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Abstrakt 

Cílem práce je navrhnout univerzální kabeláţ pro novostavbu rodinného domu tak, aby 

vyhovovala poţadavkům zadavatele a tudíţ byla vhodná pro vyuţití ke studijním, 

pracovním i rekreačním účelům. 

 

Abstract 

The aim of the work is to propose universal cabling for a new family house. This 

cabling should meet all requirements of the customer and therefore be suitable for 

educational, working and recreational purposes. 
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1 Úvod 

 

Ve chvíli, kdy člověk dospěje k rozhodnutí, ţe chce stavět nebo si nechat postavit 

rodinný dům, musí si přesně ujasnit, jaké poţadavky na dům má a co od něj v budoucnu 

očekává. Kaţdé takové rozhodnutí si musí dobře promyslet a být si jím jist. 

 

Jedinec nebo rodina, která se rozhodla pro stavbu rodinného domu by měla předem 

sepsat své nároky a přání, jaký by měl nový dům být a co by měl mít. Při plánování 

musí být zohledněn např. počet osob, které budou v domě ţít, jestli nemají nějaká 

zdravotní omezení, umístění garáţe, skladovací prostory a podobně. 

 

Ve chvíli, kdy jsou otázky ohledně umístění a velikosti domu, rozvrţení a vyuţití 

jednotlivých místností vyřešeny, je nutné začít myslet i na vyuţití internetu a sítí 

obecně. Je také nutno myslet na to, jak budou ovládána garáţová vrata, brána u vjezdu 

na pozemek a elektronické zabezpečení domu. Investice do této části projektu sice 

nepředstavuje nejvyšší poloţku při stavbě úplně nového domu, ale také není úplně 

zanedbatelná. 

 

V dnešní době jiţ počítačová síť neodmyslitelně patří ke kaţdému rodinnému domu, 

proto se při projektování jednotlivých místností se jiţ v samém začátku musí počítat 

s jejím vyuţitím.   
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2 Cíl práce 

 

Cílem práce je vypracování návrhu univerzální kabeláţe pro novostavbu rodinného 

domu, dle potřeb a přání zadavatele, pro čtyřčlenou rodinu. V návrhu je přihlédnuto 

k poţadavkům jednotlivých členů domácnosti. Kromě samotného řešení je uveden i 

rozpočet nákladů na technickou realizaci zpracovaného návrhu. 
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3 Analýza současného stavu. 

 

V této části mé bakalářské práce se budu zabývat představením domu a jeho obyvatel. 

Údaje, které pro tuto část vyuţiji, jsem získala od zadavatele a ze skutečného stavebního 

projektu. Uvedu zde plánované umístění domu a jeho místností. Zaměřím se na 

poţadavky zadavatele a na navrţení a zpracování síťové infrastruktury. 

 

V popisu místností uvedu jejich název, rozlohu, navrţené značení, u kterého se pro 

přehlednost budu řídit jiţ vypracovaným plánem domu a popis místostí plánované 

technologie vyuţívající připojení k síti. 

 

3.1 Alokace rodinného domu 

Dům je navrţem pro umístění na daný pozemek zadavatele o rozloze 1800 m
2
, který se 

nachází v Jihomoravském kraji v krásném prostředí Moravského krasu, konkrétně v 

obci Kanice. Jedná se o středně velkou, částečně rekreační obec s asi 560-ti stálými 

obyvateli. Tato obec se neustále rozrůstá a počet stálých obyvatel se zvyšuje. Místo je 

dobře dostupné z veřejných komunikací, i kdyţ se pozemek nachází na odlehlejším 

místě. 

 

Dům bude samostatně stojící, tudíţ internetové připojení bude zavedeno pomocí 

bezdrátové sítě. 

 

3.2 Popis rodinného domu 

Jedná se o dvoupatrový domek, který je částečně umístěn ve svahu a je navrţen tak, aby 

vyhovoval potřebám 4 členné rodiny. V současnosti se nepočítá s moţností přístavby 

domu, ale samotný návrh domu ji nijak nevylučuje. V celém domě je podlahové 

vytápění.  

V současnosti se zadavetel rozhoduje o tom, jaký stavební materiál bude při stavbě 

pouţívat. 
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Samotný dům se bude skládat ze dvou podlaţí – prvního nadzemního podlaţí a 

podkroví. Obytná plocha domu bez garáţe má být 150.47m
2
. Z toho první nadzemní 

podlaţí má 74.39 m
2
 a podkroví má 76,08 m

2
. Suterén – dílna, sklad zahradních potřeb, 

sklad a dvojgaráţ  má 76,61 m
2
. Suterén je umístěn ve svahu pod obytným domem. 

 

 

V celém domě budou na stropu pouţity SDK desky a v koupelnách SDK desky do 

vlhka. Podlahy budou ve většině místností vinylové, v koupelnách, WC a zádveří bude 

pouţita keramická dlaţba. Na terase bude mrazuvzdorná keramická dlaţba. Stěny budou 

mít štukové omítky, v koupelnách, WC, obývacím pokoji, kuchyni a v jednom z pokojů 

v podkroví bude štuková omítka s keramickým obkladem. Stěny a strop na terase budou 

obloţeny cetrisovými deskami. 

 

První podlaţí je navrţeno jako obytná část, kde najdeme vstup se zádveřím, který je 

umístěn ke středu domu. Po průchodu zádveřím se posuvnými dveřmi dostaneme do 

haly, kde se nachází schody do podkroví. V levé části haly je průchod do kuchyňského 

koutu, který je zároveň spojen s obývacím pokojem. Na druhém konci chodby je vstup 

do pokoje rodičů, šatny, koupelny a WC. 

 

Podkroví je navrţeno jako obytná část určená spíše pro děti zadavatele. Schodiště 

přechází do chodby a přímo naproti schodišti nalezneme terasu. V levé části domu se 

nachází dětský  pokoj, který je propojený se šatnou, náleţející k tomuto pokoji  a 

pracovna. V pravé části je také dětský pokoj se šatnou, koupelna a WC. 

 

3.3 Popis budoucích obyvatel domu 

Momentálně má rodina zadavatele čtyři členy. Hlavou rodiny je otec, pan Libor , který 

pracuje jako obchodník prodeje  přístrojů VN ve společnosti ABB s.r.o., jejímţ 

předmětem podnikání jsou technologie pro energetiku a automatizaci. Firma se podle 

druhu výroby dělí na pět divizí. Pan Libor je zaměstnancem divize Power products, jeho 

pracovní zařazení je obchodník pro ČR se zaměřením na výrobky vysokého napětí. 

Firma ABB je nadnárodní společnost, která má pobočky ve více jak 100 zemích. Pan 

Libor spolupracuje hlavně s kolegy ze Slovenska, Itálie, Norska a Polska.  Převáţnou 
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částí práce pana Libora je komunikace se zákazníky, stejně jako práce u počítače při 

tvoření nabídek, vypracování kupních smluv s odběrateli, či řešení jiných problémů 

spojených s touto prací. V domě chce mít stoprocentně funkční připojení k internetu, 

nejen aby měl moţnost přihlásit se k pracovnímu serveru i z domova, ale i pro rekreační 

účely, přečíst si novinky ze světa, podívat se na počasí či si stáhnout film ve vysoké 

kvalitě. 

 

Druhým členem domácnosti je matka, paní Dagmara, která pracuje jako hlavní 

ekonomka v brněnské pobočce společnosti Citroen Carling. V roce 2010 byla také 

zvolena jako zastupitelka obce Kanice. Stejně jako pan Libor i ona potřebuje stabilní a 

dostatečně rychlé připojení, které vyuţívá jak k volnočasovým účelům, tak k pracovním 

potřebám. 

 

Dalšími členy rodiny jsou dvě dcery, starší dcera Veronika, která v současné době 

studuje vysokou školu a mladší dcera Barbora, která chodí na gymnázium a i u ní se do 

budoucna předpokládá studium na vysoké škole. Obě dcery pouţívají pro svoje potřeby 

vlastní laptop. Starší dcera vyţaduje především přístup do školního systému a 

komunikaci se spoluţáky a přáteli. Dále internet potřebuje pro vyhledávání materiálů 

nutných pro její studium a stejně tak pro volnočasové aktivity. U mladší dcery Barbory 

jsou potřeby téměř totoţné, aţ na přístup do školního systému, i kdyţ i ten bude zřejmě 

časem potřebovat. 

 

Poţadavky na síťovou infrastrukturu: 

- Spolehlivost 

- Rychlost 

- Stabilita 
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3.4 Popis místností 

Značení místností jsem neměnila, řídila jsem se jiţ navrţeným plánem. Místnosti budou 

v prvním patře číslovány od č. 101 do č. 110, v podkroví to bude od č. 201 do č. 210. 

 

Zádveří – 1NP, 101 

V zádveří bude umístěna pojistková skříň. Z této místnosti je vstup posuvnými dveřmi 

do obytné části domu a zároveň schodiště vedoucí do podkroví. Tato místnost má 

rozlohu 3,71 m
2
. Bude zde skřín na boty a věšák. Na stropě budou umístěna bodová 

světla. 

