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Abstrakt 
 
Tato práce se zabývá návrhem firemní po�íta�ové sít�. Popisuje technické �ešení 

strukturované kabeláže, aktivní a pasivní prvky po�íta�ové sít� a jejich vzájemné 

propojení.  

 

 

Abstrakt 
 

This work puts mind to project of company computer network.  It describe engineering 

solution of structured cableway, active and passive components of computer network 

and their interconnection. 
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Úvod 

 

Osobní po�íta�e se staly nejrozší�en�jším typem po�íta�e. Nepo�ítalo se však, že by 

byly n�jakým významn�jším zp�sobem využívány i pro komunikace a datové p�enosy. 

P�edpokládalo se, že budou tvo�it samostatné výpo�etní po�íta�e, na kterých budou 

provozovány aplikace bez nárok� na vzájemnou komunikaci. Po�íta�e však dobily sv�t 

a tak vstoupily významným zp�sobem i do sv�ta komunikací.  

Po�íta�ové sít� a zejména internet ovliv�ují stále více a více veškeré naše po�ínání. 

Dochází k prudkému rozvoji technologií, a� už jde o stále složit�jší a výkonn�jší 

integrované obvody, média schopná p�enášet stále v�tší objemy dat �i aplikace, které 

p�enos n�kdy až neuv��itelného množství údaj� vyžadují. Technologie používané 

v oblasti po�íta�ových sítí a datových komunikací se zdají být stále složit�jší a 

nepochopiteln�jší. 

Po�íta�ové sít� jsou v dnešní moderní dob� plné sp�chu více než nutností každé v�tší i 

menší pracovní skupiny. Také s rozvojem internetu a jeho služeb se stávají  významným 

pomocníkem p�i práci. Využitím spole�ných prost�edk� v rámci po�íta�ové sít� dochází 

také mnohdy k velkým finan�ním úsporám. 
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Vymezení problém� a cíle práce 

 

Cílem této práce je za prvé podrobn� analyzovat všechny prvky související s touto 

prací. V analýze by m�l být zahrnut popis firmy, které je návrh ur�en, analýza 

sou�asného stavu pracovních prostor,hardwarového a softwarového vybavení firmy, 

stav stávající sít�, popis plánované budovy a plánovaná organizace interiéru. 

V návrhu �ešení se zabývat výb�rem typu technologie navrhované sít�, návrhem 

strukturované kabeláž�, aktivními prvky sít�, jejich propojením a umíst�ním v budov� 

organizací datového rozvad��e a na záv�r náklady a p�ínosy daného �ešení 
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 Analýza problému a sou�asné situace 

 

1.1 Popis firmy 
 

Název:    ELQA s.r.o. 

Sídlo:    Jamborova 929, 666 03 Tišnov 

I�:   499 771 21 

DI�:   CZ49977121  

Tel.:   541 225 579 

GSM:    777 888 105 

Fax:   541 227 707 

E-mail:    Elqa@elqa.cz 

 

Právní forma:  Spole�nost s ru�ením omezeným 

 

P�edm�t podnikání: 

 

• Obchodní živnost – koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje a prodej 

• Provád�ní staveb v�etn� jejich zm�n, udržovacích prací na nich a jejich 

odstra�ování 

• Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických za�ízení 

• Poskytování telekomunika�ních služeb 

• Montáž, údržba a servis telekomunika�ních za�ízení 

 

Firma ELQA s.r.o. vznikla 1.5.1994 vy�len�ním ze sdružení podnikatel�, které se 

zabývalo p�edevším elektromontážními pracemi. Firma navázala na �innost 

p�edchozího sdružení a v pr�b�hu n�kolika let ji rozvinula a specializovala. V roce 2004 

zvýšila sv�j kapitál ze 200.000,- K� na 10.000.000 K�. Provozovna firmy je v Ku�imi, 

na ulici Blanenská (v pr�myslové zón�), kde má zázemí a skladové prostory.   
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Firma pracuje v oboru inženýrských sítí a specializuje se p�edevším na kabelové sít�, 

pracuje v oblasti výstavby a provozu investi�ních celk� v telekomunikacích, sít� 

vysokého a nízkého nap�tí do 35kW, ve�ejná osv�tlení, … V oblasti výstavby zajiš�uje 

kompletní realizaci, v�etn� navrhnutí trasy, vyprojektování, výkopové práce, pokládky 

kabel�, montáže a geodetického zam��ení. 

