložní. 

1.6.5.3 Pracovní sekce 

Pracovní sekce zakončuje obě strany horizontální sekce. Na jedné straně horizontální 

sekce spojuje port datové zásuvky s koncovým uzlem. Na druhé straně (v rozvaděči) 

spojuje port přepojovacího panelu s aktivním prvkem. Sekce je tvořena kabelem 

nazvaným patch cord. Tyto kabely jsou typu lanko a jsou na obou stranách zakončeny 

konektory typu plug. Celková maximální délka kabelů v této sekci je 10m, přičemž 

délka v datovém rozvaděči nesmí překročit 6m (22). 
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3 Návrh řešení 

Návrh řešení, zhotovený na základě analýzy současného stavu a teoretických 

východisek řešení. V této kapitole se budu věnovat konkrétním návrhem řešení, 

technologii přenosu, značením kabelů, způsobem vedení kabelů, výběrem instalačních a 

propojovacích kabelů, spojovacími prvky, rozvaděči a hrubou kalkulací nákladů. Návrh 

se nezabývá propojením navrhované sítě se sítí WAN. 

3.1 Stanovení počtu a umístění přípojných míst 

Při určování počtu přípojných míst jsem vycházel z analýzy. V obytných prostorách 

jsem vycházel z typického vybavení jednotlivých místností podle jejich účelu. U 

kancelářských prostor jsem vycházel ze současného využití a konkrétních požadavků 

zaměstnanců. Ke všem přípojným místům jsem přidal rezervu jednoho až dvou portů, 

podle charakteru místnosti či specifických požadavků zaměstnanců. Konkrétní počty 

přípojných míst jsou uvedeny v tabulce 6. Datové zásuvky budou ve výšce zásuvek 

silových. Jejich umístění je zakresleno v půdorysech, které se nachází v přílohách 1-3. 

Tab. 6: Navržený počet portů (vlastní zpracování) 

Podlaží Označení Popis Počet portů 

Suterén 0.1 Obytná místnost 6 

  0.2 Kuchyň 2 

  0.3 Předsíň 2 

  0.4 Prádelna 2 

  0.5 Chodba 1 

  0.6 Dílna 2 

  0.7 Dílna 2 

1NP 1.1 Kancelář 12 

  1.2 Konferenční místnost 10 

  1.3 Kancelář 4 

  1.5 Kancelář 4 

  1.6 Hlavní vchod 2 

2NP 2.1 Ložnice 4 

  2.2 Obývací pokoj 6 

  2.3 Kuchyň 6 

  2.5 Pracovna 4 
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3.2 Technologie přenosu 

Investor požaduje technologii Gigabit Ethernet s přenosem dat po kroucené dvojlince. 

Tato technologie zaručí, že síť bude dostatečně dimenzována nejen pro současnou 

potřebu, ale i několik let do budoucna. Pro tuto technologii plně dostačuje kabelážní 

systém třídy D. 

3.3 Kabelážní systém 

V této kapitole se budu zabývat výběrem kabeláže, prvků vedení kabeláže, spojovacím 

prvkům, prvkům organizace a značením.  

Kvůli certifikaci a garancím jsem vybíral kabelážní systém od jednoho výrobce. Na 

základě rad od odborníka jsem zvolil systém od společnosti Belden. Tento výrobce 

umožnuje svůj kabelážní systém certifikovat a pak poskytuje záruku až 25let.  

3.3.1 Výběr instalačního kabelu 

Jako instalační kabel jsem zvolil nestíněnou kroucenou dvojlinku CAT5. Vedení kabelů 

po všech kabelových trasách se nachází v běžném prostředí, kabely tedy mohou být 

nestíněné. Kvůli ohýbání kabelů na trasách budu volit kabely se svařenými páry. 

Konkrétně jsem na základě rad odborníka vybral instalační kabel značky Belden 1700E. 

Jedná se o kabel typu drát, CAT5 s lepenými páry. Kbel je certifikovaný do 350Mhz. 

Ochranný plášť je PVC a vodiče jsou měděné AWG24. Tento kabel zajistí kvalitní 

přenosové prostředí pro zvolenou technologii přenosu. 