 

Hala + schodiště – 1NP, 102 

Schodiště vede do podkrovních prostor domu. Na levé straně bude průchod posuvnými 

dveřmi do obývacího pokje, který je spojen s kuchyňským koutem. Po pravé straně je 

průchod do chodby, která slouţí k propojení ostatních částí domu. Hala se schodištěm 

má velikost asi 8,86 m
2
. Nebude se zde nacházet ţádné přípojné místo. V hale i na 

schodišti bude osvětlení, které se bude ovládat časovým spínačem kvůli úspoře 

elektrické energie.  

 

Chodba – 1NP, 103 

Tato místnost slouţí k propojení právé části domu, jsou zde průchody na WC, které se 

nachází vedle zádveří, koupelny, loţnice a šatny. Chodba má velikost 3,97 m
2
. Nebude 

se zde nacházet ţádné přípojné místo. Bude zde umístěno pouze osvětlení. 

 

WC – 1NP, 104 

Místnost je umístěna vedle zádveří, průchod je z chodby, Velikost místnosti je 1,82 m
2
. 

Na stropě bude bodové světlo. 

 

Koupelna – 1NP,105 

V koupelně se bude nacházet pračka se sušičkou, v této koupelně bude sprchový kout a 

umyvadlo. Koupelna bude vybavena koupelnovým nábytkem s úloţným prostorem. 

Tuto koupelnu budou vyuţívat převáţně majitelé domu, tudíţ zadavatel s manţelkou. 

Velikost místnosti je 6,16 m
2
. 
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Šatna – 1NP, 106 

Tato šatna bude přímo náleţet k loţnici zadavatele. Jediný průchod do ní bude 

posuvnými dveřmi právě z této loţnice. Tato místnost bude vybavena vestavěnou skříní. 

Bude zde pouze umístěno osvětlení místnosti. Velikost místnosti je 3,94 m
2
. 

 

Ložnice – 1NP, 107 

Loţnice má plochu 13,84 m
2
. Je určena k odpočinku a zdravému spánku. Tato místnost 

je navrţená jako světlá a dostatečně provzdušněná, coţ zajišťuje francouzké okno a 

jedno klasické. V této místnosti bude umístěna postel s nočními stolky a plazmová 

televize.  

 

Hlavní šatna – 1NP, 108 

Šatna je umístěna mezi schodištěm a loţnicí investora. Rozloha šatny je 4,01 m
2
. Vstup 

do šatny je moţný z chodby nebo z venkovní části domu. V této šatně jsou umístěny 

police a stropní osvětlení. 

 

Obývací pokoj + kuchyňský kout – 1NP, 109  

Tyto prostory, společně se spíţí, zabírají celou levou stranu prvního podlaţí. Obývací 

pokoj s kuchyňským koutem jsou odděleny pouze uspořádáním nábytku, není mezi nimi 

ţádná zeď nebo jiná přepáţka. V obývacím pokoji jsou umístěna krbová kamna. Tento 

pokoj je vybaven sedací soupravou. Obě místnosti jsou určeny k odpočinku, zábavě ale 

hlavně k setkávání celé rodiny. Je to vzdušná a prosluněná místnost. V části pokoje, 

který slouţí jako obývací je velké francouzské okno a na vedlejší stěně v části 

kuchyňského koutu je umístěno druhé  francouzské okno.  

V obývacím pokoji se bude nacházet televize, Hi-fi sestava, DVD a satelit, všechny tyto 

přístroje by byly umístěny přímo proti sedačce. Vedle sedačky bude umístěna lampa na 

čtení.  

 

Součásní kuchyňského koutu je i jídelna, která se skládá jenom ze stolu a čtyř ţidlí. 

Kuchyně bude standartně vybavena kuchyňskou linkou. V této části se také nachází 

jedno okno. V domácnosti se vaří denně, tudíţ velmi záleţí na rozmístění jednotlivých 
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spotřebičů. Spotřebiče, které se budou v kuchyni nacházet jsou: el. sporák a trouba, 

digestoř, myčka, lednička a mikrovlnka atd. 

Rozloha této plochy je 26,43 m
2
.  

 

Spíž – 1NP, 110  

Přístup do této místnosti je pouze z kuchyňského koutu. Rozloha místnosti je 1,65 m
2
 a 

bude zde umístněno pouze světlo.  

 

Chodba + schodiště – Podkroví, 201  

Schodiště do podkroví vede z prvního patra. Chodba propojuje všechny místnosti 

v podkroví. Bude zde pouze světlo. Rozloha je 14,19 m
2
.  

 

WC – Podkroví, 202  

WC v podkroví je umístěno na stejném místě jako v prvním patře, s tím rozdílem, ţe 

zde není vedle zádveří, nýbrţ se nachází vedle terasy. Plocha místnosti je 1,82 m
2
.  

 

Koupelna – Podkroví, 203  

Místnost je umístěna v pravé části domu vedle WC, šatny a pokoje starší dcery. 

Koupelna je volně přístupná z chodby. Vzhledem k tomu, ţe je určena pro dvě dívky, je 

řešena rozdílně, neţli koupelna v pvním patře. Mimo jiné zde bude např. vana místo 

sprchového koutu. Tak jako ve všech místostech v podkroví, je i zde umístěno střešní 

okno, které do místnosti propouští značné mnoţství světla. Rozloha je 6,98 m
2
. 

 

Šatna – Podkroví, 204  

Tato šatna přiléhá k dětskému pokoji. Jediný vchod do šatny se nachází právě v tomto 

pokoji. Rozloha šatny je 3,94 m
2
. Vzhledem k účelu místnosti je zde pouze světlo.  

 

Pokoj – Podkroví, 205  

Tento pokoj bude patřit starší dceři zadavatele. Bude slouţit nejen jako loţnice, ale i 

jako studovna či pracovna. Budou zde stolní lampy vedle postele. Pokoj bude zařízen 

pouze jednoduše, na stěnách budou umístěny  poličky. V protějším rohu bude psací stůl 

nad kterým je umístěno střešní okno z důvodu dobrého osvětlení. Bude zde vyuţíván 
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notebook, připojení přez Wi-Fi. Další pouţívaná elektronika bude hifi soustava a 

televize. Rozloha pokoje je 18,95 m
2
. 

 

Pracovna – Podkroví, 206  

Místnost se nachází vedle schodiště v levé části domu. Místnost je určená převáţeně pro 

zadavatele a jeho ţenu, neboť jeho dcery mají pracovní plochu ve svých pokojích. 

Vybavení této místnosti bude odpovídat jeho charakteru, tzn. pracovní stůl na němţ 

bude umístěn stolní PC a síťová tiskárna. V této pracovně bude dostatek světla a 

vzdušnosti, jelikoţ jsou tam umístěna dvě střešní okna. Na stropě budou bodová světla. 

Rozloha pracovny je 8,94 m
2
.  

 

Šatna – Podkroví, 207  

Jedná se o šatnu přilehlou k druhému dětskému pokoji. Je to jediná místnost, ze které je 

tam přístup. Vzhledem k účelu místnosti zde bude pouze stropní světlo. Rozloha 

místnosti je 4,16 m
2
.  

 

Pokoj – Podkroví, 208  

Jde o pokoj určený pro mladší dceru zadavatelů. Tato místnost bude vybavena velice 

podobně jako místnost starší dcery. Toto vybavení však bude odpovídat věku a 

potřebám mladší dcery Barbory. Tato místost je opět velice světlá a vzdušná, jelikoţ má 

dvě střešní okna a jedno velké francouzské okno. Rozloha tohoto pokoje je 14,44 m
2
.  

 

Terasa – Podkroví, 209  

Terasa se nachází přímo naproti schodišti a je umístěna mezi pokojem (208) a WC. 

Bude zde vyvedeno pouze osvětlení a i v této části domu by měl být kvalitní dosah   

Wi-Fi sítě. Bude tam umístěna houpačka na relaxaci, takţe kvalitní signál bude potřeba. 
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3.5 Požadavky zadavatele 

Jak uţ bylo dříve řečeno, hlavními poţadavky zadavatele jsou spolehlivost, rychlost a 

stabilita. V celém domě budou vyuţity prvky od společnosti ABB, proto bude i na 

zásuvky pro připojení portů vyuţita stejná řada výrobků od společnosti ABB. 

Většina zásuvek se bude nacházet ve výšce 15 cm od podlahy. Pouze v pracovně budou 

zásuvky umístěny nad deskou pracovního stolu ve výšce 90 cm. 

 

3.6 Používaný hardware 

Rodina zadavatele vyuţívá celkem 5 počítačů. Dva laptopy Asus pouţívají dcery při 

studiu a  volnočasových aktivitách. Otec vyuţívá pracovní laptop Lenovo a matka 

vyuţívá taktéţ pracovní laptop HP. Dále se v domě nachází jeden stolní PC, který 

vyuţívá systém od firmy Microsoft a ke kterému je připojena tiskárna Canon. Všichni 

členové rodiny vlastní mobilní telefon s připojením na Wi-Fi. 