Jedna z nejnov�jších aktivit firmy je pozemní stavitelství. Firma staví rodinné domy, 

p�dní vestavby a �adové domy p�evážn� pro spole�nost RD Develop a také pro fyzické 

osoby. Firma ELQA s.r.o p�sobí p�evážn� v Brn� a okolí. Spolupracuje s místními 

firmami jako je E.ON, �eský Telecom, InfoNet a.s., UPC CZ, Inženýrské stavby Brno, 

GTS, Skanska, D.I.S,.. 

 

V posledních letech se firma specializuje p�edevším na elektrostavitelství jelikož je  

ELQA s.r.o. alian�ní partner energetické spole�nosti E.ON �eská republika, a.s. 

 

Organiza�ní struktura podniku 

 

obrázek 1 - Organiza�ní struktura zdroj: vlastní 
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Organiza�ní struktura podniku je rozd�lena do t�í úsek�. Výrobní úsek je ur�en pro 

realizaci staveb a jeho nejv�tší �ást tvo�í zam�stnanci pracující v terénu. Tento úsek je 

�ízen t�emi stavbyvedoucími, kte�í pot�ebují k organizaci práce po�íta�ovou podporu a 

�áste�né využívají i služby místní sít�. Dále je to ekonomický úsek, který zahrnuje 

manažera a ú�etní. Je patrné, že zam�stnanci na t�chto pozicích pracují v�tšinu �asu na 

po�íta�ích. Podnikový manažer využívá služby sít� více než stavbyvedoucí ve výrobním 

úseku. Pracovní stanice ú�etních nejsou p�ipojeny do sít�. Poslední skupinu tvo�í 

projektanti technického úseku. Tito zam�stnanci využívají své pracovní stanice i služby 

sít� neustále. 

 

zam��ení po�et zam�stnanc� z toho pracujících na po�íta�i 

Vedení 1 1 

Ekonomický úsek 3 3 

Výrobní úsek 22 4 

Technický úsek 2 2 

Celkem 28 10 

tabulka 1 – Zam�stnanci zdroj: vlastní 

 
 

1.2 Popis pracovních prostor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabulka 2 - Stav prac. stanic zdroj: vlastní 

Stávající stav pracovních stanic 

místnost 
p�ípojných 

míst 

pracovních 

stanic 
ostatní 

PRAC. 1 4 3 1 

SEK. 2 1 0 

UCTO. 2 2 0 

PRAC. 2 4 3 1 

SKLAD. 0 1 0 

Celkem 12 10 2 
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Kancelá�ské prostory jsou v budov� rozd�leny na dv� �ásti. Na �ást výrobní a spojenou 

�ást technickou a ekonomickou. Využití pracovních prostor� je tém�� maximální. Mohli 

by nastat potíže v p�ípad�, že by firma pot�ebovala více IT vybavení. V tomto okamžiku 

by ho mohla velmi t�žko n�kam umístit. V�tšinu místa zabírají kartotéky a archivy. 

V p�ípad� rozší�ení by muselo dojít k �áste�nému p�emíst�ní n�kterých archivních 

sk�íní do skladových prostor, což by bylo vzhledem ke stávající organizaci 

nevyhovující. 