3.3.2 Výběr propojovacích panelů 

Doporučuji použít tři 24 portové panely AngleFlex Belden AX103248. Tento 

propojovací panel zabere v rozvaděči 1U. Panel bude osazen modulárními jacky 

KeyConnect Belden CAT5E AX1013xx, kde xx označuje barvu, která bude totožná 

s patch kabely. 
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3.3.3 Výběr datových zásuvek 

V celém objektu jsou použity silové zásuvky a vypínače značky ABB, konkrétně 

designová řada Tango. Pro zachování jednotného designu bych doporučil použít stejný 

typ a značku i u zásuvek datových. Tyto modulární zásuvky budou osazeny stejně jako 

patch panel moduly Belden KeyConnect CAT5E Modular Jack. 

3.3.4 Výběr propojovacích kabelů 

Pro propojení patch panelu s aktivními prvky jsem zvolil propojovací kabel typu lanko 

vyráběný společností Belden, konkrétně C5011xx002. Zvolený kabel má délku 0,6m. 

Propojovací kabely jsou stejně jako instalační kabely UTP kategorie 5. Tyto kabely se 

prodávají se ve více barvách. Podle těchto barev je možné v rozvaděči přehledně odlišit 

jednotlivé síťové segmenty či zařízení. Kabel zkompletovaný výrobcem jsem vybral 

z důvodů pevnosti a kvality spojení kabelu s konektory RJ-45. 

V označení C5011xx002 xx zastupuje jednotlivé barvy: 04-žlutá, 05-zelená, 06-modrá, 

08-šedá, 09-bílá, 00-černá. 

Pro přehlednost navrhuji: 

 C501100002(černá)  - IP kamery 

 C501106002(modrá) - Bytové prostory v druhém patře 

 C501105002(zelená) - Bytové prostory suterén 

 C501104002(žlutá) – Firemní prostory suterén 

 C501109002(bílá) – Firma, první patro 

 C501108002(šedá) – Suterén společné prostory 

3.3.5 Datový rozvaděč 

Mezi požadavky investora je požadavek na zpracování celé sítě s využitím jednoho 

rozvaděče. Celá síť je tedy tvořena jednou horizontální sekcí. Datový rozvaděč musí být 

uzemněn dle normy ČSN 332000-7-707. 
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Umístění datového rozvaděče 

Po konzultaci s investorem jsem datový rozvaděč v návrhu umístil do prvního patra, kde 

se nachází prostory firmy. Konkrétně do Kanceláře s označením 1.5. Ve zdi v této 

místnosti je vybudována stupačka a je tu nevyužitý prostor. Toto umístění, je pro datový 

rozvaděč polohou i svými kancelářskými klimatickými podmínkami vhodné. 

Výběr datového rozvaděče 

Datový rozvaděč jsem vybral 19“ stojan. Z bezpečnostních důvodů volím uzavíratelný. 

Konkrétně KMR-20-28U-19" s rozměry 800x600mm a 28U. Velikost rozvaděče 

poskytuje také dostatek rezervního prostoru pro umístění serveru či diskového úložiště. 

 

Obr. 14: Datový rozvaděč (8) 

Osazení přepojovacích panelů 

Osazení přepojovacích panelů v datovém rozvaděči se nachází v příloze 5. 

Záložní zdroj 

V rozvaděči se počítá s nasazením záložního zdroje UPS. Záložní zdroje do rozvaděčů 

obvykle zabírají 2U. V návrhu rozvaděče je pro takový zdroj vyhrazeno místo. 
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Návrh umístění komponent v datovém rozvaděči 

Správné rozvržení komponent v datových rozvaděčích není důležité jen kvůli přehledné 

organizaci jednotlivých instalovaných prvků a propojovací kabeláže, ale také kvůli 

chlazení. Odvod tepla od aktivních prvků může být ve špatně navrženém uzavřeném 

rozvaděči problémový. 

Tab. 7: Umístění jednotlivých komponent v rozvaděči (vlastní zpracování) 

  

  

1 PP3 

2 Organizér 

3 
Switch 

4 

5 Organizér 

6 PP2 

7 Organizér 

8 
Switch 

9 

10 Organizér 

11 PP1 

12 Organizér 

  

Rezerva (NAS, server, router) 
  

  

  

27 
UPS 

28 
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3.3.6 Prvky vedení kabeláže 

Instalační lišty 

Pro vedení jednoho nebo menšího počtu kabelů na stěnách jsem zvolil hranaté lišty 

různých rozměrů výrobce Kopos. 