 

3.7 Shrnutí 

V kapitole Analýza současného stavu jsem se snaţila uvést základní údaje o domě, pro 

který je práce zpracovávána. Jsou zde uvedeny základní poţadavky zadavatele. 
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4 Teoretická východiska řešení 

Tato kapitola bakalářské práce vysvětluje základní fakta a nejdůleţitější pojmy 

vztahujícící se k návrhu počítačové sítě a její problematice. Uvedu zde teorii přenosu, 

kabeláţní systém, topologii. 

 

4.1 Síťová architektura 

Je struktura řízení komunikace v komunikačních systémech, jde o souhrn řídících 

činností, které nám davájí moţnost výměny dat mezi komunikujícími systémy a splňují 

dané výkonnostní poţadavky v určitých mezích. Řízení komunikace je problém, který 

sestává z řady dílčích problémů a úkolů. Vzhledem k tomu se přistoupilo k rozdělení 

problému do skupin, které se nazývají vrstvy. Proto můţeme říci, ţe pokud mluvíme o 

síťové architektuře, mluvíme o architektuře vrstvové. Kaţdá vrstva má svoji sluţbu, 

kterou vykonává a poskytuje ji vyšší vrstvě a zároveň má funkci v rámci protokolu. 

Síťovou architektruru můţeme popsat systémem vrstev, sluţeb, funkcí a protokolů. 

V této práci se zaměřím na dva druhy a to na referenční mocel ISO/OSI a architekturu 

TCP/IP a jejich odlišnosti. (1) 

 

4.2 Referenční model ISO/OSI 

Referenční model OSI (Open System Interconnection) byl vyvinut Mezinárodní 

standardizační organizací ISO (Internaton Standards Organization) pro umoţnění 

otevřeného propojování počítačových systémů. Mezinárodní norma IS7498 

referenčního modelu  byla přijata v roce 1984. Model definuje obecné mechanismy při 

předávání dat mezi dvěma počítači, které jsou zapojeny ve stejné (společné) síti LAN 

nebo WAN. Model rozděluje jednotlivé procesy do sedmi funkčních vrstev. Jednotlivé 

vrstvy jsou poskládány podle událostí, které během komunikace probíhají. (2) 
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Moje práce se zabývá první vrstvou referenčního modelu ISO/OSI. 

 

Vrstvy referenčního modelu: 

Fyzická – Datové jednotky přenášené fyzickou vrstvou jsou bity.Vrstva zajišťuje datový 

přenos z jednoho zařízení na jiné prostřednictvím fyzického média (fyzické médium 

není součástí vrstvy). (12) 

 

Linková – tato vrstva má funkci zahajování a závěr přenosu. Jako další funkce má 

formátování rámců, seřazování přenášených rámců, zjišťování a oprava chyb, řízení 

toku. (5) 

 

Síťová – vrstva je zodpovědná za směrování a přenos datových jednotek od zdroje k cíli 

na základě síťové adresace. Síťová sluţba můţe být se spojením nebo bez spojení. 

Obsahuje funkce, které umoţňují překonat rozdílné vlastnosti různých technologí. (5) 

 

Transportní – dokáţe najít poškození a ztrátu paketů při přenosu a pokud je to potřeba, 

automaticky vyšle poţadavek pro opakované vysílání. Sestavuje pakety do správného 

pořadí v jakém byly odeslány. (13) 

 

Obr. 4-1: Model ISO/OSI (zdroj: www.site.borec.cz) 



22 
 

Relační – jako sluţbu poskytuje vytváření a závěr relačního spojení, normální, spěšný a 

pozdrţený přenos zpráv. Koordinuje a udrţuje spojení. (1) 

 

Prezentační – zajišťuje přenos zpráv mezi koncovými uţivateli, zabývá se strukturou, 

nikoliv významem zprávy. Mezi funkce vrstvy patří např. formátování a případná 

(de)komprese dat a (de)šifrování. (13) 

 

Aplikační – Definuje způsob komunikace se sítí aplikace, jako jsou databázové systémy, 

elektronická pošta či programy pro emulaci terminálů. Vyuţívá sluţeb niţších vrstev a 

díky tomu je izolována od problémů síťových technických prostředků. (12) 

 

První dvě vrstvy (fyzická a linková) jsou vrstvami hardwarovými, naopak následujících 

pět vrstev (síťová, transportní, relační, prezentační, aplikační) je softwarových. (4) 

 

4.3  Architektura TCP/IP 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) označuje celou síťovou 

architekturu. Na rozdíl od referenčního modelu OSI/ISO, kterého vymezuje sedm 

vrstev, má architektura TCP/IP vrstvy pouze čtyři. (1) 

 

Hlavní myšlenkou modelu ISO/OSI bylo navrhnout systém, který bude poskytovat 

spojované a spolehlivé sluţby. Tvůrci se tím snaţili zajistit spolehlivost přenosu aţ do 

komunikační podsítě, která díky tomu musela být poměrně sloţitá, zatímco k ní 

připojované počítače měli mít relativně jednoduchou úlohu. Tvůrci TCP/IP se na 

problém dívali z opačné strany, tudíţ ţe zajištění spolehlivosti je problémem koncových 

účastníků komunikace a tam by mělo být řešeno na úrovni transportní vrstvy. (13) 
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Obr. 4-2: Rozdíl architektury TCP/IP a referenčního modelu ISO/OSI (zdroj: www.earchiv.cz) 

 

Vrstva sítového rozhraní 

Jde o nejniţší vrstvu architektury TCP/IP. Vrstva zajišťuje přístup k přenosovému 

médiu a řízení datového spoje. TCP/IP tuto vrstvu ponechává prázdnou a sám v ní 

nevyuţívá ţádné konkrétní protokoly. Předpokládá totiţ, ţe pouţitá řešení na úrovni 

této vrstvy budou vyvinuta mimo rámec TCP/IP. (17) 

 

Síťová vrstva 

Vrstva můţe být označována i jako IP vrstva. Je opatřena protokolem (IP – internet 

protokol), který má za úkol co nejrychlejší přenos dat. Můţeme říci, ţe její úkol je 

zhruba stejný jako v modelu ISO/OSI. (17) 

 

Transportní vrstva 

Tato vrstva obsahuje dva hlavní protokoly TCP a UDP, kde TCP zajišťuje určitou míru 

spolehlivosti a UDP nikoliv. Záleţí na vyšší vrstvě, který z protokolů bude pouţívat. 

Vrstva má na starosti vzájemnou komunikaci koncových uzlů a také rozlišuje mezi 

různými entitami v rámci jednoho uzlu. (16) 

 

Aplikační vrstva 

Na urovni této vrstvy jsou provozovány jednotlivé aplikace. Nejde o celé aplikace, ale 

pouze o ty jejich části, které potřebují být navzájem kompatibilní. (16)  
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4.4 Ethernet 

První lokální síť typu Ethernet vznikla v roce 1973 v XEROX PARC, tento prototyp 

pracoval rychlostí 2,94 Mbit/s. V dnešní době se Ethernet ve všech svých variantách 

prosadil ve více neţ 80% všech instalací. Fyzické řešení Ethernetu můţe být sběrnicové 

nebo hvězdicové. Verze Ethernetu můţeme rozdělit podle přenosové kapacity. (15) 

 

Verze Ethernetu 

Ethernet – přenosová rychlost 10 Mbit/s 

- 10Base-2 – jako přenosové médium vyuţívá dvakrát stíněný koaxiální kabel, 

délka segmentu můţe být maximálně 185m a na jednom segmentu můţe být 

maximálně 25 stanic, tato síť je zapojována do sběrnicové topologie 

- 10Base-5 – stejně jako 10Base-2 pouţívá jako přenosové médium dvakrát 

stíněný koaxiální kabel. Délka segmentu můţe být max. 500m, na kabel jsou 

připevňovány transceivery a stanice můţe být max 50m od něj. I tato síť je 

zapojována do sběrnicové topologie. 

- 10Base-T – Pouţívá jako přenosové médium kroucený dvoudrát (Cat.3) a délka 

kabelu mezi uzlem a aktivním prvkem můţe být max 100m. 

- 10Base-FL – pro přenos pouţívá multimodový optický kabel, kde délka kabelu 

mezi uly můţe být max. 2km (můţe být pouţit i singlemodový optický kabel). 

(15) 

 

Fast Ethernet – přenosová kapacita 100Mbit/s 

- 100Base-TX – Jako přenosové médium pouţívá kroucený dvoudrát (Cat.5) a 

délka kabelu mezi uzlem a aktivním prvkem můţe být max 100m. 

- 100Base-T4 – vyuţívá kroucený dvoudrát (Cat.3), délka kabelu mezi uzlem a 

aktivním prvkem můţe být max 100m.  