 

Problém nedostate�né kapacity haly a vysoké nájemné, je hlavní d�vod pro� se chce 

firma p�est�hovat do v�tší vlastní budovy. Rozmíst�ní pracovních stanic je z hlediska 

organiza�ní struktury tém�� vyhovující. Nevýhodou je však rozd�lení úsek� skladem. 

 

 

1.3 Analýza hardware 

 

tabulka 3 - Po�ty po�íta�� podle hardware a opera�ního systému zdroj: vlastní 

Druh Po�et Typická konfigurace Opera�ní systém 

Nejnov�jší po�íta�e 1 Pentium 2 GHz; 512 MB RAM Windows 2000 

Server 

Pr�m�rné po�íta�e 4 Pentium 1 GHz; 256MB RAM Windows XP 

Starší po�íta�e 5 Pentium 633 MHz; 128MB RAM Windows 98 

Celkem 10   
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tabulka 4 - Pracovní stanice zdroj: vlastní 

 
8   a   9.  Jedná se o ú�etní po�íta�e, které nejsou z d�vod� bezpe�nosti p�ipojeny do 

sít�.  

 

  10... Toto PC využívá skladník pro pot�eby vedení skladu. V sou�asnosti není p�ipojen 

do po�. sít�, ale v novém návrhu by v síti již m�l být zahrnut. 

 

Firma se v posledních letech snaží modernizovat pomalu zastaralé hardwarové  

Vybavení pracovních stanic, ne n�ž kladou stále v�tší a v�tší nároky nové modern�jší a 

graficky náro�n�jší softwary. Modernizaci provádí postupn� s ohledem na nutnost, cenu 

hardwaru a p�i�azuje je s ohledem na rozdíly hardwaru na jednotlivých pracovní 

pozicích.  

Nejprve se po�izuje hardware pro zam�stnance na vyšších a d�ležit�jších místech (nap�. 

projektanti – kte�í pracují p�evážn� v grafických programech, které jsou náro�n�jší než 

nap�. programy ú�etní a základní kancelá�ské programy jako Word, Excel, ..) 

Samoz�ejm� dochází i k p�esouvání hardwaru na pracovních pozicích (podle priority). 

1. PC – ID v síti – Acer 

Intel Pentium 2 GHz 

512 MB RAM 

HDD 50 GB 

Broad Com 10/100 Mb/s 

2. PC – ID v síti – ELQA 

AMD 1GHz 

256 MB RAM 

HDD 40 GB 

RealTek 10/100 Mb/s 

3. PC – ID v síti – Stavosi 

Intel Celeron 633 MHz 

256 MB RAM 

HDD 40 GB 

RealTek 10/100 Mb/s 

4. PC – ID v síti – Stavosi 2 

AMD 1GHz 

256 MB RAM 

HDD 70 GB 

3Com Ethernet 10/100 Mb/s 

5. PC – ID v síti – Stavosi 3 

AMD 1GHz 

512 MB RAM 

HDD 80 GB 

3Com Ethernet 10/100 Mb/s 

6. PC – ID v síti – Katka 

Intel Celeron 633 MHz 

256 MB RAM 

HDD 40 GB 

Intel Pro Net.Con. 10 /100 Mb/s 

7. PC – ID v síti – ELQA3 

AMD 1GHz 

256 MB RAM 

HDD 10 GB 

PCI Fast Ethetnet adapt. 10/100 

Mb/s 
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1.4 Analýza software firmy 

 

Aplikace Programy 

Kancelá�ský balík 
MS Office 98, 2000  (word, excel, access, power 

point) 

Grafický editor Microstation V8 

Ukládání dat HDD, CD, DVD, flash-disk, disketa 

Webový prohlíže� IE, Mozilla 

Schránka elektronické pošty 
www rozhraní, Outlook Express, MS Outlook 

2000 

Editor web.stránek Microsoft Front Page 2000 

Zpracování digitální fotografie Zoner Media Explorer, IrfanView 

Prostor pro web. prezentaci Oficiální stránky firmy (ve výstavb�) 