 

Obr. 15: Hranatá instalační lišta (8)  

Parapetní kanály 

Pro vedení kabelů a k umístění přípojných míst jsem vybral parapetní kanál Kopos 

s rozměry 110x70x2000mm. Výrobce udává, že při využití s přístrojovými krabicemi 

lze do jednoho parapetního kanálu těchto rozměrů umístit až 39 datových kabelů. 

 

Obr. 16: Příslušenství k parapetním kanálům (8) 

 

Obr. 17: Zvolený parapetní kanál (8) 

Elektroinstalační trubky 

Pro montáž kabelů do omítky jsem vybral trubky Kopos LPFLEX různých průměrů. 

Trubky jsou vhodné pro instalaci do omítky i pod omítku. 
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Obr. 18: Elektroinstalační trubka (8) 

3.3.7 Značení 

Značení bude dle normy EIA/TIA 606. Vzhledem k malé rozloze sítě mohu využít 

přímých identifikačních kódů. 

P M Z X 

P - číslo podlaží 

M - číslo místnosti 

Z - číslo zásuvky 

X – označení portu 

Příklad: 152A, 152B 

3.4 Blokové schéma sítě 

 

Obr. 19: Blokové schéma sítě (vlastní tvorba) 
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3.5 Kabelové trasy 

Přílohy 1-3 obsahují vedení kabelových tras zakreslené v půdorysech jednotlivých 

podlaží domu. V návrhu jsem umístil kabelové trasy tak, aby linky byly jednoduché na 

instalaci a zároveň byly co nejkratší. Podle ČSN EN 50173 může mít linka maximálně 

90m, vzhledem k malé rozlehlosti domu se k této délce trasy ani zdaleka nepřiblížím. 

Všechna kabeláž vedená ve zdi, v podlaze a stupačkách bude umístěna v ohebných 

ochranných trubkách různých průměrů. Kabeláž vedená mimo zdivo bude chráněna a 

vedena v ochranných lištách nebo v parapetních kanálech. Po každém třetím ohybu 

kabeláže v instalačních trubkách bude umístěna rozvodná krabice. 

Kabelová tabulka se nachází v příloze 4. 

3.5.1 Suterén 

Z rozvaděče umístěného v prvním nadzemním podlaží je kabelová trasa přivedena 

stupačkami do místnosti Dílna (0.7), do instalační krabice. Z instalační krabice je trasa 

rozvětvena do dvou tras. Jedna trasa vede skrz dílnu (0.6) do prádelny (0.4). Druhá vede 

do chodby (0.5), kde se dále rozvětvuje. Celá tato trasa je vedena instalačními lištami. 

Úsek trasy v suterénním bytu (0.1; 0.2; 0.3) je v elektroinstalačních trubkách zasekán 

v omítce. 

3.5.2 1. nadzemní podlaží 

Pro vedení kabelových tras v kancelářských prostorách budou použity parapetní kanály. 

Byly zvoleny, protože je tento typ instalace ve využívaných a vybavených prostorách 

jednodušší a instalaci lze provádět i během provozu společnosti. Výjimkou je trasa 

vedoucí z datového rozvaděče do kanceláře (1.3), která je v prostorách chodby (1.4) 

v elektroinstalačních trubkách zalitá v podlahové stěrce. 
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3.5.3 2. nadzemní podlaží 

Všechny trasy jsou přivedeny z datového rozvaděče umístěného v kanceláři (1.5) 

stupačkami do instalační krabice v Pracovně, (2.5) odkud jsou vedeny pod omítkou, v 

instalačních trubkách do jednotlivých místností. 

3.5.4 Hlavní vchod (přízemí) 

Zde vede trasa z rozvaděče přes dílnu (0.7) v elektroinstalační liště do místnosti pod 

schody, kde pokračuje v elektroinstalační trubce nahoru ke hlavnímu vchodu (1.6). 

3.6 Měření a certifikace 

Všechny prvky kabelážního systému byly zvoleny tak, aby v případě realizace návrhu 

autorizovanou firmou, mohl být systém certifikován programem Belden IBDN. Pokud 

budou splněny podmínky pro certifikaci, může výrobce kabelážního systému 

poskytnout záruku až na 25let. K certifikaci musí být provedeno měření na jednotlivých 

linkách. Toto měření musí být stejně jako realizace provedeno certifikovanou firmou 

společností Belden. Pokud bude síť splňovat všechny tyto podmínky, dostane záruku, 

která je platná i v případě zániku instalační firmy. 
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3.7 Výběr aktivních prvků 

Součástí návrhu je i výběr některých aktivních prvků, konkrétně přepínače a WiFi acces 

pointu. Tato kapitola má spíše doporučující charakter a mnou zvolené prvky mohou být 

nahrazeny zařízeními s podobnými nebo lepšími parametry. Protože celá universální 

kabeláž bude využívána dvěma domácnostmi a firmou, vybíral jsem takové prvky, které 

umožní síť logicky oddělit na několik virtuálních sítí. 