- 100Base-FX – jako přenosové médium zde slouţí multimodový optický kabel 

(jsou i modifikace pro singlemodový), v případě plně duplexního provozu můţe 

být délka kabelu mezi uzly max. 2km. (15) 
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Gigabit Ethernet – přenosová kapacita 1000Mbit/s 

- 1000Base-SX – pro přenos vyuţívá multimodový optický kabel, kde délku 

kabelu mezi uzly určují parametry kabelu 

- 1000Base-LX – má stejné vlastnosti jako 1000Base-SX s tím rozdílem, ţe se zde 

dá vyuţít i singlemodový optický kabel. (15) 

 

4.5 Základy sítí - topologie 

Fyzická topologie popisuje uspořádání vzájemně komunikujících uzlů. Ukazuje nám 

způsob toku signálu. Máme tři základní druhy topologií – sběrnici, kruh a hvězdu, dále 

bychom narazili na strom a mesh, které jsou ale spíše kombinací základních tří 

topologií. (3) 

 

Sběrnice (Hub) 

Ve sběrnicové topologii jsou počítače propojeny hlavním kabelem, ke kterému jsou 

připojeny všechny uzly sítě (koncové počítače). Nevýhodou této topologie je, ţe 

v daném okamţiku můţe data posílat vţdy jen jeden počítač. Vzhledem k tomu, ţe data 

v síti cestují stále tam a zpět, musí se umístit na oba konce kabelu terminátor, který 

pohltí vysílaný signál. (11) 

 

Obr. 4-3: Sběrnice (zdroj: www.barts.cz) 

 

 

 

Kruh (Ring) 

Hlavní kabel je uzavřen v jediném okruhu. Počítače fungují jako opakovače, signál 

prochází smyčkou jedním směrem, data se posílají od jednoho počítače k druhému 

dokud se nedostane k adresátovi. (11) 
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Obr. 4-4: Kruh (zdroj: www.topologiesiti.estranky.cz) 

 

 

Hvězda - Star 

V této topologii jsou počítače propojeny pomocí kabelu a centrálního prvku sítě, 

rozbočovače. Signál se přenáší z vysílajícího počítače přes rozbočovač do všech 

počítačů v síti. Jde o nejpouţívanější topologii sítě. (11) 

 

Obr. 4-5: Hvězda (zdroj: www.site.the.cz) 

 

 

4.6 Kabelážní systém 

Jedná se o soubor pravidel a prvků, které tvoří fyzickou vrstvu komunikační sítě. Je 

tvořen kabely, konektory, datovými zásuvkami, rozvaděči, směrovači atd. 

 

4.6.1 Normy 

Kaţdá činnost v našem ţivotě se řídí určitými pravidly a vytváření kabeláţního systému 

není vyjímkou. Jde o ucelený soubor pravidel popsaných v normách, které nás dovedou 
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ke správnému cíli, jímţ je navrţení celého systému. Tato pravidla jsou mezinárodně 

rozšířená. (6) 

 

Důležité základní normy 

ČSN EN 50173-1 

Norma definuje strukturu a nejmenší rozsah univerzálního kabeláţního systému, 

poţadavky na realizace a výkonnostní poţadavky na jednotlivé úseky kabeláţe a jejich 

prvky. (7) 

 

ČSN EN 50174-1 

Instalace kabelových rozvodů – specifikace a zabezpeční kvality (8) 

 

ČSN EN 50174-2 

Instalace kabelových rozvodů – plánování a postupy instalace v budovách (9) 

 

ČSN EN 50174-3 

Instalace kabelových rozvodů – projektová příprava a výstavba vně budov (10) 

 

4.6.2 Základní pojmy 

Telekomunikační místnost – slouţí k umístění rozvaděčů kabeláţe 

Pracovní oblast – určená plocha, kde zásuvka tvoří rozhraní mezi konkrétním 

zařízením uţivatele a vlastní kabeláţí 

Linka – přenosová cesta mezi dvěma libovolnými rozhraními kabeláţe, která 

nezahrnuje připojovací kabely zařízení a pracoviště 

Kanál – přenosová cesta mezi pracovištěm a zařízením nebo mezi dvěma zařízeními 

Kategorie – klasifikace materiálů pro linku a kanál (Cat. 3, 4, 5, 6, 6a a 7). Kritériem 

klasifikace pro metalické kanály jsou MHz a pro optické měrný útlum 

Třída – klasifikace kanálu jako celku (třídy A, B, C, D, E, F). Kritérium klasifikace je 

stejné jako u kategorie 

Rozvaděč – skříňové nebo rámové, ve kterém jsou umístěny propojovací kabely se 

zásuvkami zakončujícími kabely a aktivní prvky. Rozvaděče dělíme podle hlediska 
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umístění v kabeláţním systému na tři druhy: hlavní rozvaděč, mezilehlý rozvaděč, 

horizontální rozvaděč. (6) 

 

4.6.3 Prvky kabelážního systému 

4.6.3.1 Přenosová prostředí 

Pro komunikaci mezi koncovými uzly můţeme vyuţít dva typy přenosových prostředí: 

kabelové a bezdrátové.  

 

Kabelové přenosové prostředí 

Metalické  

Symetrický kabel 

Můţeme na něj narazit i pod označením kroucený pár a je sloţen z párů vzájemně 

zkroucených vodičů. Kabel je charakterizován pomocí dvou parametrů: průměru 

měděného drátu a periodou kroucení. Symetrické kabely dělíme na dva základní typy: 

stíněné a nestíněné. (5) 

 

Stíněný (STP) – je tvořen měděnými vodiči, kde kaţdý z vodičů je obalen izolačním 

nevodivým materiálem. Dráty jsou vzájemně zkrouceny tak, aby vytváţely pár. 

V těchto párech jsou spojeny vţdy dva dráty pro odesílání nebo příjem. Celý kabel je 

zabalen do izolačního „pouzdra“, které má nejen izolovat, ale současně drţet dráty 

pohromadě. Kabely jsou stíněny buď celkově (STP, FTP) nebo s individuálně stíněnými 

páry (ISTP). Stínění můţe být buď provedeno opletením nebo fólií. (5) 

 

 

 

STP – Celkově stíněný párový kabel, který je 

stíněn opletením. S tímto druhem stínění nelze 

dosáhnout 100% výsledku. (10) 

 

FTP – Celkově stíněný párový kabel, který je 

stíněn fólií. Je zde 100% stínění. (10) 

 

Obr. 4-6: Celkově stíněný kabel (zdroj: 4. přednáška z předmětu Počítačové sítě) 
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ISTP – individuálně stíněné páry. Páry jsou 

obvykle stíněné fólií a kabel opletením. (10) 

 

 

 

 

 

Nestíněný (UTP) – je běţně pouţíván v přístupových sítích. Můţe se skládat ze dvou, 

čtyř, 22, 24 nebo 26 měděných drátů. Dráty jsou i zde vzájemně obtočeny. (3) 

 

Obr. 4-8: Nestíněný párový kabel (zdroj: 4. přednáška z předmětu Počítačové sítě) 

 

 

 

Nestíněný kroucený pár můţeme ještě rozdělit na nesvařený a svařený pár. 

 

Nesvařený pár – nelze zajistit konstantní vzdálenost mezi páry, při ohybu, zkrutu atd. 

Můţe docházet k oddělení páru (rozpad symetrie páru), coţ má za následek odrazy 

signálu a přeslechy. (6) 

Svařený pár – má lepší symetrii páru, díky svaření nedojde k rozpadu symetrie a 

přenosové parametry zůstávají zachovány. 

Kategorie kabeláţe se určuje podle frekvenčního rozsahu materiálu linky, třída nám 

klasifikuje kanál jako celek. (6) 

 

Obr. 4-7: Individuálně stíněné páry (zdroj: 4. přednáška z předmětu Počítačové sítě) 
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Tab. 1: Kategorie kabeláže (zdroj: 5. přednáška z předmětu Počítačové sítě) 

Třída Kategorie Frekvenční rozsah Obvyklé použití 

A 1 Do 100kHz Analogový telefon 

B 2 Do 1 MHz ISDN 

C 3 Do 16MHz Ethernet – 10Mbit/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 1000Base-T 

F 7 Do 600 MHz 10GE 

 

Koaxiální kabel 

Je tvořen dvěma vodiči, kdy vnější obaluje vnitřní (většinou je měděný), který přenáší 

signály, proto se jedná o nesymetrický přenos. Jednotlivé vodiče jsou separovány 

izolačním materiálem a celý kabel je navíc zaizolován a zabalen v plastu. Vnější vodič 

má stínící funkci, ovšem v reálných podmínkách dochází ke sníţení účinnosti potlačení 

rušení díky vyrovnávacím proudům v daném vodiči. (3) 

 

Obr. 4-9: Vrstvy koaxiálního kabelu (zdroj: www.site.the.cz) 
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Optické přenosové prostředí 

Optický kabel 

Pro přenos informace vyuţívají světelený signál namísto elektrického, coţ umoţňuje 

dosaţení vysoké přenosové rychlosti. Optické kabely mají dva typy: jednovidové a 

mnohovidové. Data nejsou přenášena elektricky v kovových vodičích, ale pomocí 

světelných impulsů ve skleněných vláknech. Na konci kaţdého optického kabelu je 

nutný převodník, který převádí světelné paprsky na elektrické impulsy a naopak. 