Online komunikace (chat, telefonie, 

konference) 
Skype 

Antivir AVG 7.0, 

Další programové vybavení 

Toms Des 

Money S3 

Moje Banka 

tabulka 5 - Používané programy zdroj: vlastní 

 

Money S3:  

Money S3 je Modulárním systémem. Základem je vždy modul jednoduchého nebo 

podvojného ú�etnictví s adresá�em a fakturací. V základní verzi dále naleznete evidenci 

majetku, knihu jízd, editor tiskových formulá��, import a export dat, homebanking a 

další. 

 

Toms Des:  

Aplikace TOMS DES je ur�ena pro technicko-konstruk�ní �ešení staveb, jejich 

oce�ování a sestavení požadavku na materiál. 
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Microstation:  

Pat�í mezi nejznám�jší a nejrozší�en�jší CAD systémy. P�edstavuje jádro celé jedné 

aplika�ní soustavy po�íta�ového zpracovávání grafických informací. V dnešní dob� 

krom� kreslení v rámci projekt� vyžaduje i p�epojení na negrafické zdroje informací 

(databáze). 

 

Licence:  

Nainstalovaný a používaný software je v souladu s platnými autorskými zákony a 

licen�ními ujednáními.  

Standardním opera�ním systémem je Windows XP Professional Service Pack 2 a 

Windows 2000 Professional. 

 

Jelikož ve firm� neexistuje server, je každému zam�stnanci pracujícímu na po�íta�i, 

p�id�lena daná po�íta�ová stanice, kde se p�ihlašuje svým uživatelským jménem  a  

heslem. P�i p�ihlášení uživatele je na pracovní stanici na�ten jeho osobní uživatelský 

profil, v�etn� jeho dokument� a konfigurace poštovního programu Outlook Express. 

Zam�stnanci mají k dispozici svoji osobní e-mailovou adresu. 

 

Schránka elektronické pošty:  

Zam�stnanci používají schránku elektronické pošty p�es program Outlook Express a 

2000. Firma má své internetové stránky na serveru Forpsi, bohužel jsou stále ve 

výstavb�. O jejich tvorbu a pravidelnou aktualizaci zajiš�uje IT technik. 

 

N�které programy nezbude nic jiného než modernizovat, protože mnohdy zastaralý 

software  nedokáže spolupracovat se softwarem nov�jším, který mají nap�. 

spolupracující firmy.   
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1.5 Analýza sít� 

 

Sí� LAN je rešena pomocí sí�ových prvk� 2 x SWITCH 10/100Mb/s. Propojení 

p�ípojných míst a pracovních stanic zam�stnanc� je �ešeno standardn� kabeláží UTP 

Cat.5. Stávající osazení datových zásuvek je zna�n� poddimenzované. Kabeláž je 

vedena ze sí�ových p�epína�� do zásuvek na zdi u pracovního stolu vnit�ními rozvody 

za sádrokartonovými st�nami, což je z praktického hlediska pom�rn� nevhodné nap�. p�i 

vým�n�  porouchaného kabelu. Po�íta�e jsou propojeny se zásuvkami na zdi místy 

propojovacími patch kabely se standardn� zapojenými konektory RJ45. Zásuvky ani 

kabely nejsou o�íslovány. S jedním ze switch� je propojen i prijíma� od spole�nosti 

Telecom a.s. a tím je zajišt�n p�ístup do sít� internet z jakéhokoliv PC v sítí firmy. 

Sou�asná firemní po�íta�ová sí� z hlediska standard� nevyhovuje, je velmi chaotická, 

kabely se neuspo�ádan� válí po zemi. 