3.7.1 Přepínače 

Na přepínání doporučuji použít dva přepínače CISCO SG200-50P které nabízejí 

výborný přepínací výkon. Přepínače disponují dostatečným počtem portů na všechna 

navržená přípojná místa, prostorem na propojení virtuálních sítí i dostatečnou rezervou. 

Přepínače také disponují technologií PoE na 24 portech, kterou je možné napájet IP 

kamery a IP telefony. Značka Cisco byla zvolena, protože zaměstnanec, co se bude 

starat o správu sítě má se zařízeními tohoto výrobce zkušenosti a má od Cisca 

certifikace. 

Parametry zvolených zařízení: 

 Porty: 48x RJ45 (Ethernet 10/100/1000Mbit/s) 

 Podpora VLAN – až 128 sítí 

 Správa přes webové rozhraní 

 QoS, PoE, zabezpečení: IEEE 802.1X 

 Pamět: 16MB FLASH, 128MB RAM 

 

Obr. 20: CISCO SG200-50P (3) 
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3.7.2 WiFi Acces-point 

Mezi požadavky investora je pokrytí firmy 5Ghz WiFi sítí. Pro zachování stejné značky 

aktivních prvků jsem zvolil přístupový bod značky Cisco. Konkrétně model WAP321. 

Model od společnosti Cisco jsem vybral pro zachování jednotnosti dodavatele aktivních 

prvků. 

Parametry zařízení: 

 Rychlost datového přenosu: 300Mbit/s 

 Frekvenční pásmo 2,4/5Ghz 

 Podpora VLAN 

 Napájení přes PoE 

 

Obr. 21: Cisco WAP321 (3) 

 

3.8 Ekonomické zhodnocení 

Využívání moderních datových sítí přináší podniku spoustu možností a výhod. Ať už se 

jedná o běžnou elektronickou poštu či nějaké složitější aplikace, které tuto síť využívají 

při v dnešní době nepostradatelném elektronickém obchodování, je spolehlivá 

podniková síť základem, na kterém jsou tyto aplikace provozovány. Kvalitně 

vybudovaná síť zajistí chod aplikací elektronického obchodu bez nežádoucích výpadků 

a to i v případě krátké odstávky elektrického proudu. Rychlé datové sítě také umožňují 

využití datových úložišť s dokumentacemi a jinými, k práci potřebnými materiály 

v elektronické podobě všemi zaměstnanci prakticky v reálném čase, ať už pracují 

z domu nebo v kanceláři. Využívání elektronických dokumentací, umožněné datovou 
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sítí, také může značně snížit prostředky potřebné na vytváření kopií v papírové podobě 

a zajištuje, že všichni zaměstnanci budou pracovat s aktuálními daty. Využívání 

počítačové sítě tedy vede ke zvýšení produktivity práce a snižuje některé náklady. Dále 

snižuje riziko mimořádných nákladů, které mohou vzniknout při využívání neaktuálních 

dat a dokumentací. 

3.8.1 Kalkulace nákladů 

Každý zpracovaný projekt či návrh by měl mít vyhotovený rozpočet. Investor tak 

předem ví, na jakých cenových hladinách se bude výsledný projekt pohybovat a finální 

cena ho v případě dobře zpracovaného projektu nemůže nemile překvapit. 

Kalkulace nákladů zahrnuje prvky zvolené v návrhu, jejich instalaci a certifikaci. 

Použité ceny jsou převzaty z různých internetových obchodů a slouží jako orientační. 

Spotřeba instalačního materiálu, jako jsou lišty, parapetní kanály a délka samotné 

kabeláže se před realizací nedá přesně odhadnout. Konečná cena se tedy může od 

návrhu dost lišit. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Náklady jsou rozděleny do tří skupin. Náklady na materiál, náklady na aktivní prvky a 

náklady na instalaci s certifikací. Náklady vychází na 87 874Kč za materiál a 31 000 za 

zvolené aktivní prvky. Cenu instalace s certifikací odhaduji na 70% z nákladů na 

materiál, což činí zhruba 60 000Kč. Celkové náklady jsou tedy 178 874Kč. 