Optický kabel má tři hlavní části: jádro, obal a vnější izolace. (3) 

 

Obr. 4-10: Průřez optickým kabelem (zdroj: 4. přednáška z předmětu Počítačové sítě) 

 

 

Jednovidové – jde o velice tenké vlákno s vysokou kapacitou přenosu. Pro generování 

světelných paprsků se vyuţívá laser, díky kterému můţeme dosáhnout značných 

vzádáleností. Dosahuje lepší kvality neţ mnohovidová vlákna. (3) 

 

Obr. 4-11: Průchod paprsku jednovidovým vláknem (zdroj: www.earchiv.cz) 

 

Mnohovidové – místo laseru se zde pro generování světla vyuţívá světelná dioda, která 

sestává z několika světelných vlnových délek. Vzhledem ke skutečnosti, ţe dioda vysílá 
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všemi směry, paprsek vniká do vlákna tím, ţe úhel dopadu s osou jádra je nenulový a 

dochází k odrazům od okrajů optického jádra, proto je vzdálenost dosahu omezena. (3) 

 

Obr. 4-12: Průchod paprsků mnohovidovým vláknem – Step index (zdroj: www.earchiv.cz) 

 

 

Obr. 4-13 Průchod paprsků mnohovidovým gradientním vláknem (zdroj: www.earchiv.cz) 

 

 

 

Bezdrátové přenosové prostředí 

Pro spojení prvků uţ v dnešní době nemusíme vyuţívat pouze kabeláţ. V současnosti je 

velmi vyuţívané bezdrátové připojení, tzv. Wi-Fi. 

 

Wi-Fi 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) je bezdrátová síť, určená primárně k náhradě kabelového 

ethernetu. Hlavní výhodou této technologie je její nízká cena. Cena a moţnosti 

jednotlivých zařízení na trhu se liší v závislosti na jejich kvalitě a výrobci. Oblíbenost 

Wi-Fi se stále zvyšuje vzhledem k rozšíření přenosných počítačů, které jsou 

vyhledávané pro jejich mobilitu. Nejde ovšem pouze o počítače, nýbrţ se k nim 

v poslední době připojují i tzv. Chytré telefony, které se také umí připojit na Wi-Fi a tím 

šetří uţivateli peníze za vyuţití internetu od operátora. (19) 
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Historie, současnost a budoucnost Wi-Fi 

První standard bezdrátových sítí (802.11) spatřil světlo světa v červenci roku 1997, kdy 

byl vydán organizací IEEE a jeho přenosová rychlost činila 2Mbit/s. V roce 1999 byly 

vydány další dva standardy a to 802.11a a 802.11b. Oběma se podařilo zvýšit 

přenosovou rychlost. Přelom nastal v roce 2003, kdyţ vyšel standard 802.11g s rychlostí 

přenosu aţ 54 Mbit/s ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz a masivnímu rozšiřování 

bezdrátových sítí se rozsvítila zelená. V roce 2005 vstoupil na mezinárodní trh dnes 

největší výrobce bezdrátových síťových zařízení na světě, společnost TP-LINK. 

Technologie se začaly velmi rychle rozvíjet a výrobci se snaţili zvýšit rychlost přenosu, 

neboť 54 Mbit/s přestávalo stačit. Problém vyřešil standard 802.11n, který zvýšil 

propustnost sítí aţ na 150 Mbit/s. V současné době se pracuje na standardu 802.11ac, 

který slibuje více jak gigabitovou propustnost. (19) 

 

4.6.3.2 Spojovací prvky 

Do této kategorie patří veškeré materiály pro přenos signálu po metalickém i optickém 

vedení. Spadají sem komunikační moduly, připojovací panely, datové zásuvky, 

připojovací/přepojovací metalické i optické kabely i konektory. (6) 

 

Konektory 

Pro spojení různých kabelů vyuţíváme i různé konektory: 

Kroucené páry - nejčastěji vyuţívaným konektorem pro kabely UTP a STP je RJ-45 

 

Obr. 4-14: Konektor RJ-45 (zdroj: www.hyperline.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-15: Jack pro konektor RJ-45 (zdroj: 

www.cn-kingsun.com) 
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Koaxiální kabel – pro koaxiální kabely se vyuţívá konektor BNC 

 

Obr. 4-16: Konektor BNC (zdroj: www.gme.cz) 

 

 

Optický kabel – konektorů pro optické kabely máme několik jako SC, LC, MTRJ a ST 

 

Obr. 4-17: Konektor SC (zdroj: www.pctuning.tyden.cz) 

 

 

Propojovací panely (Patch panely) 

Slouţí k ukončení kabelů v rozvaděčích. Dělíme je na integrované a modulární. 

 

Obr. 4-18: Propojovací panely (zdroj: 5. přednáška z předmětu Počítačové sítě) 
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Zásuvky 

Slouţí k ukončení kabelů v pracovních místnostech. Stejně jako patch panely můţeme 

rozdělit zásuvky na integrované a modulární. 

 

 

 

 

 

 

4.6.3.3 Prvky organizace 

Tuto skupinu představují veškeré typy horizontálních a vertikálních organizerů. K této 

skupině je potřebné přiřadit ještě doplňkové instalační materiály, jako jsou kabelové 

příchytky, vázací pásky, bandáţe kabelových svazků atd. (6) 

 

Rozvaděče 

Slouţí pro umístění patch panelů, aktivích prvků a jiných zařízení. Dělíme je na 

otevřené komunikační rámy a uzavřené skříně. 

 

Obr. 4-20: Rozvaděče (zdroj: 5. přednáška z předmětu Počítačové sítě) 

 

Organizéry 

Slouţí k uspořádání kabelů v rozvaděči. 

 

Obr. 4-21: Organizéry (zdroj: 5. přednáška z předmětu Počítačové sítě) 

 

Obr. 4-19: Zásuvky (zdroj: 5. přednáška z předmětu Počítačové sítě) 
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Ostatní příslušenství 

 

Obr. 4-22: Vazací pásky (zdroj: www.it.cz) 

 

 

4.6.3.4 Prvky vedení 

Slouţí k vedení a ochraně kabelů a kabelových svazků. Do této skupiny patří lišty, 

ţlaby a parapetní ţlaby, drátěné rošty do podhledů, zemní trubky pro optiku, závěsné 

chránící trubky, .... (6) 

 

Obr. 4-23: Prvky vedení (zdroj: www.kabely-jistice-svitidla.cz) 

 

 

 

4.6.3.5 Prvky identifikace 

Podle poţadavků norem je potřebné (důleţité i uţitečné) mít kabeláţ pečlivě 

zdokumentovanou a popsanou. Popsány musí být všechny kabely (minimálně na obou 

koncích), kabelové svazky, datové rozvaděče, přepojovací panely, jednotlivé porty, 

datové zásuvky, .... (6) 
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Obr. 4-24: Prvky identifikace (zdroj: 5. přednáška z předmětu Počítačové sítě) 

 

 

 

4.6.4 Sekce kabelážního systému 

Kabeláţ můţeme rozdělit do tří sekcí: páteřní, pracovní a horizontální. Pro kaţdou 

z uvedených sekcí platí určitá pravidla. 

 

Obr. 4-25: Schéma kabelážního systému (zdroj: 4. přednáška z předmětu Počítačové sítě) 

 

 

Páteřní sekce – topologie páteřní sekce je definována jako hiearchická hvězda 

s moţností doplnění dalších volitelných kabelů i uzlů. Tím je dána moţnost vytvořit 

v této hvězdě neúplný nebo úplný polynom. Páteřní vedení propojují jednotlivé 

komunikační uzly, které jsou fyzicky tvořeny datovým rozvaděčem s potřebným 

vybavením. (6) 
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V páteřních rozvodech se vyskytují v zásadě tři druhy vedení:  

- Optická vedení pro data a veškeré ostatní přenosy podporované IP protokolem, 

dnes i pro telefonii 

- Metalická vedení speciální a technologická, která mohou být pouţita i jako 

záloţní pro data 

- Metalická vedení pro telefonii (mnohdy mohou být pouţita i jako nouzová 

havarijní pro data) (6) 

 

Horizontální sekce – je to část kabeláţe, která provádí rozvod z uzlu 

(datového/telekomunikačního rozvaděče) k jednotlivým uţivatelským výstupům – 

datovým/telekomunikačním výtupům (TO). TO je realizován většinou účastnickou 

zásuvkou, zakončení v datovém rozvaděči je provedeno většinou zakončením na 

přepojovacím panelu. Fyzická topologie horizontání sekce je vţdy hvězda. Princip 

strukturované kabeláţe ovšem umoţňuje v případě potřeby na fyzické hvězdě zapojit 

zařízení i do logické topologie BUS nebo RING. Horizontální sekci můţeme rozdělit 

podle druhu pouţité kabeléţe a to s metalickými kabely nebo optickými kabely. (6) 

 

Horizontální sekce s metalickými kabely – Horizontální sekce je tvořena linkou A o 

maximální délce 90m. Vţdy musí být pouţít kabel s vodičem typu drát. Jedna strana 

linky je zakočena v Jacku RJ45 v datové zásuvce, druhá strana v datovém rozvaděči – 

obvykle Jacku RJ45 přepojovacího panelu (existuje i varianta zářezových bloků). 

V Jacku RJ45 zásuvky i přepojovacího panelu musí být zakončeny všechny čtyři páry 

kabelu. Alternativa rozpárování kabelu a jeho vyuţití pro více portů s menším počtem 

páru je nepřípustná. Z hlediska přenosových vlastností je velmi dobré, pokud je linka 

z obou stran zakončena stejným typem Jacku s pouţitím stejné zářezové technologie. 