 

Aktivní sí�ové prvky 

 

Edimax ES-3108P 8port 10/100 switch 128KB buffer 

 

Sí�ový switch (p�epína�) s 8 porty RJ-45 (kroucená dvojlinka). Všechny porty umí 

pracovat rychlostí 10 Mb nebo 100 Mbit/s, switch má 128 KB vyrovnávací pam�ti a je 

umíst�n v kompaktním plastovém pouzd�e. 

 

Do sít� je p�ipojena centrální sdílená multifunk�ní tiskárna a kopírka pomocí tiskového 

serveru. 

 

Edimax PS-1206U Print server 10/100, USB 

 

Miniaturní tiskový server pro sdílení tiskárny s portem USB v po�íta�ové síti s rychlostí 

10/100 Mbit/s. Je vybaven jedním portem RJ-45 pro p�ipojení k síti a jedním portem 

USB 2.0, který slouží pro p�ipojení tiskárny. Server podporuje všechny standardní 



                   19 
 

protokoly a naprostou v�tšinu opera�ních systém� jako je Microsoft Windows, MAC 

OS, Novell Netware nebo systémy Linux a Unix. 

                                   

obrázek 2 - Edimax switch  www.nakupni-dum.cz     obrázek 3 - Print server www.nakupni-dum.cz 

 

Internetové p�ipojení firmy 

Spole�nost �ESKÝ TELECOM, a.s. zajiš�uje  p�ipojení firmy do sít� internet  rychlostí 

2048 Kb/s downstream a 512Kb/s downstream. 
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1.6 Analýza nové budovy 
 

1.6.1 P�ízemí (PP) 

 

 

obrázek 4 - P�dorys PP a umíst�ní PC zdroj: vlastní 

 

Plánovaná budova je dvoupatrová. Celková užitková plocha administrativních prostor� 

je kolem 550 metr� �tvere�ních. Sou�ástí haly je také sklad o rozloze 1460 metr� 

�tvere�ních, který je umíst�n za administrativními prostory. Provozní budova bude 

klasická ocelová montovaná hala s �áste�ným zateplením.  

V p�ízemí bude umíst�n výrobní úsek. P�evážnou �ást tohoto patra zabírají sociální 

za�ízení, jídelna, šatna a velká zasedací místnost. V celém p�ízemí jsou jen dv� 

kancelá�e a budou zde stále pracovat cca. 4 lidé. 
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obrázek 5 - Provozní hala zdroj: vlastní 

Místnost 105 

 

Velikost: 38 metr� �tvere�ních. 

Popis místnosti: 

Toto bude velká zasedací místnost, sloužící pro firemní porady a prezentace. Co se 

nábytku tý�e, bude za�ízena jedním dlouhým stolem s asi deseti židlemi. Z technického 

vybavení by zde m�la být prezenta�ní technika a tudíž je nutné zahrnout p�ipojovací 

místo pro notebook, ze kterého se budou spoušt�t prezentace. Místnost je pom�rn� 

odd�lená a p�edpokládá se využití jednou až dvakrát týdn�. 
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Místnost 111 

 

Velikost: 55 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 3 stavbyvedoucí 

Maximální možné obsazení: 5 osob 

Popis místnosti: 

V této místnosti budou umíst�ni všichni t�i stavbyvedoucí. Kancelá� bude vybavena 

�ty�mi samostatnými pracovišti. Místnost bude obsahovat t�i pracovní stanice (stolní 

PC),jeden notebook, jednu centrální kopírku a dv� tiskárny. V budoucnu není 

vylou�eno rozší�ení kancelá�e min. o jednoho pracovníka a je tedy nutné zahrnout do 

návrhu alespo� jednu rezervu.  

 

Místnost 112 

 

Velikost: 17 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 1 - skladník 

Maximální možné obsazení: 1 osoba 

Popis místnosti: 

Kancelá� �íslo 112 je ur�ena pro skladníka. Je umíst�na v zadn�jší �ásti administrativní 

plochy s oknem p�ímo do skladu. V této místností bude pouze jeden pracovní st�l s PC 

a regál s technickým vybavením. Vzhledem k velikosti kancelá�e bude posta�ující jedno 

p�ípojné místo a dv� elektrické zásuvky. 