Tabulka s rozpočtem je v příloze č. 6  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrh strukturované kabeláže pro počítačovou 

síť, který odpovídá současným trendům a moderním požadavkům. Návrh byl v průběhu 

několikrát konzultován s investorem. Celkově byl návrh vypracován podle jasných 

představ a požadavků investora, které usnadnili rozhodování o použitých technologiích 

a způsobu vedení kabeláže. 

Návrh je zpracován tak, aby celá datová síť byla využitelná i v budoucnu. Je tedy 

navržen dostatečný počet rezervních přípojných míst i rezerva v datovém rozvaděči pro 

instalaci nových komponent. V kancelářských prostorách je díky využití parapetních 

kanálů možnost síť snadno rozšířit o další přípojná místa. 

Mezi přáním investora bylo vyhotovit návrh s jedním rozvaděčem. Tento požadavek byl 

splněn. Kvůli bezpečnosti je možné sítě jednotlivých prostor oddělit pomocí několika 

VLAN nebo je částečně fyzicky oddělit na komerční/obytná část. 

V případě instalace certifikovanou firmou společností Belden, může být udělena 

systémová záruka až na 25 let, která zahrnuje provedenou práci i materiál. 

Zpracovaný rozpočet poskytne investorovi představu, v jakých částkách se bude 

realizace pohybovat a usnadní mu rozhodování, zda se do projektu vyplatí investovat či 

nikoliv. 
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Příloha 4: Kabelová tabulka 