V tomto případě vykazuje linka oboustranně shodné přenosové vlastnosti. Varianta 

neukončení linky v Jacku, ale připojení Plugu je rovněţ nepřípustná. Standardní Plug je 

určen pro zařezání do vodiče typu lanko a při zařezání do drátu není zajištěn spolehlivý 

spoj. 

Pouţíváme-li stíněné kabely, je důleţité zajistit vysoce kvalitní spojení stínění kabelu se 

stíněním Jacku. Stínění linky je uzemněno pouze v datovém rozvaděči, nikdy 

nezemníme stranu v datové zásuvce. Od rozvaděče je veden aţ k datové zásuvce takový 
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počet kabelů, jaký obsahuje datová zásuvka portů. Při návrhu kabelové trasy od 

rozvaděče k datové zásuvce je potřeba dbát na její dostatečnou kapacitu, včetně 

kapactiní rezervy, ošetřit otázku ohybů kabelu a nezapomenout v případě zatahování 

kabelů do chrániček na rezervu pro snadnou průchodnost kabelů. Horizontální linka 

včetně pracovních vedení na obou koncích tvoří horizontální kanál. Jeho maximální 

povolená délka je 100m. (6) 

 

Horizontální sekce s optickými kabely – Pro realizaci linky a kanálu pomocí optických 

kabelů, kdy řešíme variantu „Fiber to Desk“ (optika na stůl), platí prakticky stejná 

pravdila pro model linky a délky částí jeho vedení jako u řešení s metalickými kabely. 

Poţadavky na přenosové parametry udává norma ČSN EN 50 173. (6) 

 

Pracovní sekce – propojuje zásuvky v telekomunikační místnosti s koncovými uzly sítě, 

nebo zásuvky v rozvaděčích s aktivními prvky sítě. Délka pracovního vedení v datovém 

rozvaděči by neměla překročit 6m. (6) 
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5 Návrh řešení 

V této kapitole bude uveden návrh řešení na základě analýzy současného stavu a 

znalostí uvedených v části o teoretických východiskách. Budou zde popsány konkrétní 

výstupy tak, aby splnily poţadavky na kabeláţ, které jsou uvedeny od zadavatele. 

Uvedu zde osazení portů v místnostech, jaký design budou mít datové zásuvky, trasy 

kabeláţe atd. 

 

5.1 Návrh počtu a umístění přípojných míst 

Nejvíce zásuvek bude umístěno v pracovně, kde se bude nacházet stolní PC, síťová 

tiskárna, datové uloţiště, Wi-Fi router a také zde musí být počítáno s případným 

zapojením notebooku. Další zásuvky budou umístěny v dětských pokojích, loţnici 

zadavatele a v obývacím pokoji. Zásuvky v pracovně budou umístěny nad deskou 

pracovního stolu ve výšce 90 cm od podlahy, zbytek zásuvek v domě bude umístěn 15 

cm nad zemí.  

 

V kabeláţním systému je navrţeno celkem 25 datových zásuvek, z toho 9 v 1NP a 16 

v podkroví. Přesné umístění přípojných míst je zobrazeno v příloze č. 3 a 4. Počet a 

umístění zásuvek vychází z poţadavků zadavatele. Číslování místností je podle jiţ 

navrţeného plánu domu. V následující tabulce je zobrazeno rozdělení zásuvek do 

místností včetně počtu portů. 
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Tab. 2: Rozdělení zásuvek v domě (zdroj: vlastní tvorba) 

Č. místosti Popis 
Počet 

zásuvek 

Značení 

zásuvky 

Počet portů 

RJ45 

107 Loţnice 4 

11 2 

12 2 

13 2 

14 2 

108 Šatna 1 15 2 

109 Obývák + kuchyň 4 

16 2 

17 2 

18 2 

19 2 

205 Pokoj 5 

21 2 

22 2 

23 2 

24 2 

25 2 

206 Pracovna 6 

26 2 

27 2 

28 2 

29 2 

2A 2 

2B 2 

208 Pokoj 5 

2C 2 

2D 2 

2E 2 

2F 2 

2G 2 

 

5.2 Návrh technologie 

Jako komunikační technologie byl zvolen gigabitový ethernet se kterým jsou spjaty 

určité standardy. V této práci je vyuţit standard 1000Base-T. Pro tento typ ethernetu je 

nutné pouţít kabeláţ třídy D a tudíţ vyuţít minimálně materiál kategorie 5. 

Pro přivedení internetové sítě bude vyuţito bezdrátové technologie Wi-Fi. Pro tento 

druh řešení bylo rozhodnuto vzhledem k úspoře času ale hlavně peněz, neboť díky tomu 

nebude nutno nic kopat, aby mohly být k domu přivedeny kabely. Na anténu umístěnou 

na střeše domu, bude umístěna NanoStation, která pracuje v pásmu 5,6 GHz. 

NanoStation bude spojena síťovým kabelem s PoE injektorem, který bude umístěn na 

půdě. Odtud povede síťový kabel do datového rozvaděče, ze kterého se bude Internet 

dále rozvádět po domě. 
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Obr. 5-1: NanoStation (zdroj: www.i4wifi.cz) 

 

 

 

 

 

5.3 Návrh komponent 

Abych splnila podmínky stanovené zadavatelem, pouţiji standard 1000BaseT, který mi 

umoţní splnit podmínky a zároveň zde bude jistá rezerva pro budoucnost. Standard 

1000BaseT se definuje jako přípustný metalický kabel kategorie 5 a při zapojení je 

nutno pouţít zapojení všech 4 párů vodičů. Vzhledem k poţadavkům investora jsem 

zvolila systém Belden + Panduit, který poskytuje dlouhodobou garanci kvality. 

 

5.3.1 Kabely 

Vzhledem k faktu, ţe v domě není ţádné elektro magnetické rušení ani vysoké vedení,  

padla volba na nestíněný kabel (UTP) typu drát, kontrétně jde o kabel 1700e od 

společnosti Belden. Je to kabel kategorie 5 se svařenými páry. Tento typ kabelu bude 

pouţit pro všechny síťové rozvody v domě. 

 

5.3.2 Modul do zásuvek a patch panelů 

Kabely budou zakončeny modulem MiniJack RJ45, MiniCom
TM

 s označením CJ588xx 

(xx je označením znaku barvy) od společnosti Panduit. Moduly jsou dostupné v  

11 barvách. Výhodu těchto modulů je moţnost pouţití na obou koncích kabelu, tudíţ je 

moţné je vyuţít pro zásuvky i patch panel. Také mají dobrou odolnost vůči tahové síle. 

 

 

 

 

 

Obr. 5-2: PoE injektor (zdroj: www.i4wifi.cz) 

Obr. 5-3: CJ588BL (zdroj: www.lancomat.cz) 
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5.3.3 Zásuvky 

Protoţe na elektrické vedení jiţ byly zvoleny zásuvky od firmy ABB řady Tango, 

rozhodli jsme se pro stejný design i pro datové zásuvky. I kdyţ jiţ bylo téměř 

rozhodnuto o barvě stěn v domě, na zásuvky byla zvolena neutrální šedá barva, neboť 

původní záměr barvy stěn můţe být kdykoliv změněn.       

 

 

              

        

              

 

 

5.3.4 Přepojovací panel (patch panel) 

Protoţe budou vyuţity moduly Panduit, bude i patch panel od této společnosti, 

kontrétně model CP24WBL. Zvolila jsem 24 portový Patch panel. V rozvaděči budou 

umístěny tři tyto Patch panely. V první bude zapojena 1NP a v dalších dvou bude 

zapojeno podkroví. 

 

Osazení patch panelů 

Nákres osazení jednotlivých portů ve všech patch panelech je vidět v příloze č. 5 

 

Obr. 5-5: Patch panel CP24WBSL (zdroj: www.hkc.cz) 

 

 

5.3.5 Rozvaděč 

Velikost rozvaděče jsem zvolila tak, aby vyhovoval poţadavkům zadavatele. Protoţe se 

jedná o dvoupatrový rodinný dům, vybrala jsem středně velký rozvaděč s výškou 10U. 

Počítá se s tím, ţe v současnosti nebude vyuţit celý, ale bude zde nechána rezerva pro 

budoucí moţnost dalšího připojení. Rozvaděč bude umístěn na půdě v pro něj 

vyhrazené části vedle průchodu. 

Vybrala jsem datový rozvaděč REM-10-60/40, 19´´. 

Obr. 5-4: Datová zásuvka ABB Tango (zdroj: www.alza.cz) 



44 
 

Tab. 3: Technická specifikace datového rozvaděče (zdroj: www.e-conteg.cz) 

Model REM-10-60/40 

Výška (U) 10 

Hloubka (mm) 400 

Šířka (mm) 530 

Nosnost (kg) 20 

 

Obr. 5-6: Datový rozvaděč (zdroj: www.e-conteg.cz) 

 

5.3.6 Osazení datového rovaděče 

Do rozvaděče budou nainstalovány tři 24 portové patch panely a jeden 48 portový 

switch. V současné situaci není nutné více zařízení, ale není vyloučeno, ţe v budoucnu 

tato situace nastane a proto jsem zvolila větší rozvaděč, abychom měli nějaké volné 

místo. Pro všechny případy zde budou ještě 3 volná místa, která jsou v této chvíli 

zaplněna datovým uloţištěm. 