Označení 

Odkud Kam odhad 
délky(m) Patch panel Port Zásuvka Port 

0.1.1 A PP1 1.1 0.1.1 A 25 

0.1.1 B PP1 1.2 0.1.1 B 25 

0.1.2 A PP1 1.3 0.1.2  A 25 

0.1.2 B PP1 1.4 0.1.2  B 25 

0.1.3 A PP1 1.5 0.1.3  A 27 

0.1.3 B PP1 1.6 0.1.3 B 27 

0.2.1 A PP1 1.7 0.2.1 A 27 

0.2.1 B PP1 1.8 0.2.1  B 27 

0.3.1 A PP1 1.9 0.3.1  A 21 

0.3.1 B PP1 1.10 0.3.1  B 21 

0.4.1 A PP1 1.11 0.4.1 A 18 

0.4.1 B PP1 1.12 0.4.1 B 18 

0.5.1.A PP1 1.13 0.5.1 
 

20 

0.6.1 A PP1 1.14 0.6.1 A 12 

0.6.1 B PP1 1.15 0.6.1 B 12 

0.7.1 A PP1 1.16 0.7.1 A 10 

0.7.1 B PP1 1.17 0.7.1 B 10 

1.1.1 A PP1 1.18 1.1.1 A 18 

1.1.1 B PP1 1.19 1.1.1 B 18 

1.1.2 A PP1 1.20 1.1.2 A 18 

1.1.2 B PP1 1.21 1.1.2 B 18 

1.1.3 A PP1 1.22 1.1.3  A 22 

1.1.3 B PP1 1.23 1.1.3 B 22 

1.1.4 A PP1 1.24 1.1.4  A 22 

1.1.4 B PP2 2.1 1.1.4  B 22 

1.1.5 A PP2 2.2 1.1.5  A 25 

1.1.5 B PP2 2.3 1.1.5  B 25 

1.1.6 A PP2 2.4 1.1.6  A 25 

1.1.6 B PP2 2.5 1.1.6  B 25 

1.2.1 A PP2 2.6 1.2.1  A 8 

1.2.1 B PP2 2.7 1.2.1  B 8 

1.2.2 A PP2 2.8 1.2.2  A 9 

1.2.2 B PP2 2.9 1.2.2  B 9 

1.2.3 A PP2 2.10 1.2.3  A 11 

1.2.3 B PP2 2.11 1.2.3  B 11 

1.2.4 A PP2 2.12 1.2.4  A 11 

1.2.4 B PP2 2.13 1.2.4  B 11 

1.2.5 A PP2 2.14 1.2.5  A 15 

1.2.5 B PP2 2.15 1.2.5  B 15 

1.3.1 A PP2 2.16 1.3.1  A 10 
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1.3.1 B PP2 2.17 1.3.1  B 10 

1.3.2 A PP2 2.18 1.3.2  A 13 

1.3.2 B PP2 2.19 1.3.2  B 13 

1.5.1 A PP2 2.20 1.5.1  A 5 

1.5.1 B PP2 2.21 1.5.1  B 5 

1.5.2 A PP2 2.22 1.5.2  A 5 

1.5.2 B PP2 2.23 1.5.2  B 5 

1.6.1 A PP2 2.24 1.6.1  A 15 

1.6.1 B PP3 3.1 1.6.1  B 15 

2.1.1 A PP3 3.2 2.1.1  A 20 

2.1.1 B PP3 3.3 2.1.1  B 20 

2.1.2 A PP3 3.4 2.1.2  A 25 

2.1.2 B PP3 3.5 2.1.2  B 25 

2.2.1 A PP3 3.6 2.2.1  A 12 

2.2.1 B PP3 3.7 2.2.1  B 12 

2.2.2 A PP3 3.8 2.2.2  A 19 

2.2.2 B PP3 3.9 2.2.2  B 19 

2.2.3 A PP3 3.10 2.2.3  A 19 

2.2.3 B PP3 3.11 2.2.3  B 19 

2.3.1 A PP3 3.12 2.3.1 A 30 

2.3.1 B PP3 3.13 2.3.1  B 30 

2.3.2 A PP3 3.14 2.3.2  A 18 

2.3.2 B PP3 3.15 2.3.2  B 18 

2.3.3 A PP3 3.16 2.3.3  A 23 

2.3.3 B PP3 3.17 2.3.3  B 23 

2.5.2 A PP3 3.18 2.5.2 A 10 

2.5.2 B PP3 3.19 2.5.2  B 10 

2.5.3 A PP3 3.20 2.5.3 A 10 

2.5.3 B PP3 3.21 2.5.3  B 10 
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Příloha 5: Osazení PP 
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Příloha 6: Kalkulace nákladů na materiál a aktivní prvky 

Název Jednotek 

(ks/m) 

Cena za 

jednotku (kč) 

Cena 

celkem 

parapetní kanál PK 110x70 D 40 244 9760 

instalační krabice PK Kopos 15 35 525 

instalační krabice pod omítku Kopos 15 7 105 

instalační krabice na stěnu Kopos 4 20 80 

instalační lišta Kopos LHD 20x20 15 25 375 

instalační lišta Kopos hranatá 60x40 25 80 2000 

trubka ohebná (průměr 40mm) Kopos 100 25 2500 

kryt zásuvky komunikační ABB tango 35 70 2450 

rámeček zásuvky tango 35 22 770 

pp AngleFlex Belden AX103248 3 1433 4299 

KMR-20-28U-19"rack_800x600_28U 1 13000 13000 

Belden 1700E 1200 14 16800 

příslušenství k lištám a PK     5000 

KeyConnect Belden CAT5E 

AX101310 2 100 200 

KeyConnect Belden CAT5E 

AX101315 20 100 2000 

KeyConnect Belden CAT5E 

AX101314 10 100 1000 

KeyConnect Belden CAT5E 

AX101313 4 100 400 

KeyConnect Belden CAT5E 

AX101309 100 100 10000 

KeyConnect Belden CAT5E 

AX101307 2 100 200 

PatchCord C501100002 2 80 160 

PatchCord C501106002 20 80 1600 

PatchCord C501105002 10 80 800 

PatchCord C501104002 4 80 320 

PatchCord C501109002 41 80 3280 

PatchCord  C501108002 2 80 160 

Atrack police 19" 1U 1 350 350 

organizér WMPFSE 5 700 3500 

napájecí panel 8 pozic, s přepěťovou 

ochranou  1 700 700 

popisky panelů a kabelů     600 

vázací pásky     500 

záslepka AX102262 36 15 540 



VIII 

 

rozvodná krabice KO100 10 50 500 

materiál na montáž     2500 

sada pro uzemnění rozvaděče 1 900 900 

Materiál celkem:     87874 

        

WAP321 1 5000 5000 

CISCO SG200-50P  2 13000 26000 

Aktivní prvky celkem:     31000 

  

  

  

Instalace, certifikace     60000 

  
  

  

Cena celkem (Kč):     178874 

 