 

Tab. 4: Osazení datového rozvaděče (zdroj: vlastní tvorba) 

1U Patch panel 

2U Organizér 

3U Patch panel  

4U Organizér 

5U Switch 

6U Organizér 

7U Patch panel 

8U  

9U  

10U  

Datové 

uloţiště 
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5.3.7 Prvky vedení kabeláže 

Trasy vedení kabeláţe budou umístěny ve zdech a budou uloţeny v elektroinstalačních 

trubkách o šířce 32 mm. Trubky povedou od elektroinstalačních krabic k datovému 

rozvaděči, který bude umístěn na půdě. Spoj mezi podlaţími bude řešen v trubce ve 

stoupačce.  

 

5.4 Trasy vedení kabeláže 

Trasy kabeláţe jsou navrţeny co nejkratší moţnou cestou. Kaţdá trasa je navrţena 

zdvojeně, aby byla dostupná druhá trubka pro případ, ţe by se zaváděly další přípojky. 

Kabeláţ je v celém objektu vedena stejným způsobem a to sádrokartonovými podhledy 

v elektroinstalačních trubkách. Trasy vedou stěnou od zásuvek nahoru a následně jsou 

uloţeny v sádrokartovových podhledech, potom postupují podél zdí přímo ke stoupačce 

a následně k datovému rozvaděči, který je umístěn na půdě. 

 

5.5 Návrh značení 

Pro dobrou přehlednost při zapojovaní rozvedené kabeláţe je nutné pouţít vhodné 

značení. Označeny musí být oba konce kabelů, porty v Patch panelu, porty switch a 

zásuvky v místnostech.  

V tomto případě budou kabely, zásuvky a porty značeny číslováním typu V-XY/Z. Kde 

V je číslo patch panelu, X je číslo podlaţí, Y je číslo zásuvky a Z je označení portu 

v zásuvce (A,B) 

 

Obr. 5-7: Výřez z přílohy č. 5 (zdroj: vlastní tvorba) 

 

 

  



46 
 

5.6 Aktivní prvky 

 

Logické schéma 

Obr. 5-8: Blokové schéma sítě (zdroj: vlastní tvorba) 

 

 

Switch 

V případě switche jsem se rozhodla pro jeden 48 portový. Konkrétní model switche: 

J9660A HP 1810-48G Switch. 

 

Wi-Fi 

Jako jeden z dalších poţadavků investora bylo rozvedení internetu po domě, a to 

bezdrátově. 

Pro tyto účely nám postačí router od firmy TP-LINK a konkrétně model:  

TL-WDR36000. Do této domácnosti je to plně dostačující model, který zvládá 

standardy 802.11 a/g/n. Výhodou routeru je i moţnost připojení USB tiskárny. Router 

bude umístěn v pracovně vedle stolního PC.  
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Pro lepší pokrytí bylo vhodné umístit ještě jeden vysílač do šatny v prvním patře 

budovy, aby byl bezpečně pokryt i prostor zahrady a hlavně kolem bazénu. Zvolený 

vysílač má technologii WDS, která dokáţe pomocí propojení dvou a více routerů 

prodlouţit sílu signálu Wi-Fi. 

 

Obr. 5-9: Wi-Fi router (zdroj: www.i4wifi.cz) 

 

 

Diskové uložistě 

Vzhledem k mnoţství ukládaných dat chce mít zadavatel v síti začleněné diskové 

uloţiště. Zadavatel chce kvalitní uloţiště s přiměřenou kapacitou a hlavně za rozumnou 

cenu. Po zohlednění těchto poţadavků jsem zvolila Zyxel NSA-325 od firmy Zyxel. 

Uloţiště je moţné osadit dvojící 3,5“ SATA HDD a tím získáme velký digitální prostor. 

Zařízení podporuje RAID 1/0 a celou řadu síťových protokolů včetně FTP, HTTP nebo 

DHCP a obsahuje dva USB 2.0 a jeden USB 3.0 port pro připojení dalších externích 

disků. Uloţiště bude umístěno na dně datového rozvaděče. 

 

Obr. 5-10: Datové uložiště (zdroj: www.alza.cz) 
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Síťová tiskárna 

Protoţe tiskárna je vyuţívána všemi členy domácnosti je ţádané, aby byla tiskárna 

zapojena jako síťová. Vzhledem k tomu, ţe současný typ tiskárny, který se 

v domácnosti pouţívá není síťový, je potřeba zde umístit print server. Jedná se o malé 

zařízení díky kterému je moţné sdílet USB tiskárnu všemi, kdo jsou připojeni k lokální 

síti. Print serve obsahuje dva konektory. USB a RJ-45. Do USB je připojena tiskárna a 

přes RJ-45 síťový kabel je propojena se switchem v datovém rozvaděči. 

Konkrétně jsem zvolila print server Edimax typ PS-1206MF. 

 

Obr. 5-11: Print server (zdroj: www.alza.cz) 
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5.7 Ekonomické zhodnocení 

V následující tabulce jsou detailně rozepsány náklady na projekt. V tabulce nejsou 

uvedy náklady na instalaci, které se budou odvíjet od  cen vybrané instalační 

společnosti.  

 

U poloţek, které mají počet jednotek v metrech, je výpočet mnoţství o něco vyšší neţ 

můţe být skutečný stav, abychom měli v případě potřeby nějakou rezervu. 

 

Tab. 5: Kalkulace nákladů na materiál (zdroj: vlastní tvorba) 

Poloţka Mnoţství Cena za jednotku Cena 

Pasivní vrstva 

Panduit patch panel (ks) 3 1500 4500 

Datový rozvaděč (ks) 1 2500 2500 

Panduit Mini-Jack CJ588xx 

(ks) 
100 107 10700 

Zásuvka ABB Tango na 3 

moduly Panduit (ks) 
25 139 3475 

ABB rámeček (ks) 25 25 625 

Panduit záslepka (ks) 25 14,5 362,5 

Elektroinstalační krabice 25 15 375 

Elektroinstalační trubka (m) 170 8 1530 

Kabel Belden (m) 490 13,4 6566 

Vyvazovací panel 1U 3 260 780 

Aktivní vrstva 

NanoStation (ks) 1 1935 1935 

WiFi router (ks) 2 1790 3580 

Poe injektor (ks) 1 280 280 

Switch (ks) 1 10505 10505 

Datové uloţiště (ks) 1 3599 3599 

Print server (ks) 1 1019 1019 

Instalace a měření -- -- 20000 

 

Cena celkem 

(s 21% DPH) 
72 331,5 

 

Celková cena řešení je pouze orientační s ohledem na ceny jednotlivých komponent, 

které jsou brány z internetových zdrojů. Cena instalace a měření je vypočítána odhadem 

z ceny materiálu pasivní vrstvy.  
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6 Závěr 

 

V bakalářské práci jsem navrhla síťovou infrastrukturu pro novostavbu rodinného domu 

tak, aby splnila poţadavky zadavatele, byla funkční a cenově přijatelná. Pro splnění 

těchto poţadavků bylo nutné znát charakter budovy, jejích obyvatel i vyuţití 

jednotlivých místností. 

 

Při návrhu sítě byl kladen důraz nejen na současnou kabeláţ, ale i na její moţné budoucí 

vyuţití, čehoţ jsme dosáhli širší elektroinstalační trubkou nebo mnoţstvím či umístěním 

přípojných míst.  

 

Zadavatel měl poměrně přesnou představu co chce v novém domě mít a jak to má 

fungovat. Na základě jeho poţadavků a představ jsem navrhla kabeláţní systém, který 

by měl splňovat všechna poţadovaná kritéria. Toto jsem zapracovala do výkresové 

dokumentace, která mu byla předloţena ke schválení. Po jeho připomínkách, kde došlo 

ještě k drobným změnám, byla provedena úprava výkresové dokumentace. 

 

Po schválení výkresové dokumentace byla zpracována cenová kalkulace (rozpočet),  

která byla dána k odsouhlasení investorovi. 

Výsledkem je projekt kabeláţe pro rodinný dům, který zahrnuje pouţité materiály, 

výkresovou dokumentaci i rozpočet. V projektu je uvedena pouţitá technologie a typy 

pouţitých zásuvek, rozmístění připojovcích míst, umístění datového rozvaděče a tras 

kabeláţe.   

 

Zadavateli se navrţený projekt i cenový rozpočet líbil a proto dal souhlas s jeho 

realizací. 

  



51 
 

7 Seznam zdrojů 

 

Publikace 

(1) PUŢMANOVÁ, Rita. TCP/IP v kostce. 2., upr. a rozš. vyd. České Budějovice: 

Kopp, 2009, 619 s. ISBN 978-80-7232-388-3.  

 

(2) SPORTACK, Mark A. Směrování v sítích IP: [autorizovaný výukový průvodce : 

samostudium : kompletní zdroj informací o směrování a protokolech v sítích IP]. 

Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004, xvi, 351 s. ISBN 80-251-0127-4.  

 

(3) PUŢMANOVÁ, Rita. Širokopásmový Internet: přístupové a domácí sítě. Vyd. 1. 

Brno: Computer Press, 2004, 377 s. ISBN 80-251-0139-8.  

 

(4) TEARE, Diane. Návrh a realizace sítí Cisco: autorizovaný výukový průvodce. Vyd. 

1. Brno: Computer Press, 2003, xxv, 758 s. ISBN 80-251-0022-7.  

 

(5) PUŢMANOVÁ, Rita. Moderní komunikační sítě od A do Z: [technologie pro 

datovou, hlasovou i multimediální komunikaci]. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer 

Press, 2006, 430 s. ISBN 80-251-1278-0.  

 

(6) JORDÁN, Vilém. Jak na to?. Kroměříţ: Kassex, 2005. 

 

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

1: Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí. Praha: Český normalizační 

institut, 2003. 108 s. 

 

(8) ČSN EN 50174-1. Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 

1: Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí. Praha: Český normalizační 

institut, 2003. 108 s. 

 



52 
 

(9) ČSN EN 50174-2. Informační technika – instalace kabelových rozvodů – Část 2: 

Plánování instalace a postupy instalace v budovách. Praha: Český normalizační 

institut, 2002. 56 s. 

 

(10) ČSN EN 50174-3. Informační technologie – Kabelová vedení – Část 3: 

Projektová příprava a výstavba vně budov. Praha. Český normalizační institut, 

2004. 44 s. 

 

Internetové zdroje 

(11)     Počítačové sítě – Topologie sítí [online]. [cit. 2013-5-8]. Dostupné z: 

http://site.the.cz 

(12)      Fyzická a linková vrstva ISO OSI [online]. [cit. 2013-5-8]. Dostupné z: 

http://www.svetsiti.cz/clanek.asp?cid=Fyzicka-a-linkova-vrstva-ISO-OSI-1392000 

(13)      Počítačové sítě – Model ISO/OSI [online]. [cit. 2013-5-8]. Dostupné z: 

http://site.the.cz/index.php?id=4 

(14)     PSI – Počítačové sítě [online]. [cit. 2013-5-8]. Dostupné z: 

http://www.unium.cz/materialy/vut/fp/prednasky-m4835-p3.html 

(15) Ethernet [online]. [cit. 2013-5-8]. Dostupné z: 

http://www.svetsiti.cz/clanek.asp?cid=Ethernet-1992000 

(16) Báječný svět počítačových sítí, část IV. – Rodina protokolů TCP/IP [online]. [cit. 

2013-5-8]. Dostupné z: http://www.earchiv.cz/b05/b0600001.php3 

(17) Síťový model TCP/IP [online]. [cit. 2013-5-8]. Dostupné z: 

http://ct.upce.cz/machalik/puitk-stare/site/treti.htm 

(18) Hardware počítačových sítí [online]. [cit. 2013-5-10]. Dostupné z: 

http://hardwaresiti.webnode.cz/hardware-pocitacovych-siti/aktivni-sitove-prvky 

(19) Letmý ponor do historie Wi-Fi sítí [online]. [cit. 2013-5-10]. Dostupné z: 

http://www.itbiz.cz/clanky/letmy-ponor-do-historie-wi-fi-siti 

 

  



53 
 

8 Seznam obrázků a tabulek 

 

Seznam obrázků 

Obr. 4-1: Model ISO/OSI (zdroj: www.site.borec.cz) .................................................... 21 

Obr. 4-2: Rozdíl architektury TCP/IP a referenčního modelu ISO/OSI (zdroj: 

www.earchiv.cz) ............................................................................................................. 23 

Obr. 4-3: Sběrnice (zdroj: www.barts.cz) ....................................................................... 25 

Obr. 4-4: Kruh (zdroj: www.topologiesiti.estranky.cz) .................................................. 26 

Obr. 4-5: Hvězda (zdroj: www.site.the.cz) ..................................................................... 26 

Obr. 4-6: Celkově stíněný kabel (zdroj: 4. přednáška z předmětu Počítačové sítě) ....... 28 

Obr. 4-7: Individuálně stíněné páry (zdroj: 4. přednáška z předmětu Počítačové sítě) .. 29 

Obr. 4-8: Nestíněný párový kabel (zdroj: 4. přednáška z předmětu Počítačové sítě) ..... 29 

Obr. 4-9: Vrstvy koaxiálního kabelu (zdroj: www.site.the.cz) ....................................... 30 

Obr. 4-10: Průřez optickým kabelem (zdroj: 4. přednáška z předmětu Počítačové sítě) 31 

Obr. 4-11: Průchod paprsku jednovidovým vláknem (zdroj: www.earchiv.cz) ............. 31 

Obr. 4-12: Průchod paprsků mnohovidovým vláknem – Step index (zdroj: 

www.earchiv.cz) ............................................................................................................. 32 

Obr. 4-13 Průchod paprsků mnohovidovým gradientním vláknem (zdroj: 

www.earchiv.cz) ............................................................................................................. 32 

Obr. 4-14: Konektor RJ-45 (zdroj: www.hyperline.com) .............................................. 33 

Obr. 4-15: Jack pro konektor RJ-45 (zdroj: www.cn-kingsun.com)....................... 33 

Obr. 4-16: Konektor BNC (zdroj: www.gme.cz) ........................................................... 34 

Obr. 4-17: Konektor SC (zdroj: www.pctuning.tyden.cz) .............................................. 34 

Obr. 4-18: Propojovací panely (zdroj: 5. přednáška z předmětu Počítačové sítě) .......... 34 

Obr. 4-19: Zásuvky (zdroj: 5. přednáška z předmětu Počítačové sítě) ........................... 35 

Obr. 4-20: Rozvaděče (zdroj: 5. přednáška z předmětu Počítačové sítě) ....................... 35 

Obr. 4-21: Organizéry (zdroj: 5. přednáška z předmětu Počítačové sítě) ....................... 35 

Obr. 4-22: Vazací pásky (zdroj: www.it.cz) ................................................................... 36 

Obr. 4-23: Prvky vedení (zdroj: www.kabely-jistice-svitidla.cz) ................................... 36 

Obr. 4-24: Prvky identifikace (zdroj: 5. přednáška z předmětu Počítačové sítě) ........... 37 

Obr. 4-25: Schéma kabeláţního systému (zdroj: 4. přednáška z předmětu Počítačové 

sítě) .................................................................................................................................. 37 



54 
 

Obr. 5-1: NanoStation (zdroj: www.i4wifi.cz) ............................................................... 42 

Obr. 5-2: PoE injektor (zdroj: www.i4wifi.cz) ............................................................... 42 

Obr. 5-3: CJ588BL (zdroj: www.lancomat.cz) ............................................................... 42 

Obr. 5-4: Datová zásuvka ABB Tango (zdroj: www.alza.cz) ........................................ 43 

Obr. 5-5: Patch panel CP24WBSL (zdroj: www.hkc.cz) ............................................... 43 

Obr. 5-6: Datový rozvaděč (zdroj: www.e-conteg.cz) .................................................... 44 

Obr. 5-7: Výřez z přílohy č. 5 (zdroj: vlastní tvorba) ..................................................... 45 

Obr. 5-8: Blokové schéma sítě (zdroj: vlastní tvorba) .................................................... 46 

Obr. 5-9: Wi-Fi router (zdroj: www.i4wifi.cz) ............................................................... 47 

Obr. 5-10: Datové uloţiště (zdroj: www.alza.cz) ........................................................... 47 

Obr. 5-11: Print server (zdroj: www.alza.cz) .................................................................. 48 

 

Seznam tabulek 

 

Tab. 1: Kategorie kabeláţe (zdroj: 5. přednáška z předmětu Počítačové sítě) ............... 30 

Tab. 2: Rozdělení zásuvek v domě (zdroj: vlastní tvorba) ............................................. 41 

Tab. 3: Technická specifikace datového rozvaděče (zdroj: www.e-conteg.cz) .............. 44 

Tab. 4: Osazení datového rozvaděče (zdroj: vlastní tvorba) .......................................... 44 

Tab. 5: Kalkulace nákladů na materiál (zdroj: vlastní tvorba) ....................................... 49 

 

  



55 
 

9 Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 – Půdorys 1NP 

Příloha č. 2 – Půdorys podkroví 

Příloha č. 3 – Trasy vedení kabeláţe 1NP 

Příloha č. 4 – Trasy vedení kabeláţe podkroví 

Příloha č. 5 – Osazení patch panelů 

 



 

Příloha č.1 – Půdorys 1NP 



 

Příloha č. 2 – Půdorys podkroví 



 

Příloha č. 3 – Trasy vedení kabeláţe 1NP 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 – Trasy vedení kabeláţe podkroví 

 



 

Příloha č. 5 – Osazení patch panelů 

 

Značení V-XY/Z 

V= číslo patch panelu 

X= číslo podlaží 

Y= číslo zásuvky 

Z= port (A,B) 