 

 

Místnost 118 

 

Velikost: 12 metr� �tvere�ních. 

Popis místnosti:  

Tyto prostory jsou vyhrazené pro delší pobyt v budov�. Jediná d�ležitá v�c je, že zde 

bude nainstalovaný videotelefon.  
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1.6.2 1. patro (1.NP) 
 

 

obrázek 6 – P�dorys 1. NP a umíst�ní PC zdroj: vlastní 

 

 

tabulka 6- Popis místností 1. poschodí zdroj: vlastní 
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Místnost 201 

 

Velikost: 70 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 1 - sekretá�ka 

Maximální možné obsazení: 2 osoby 

Popis místnosti: 

Tato místnost je sice velmi prostorná, ale to je zp�sobeno tím, že spojuje všechny 

kancelá�e pat�e. Více než dv� osoby nelze do místnosti umístit, protože by p�ekážely 

v pr�chodu. 

 Zde bude pracovat sekretá�ka a naproti schod�m bude mít z�ízenu recepci. Technické 

vybavení se bude skládat ze stolního PC, videotelefonu, faxu a tiskárny. 

  

Místnost 202 

 

Velikost: 24 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 1 – projektanti  

Maximální možné obsazení: 4 osoby 

Popis místnosti: 

Kancelá� �íslo 202 je ur�ená projektant�m. V sou�asnosti jsou dva, ale není vylou�ené, 

že se jejich po�et nezvýší. Technické vybavení místnosti: telefon, stolní PC, notebook a 

velkoformátová tiskárna p�ipojená p�ímo do sít�. Po�ítá se s jedním rezevním 

pracovišt�m. 
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Místnost 203 

 

Velikost: 24 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 1 – jednatel 

Maximální možné obsazení: 4 osoby 

Popis místnosti: 

Místnost je ur�ená pro jednatele firmy. V budoucnu se nepo�ítá s po�etn�jším 

obsazením. 

Technické vybavení bude jednoduché, protože jednatel tráví v�tšinu �asu mimo 

kancelá�.Bude se skládat ze stolního PC, telefonu a jednoho p�ípojného místa pro 

notebook.  

 

Místnost 203B 

 

Velikost: 25 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 1 – Ekonom 

Maximální možné obsazení: 3 osoby 

Popis místnosti: 

Zde bude pracovat firemní ekonom. Ani v tomto p�ípad� se nep�edpokládá vyšší 

obsazení. 

Technické vybavení: stolní PC, telefon a tiskárnu. 

 

Místnost 204 

 

Velikost: 18 metr� �tvere�ních. 

Popis místnosti: 

Toto bude malá jednací místnost, ur�ená pro obchodní sch�zky a sjednávání ochod�. 

V této místnosti by m�lo být jedno p�ípojné místo pro notebook. 
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Místnost 205 

 

Velikost: 33 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 0 

Maximální možné obsazení: 4 osoby 

Popis místnosti: 

Pro tuto místnost nemá firma v sou�asnosti využití. V budoucnu zde budou 

pravd�podobn� pracovníci provozující inženýrskou �innost.  

 

Místnost 207 

 

Velikost: 24 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 2 – ú�etní 

Maximální možné obsazení: 3 osoby 

Popis místnosti: 

Prostory u��ené pro jednu ú�etní a externího da�ového poradce. Z této místnosti lze 

projít dál do archivu. 

Technické vybavení: dva PC, telefon a tiskárna. 

 

Místnost 208 

 

Velikost: 10 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 0 

Maximální možné obsazení: 0 osoby 

Popis místnosti: 

Jedná se o chodbu na jejímž konci bude umíst�na centrální multifunk�ní kopírka. 
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Teoretická východiska práce 

 

Pojmem po�íta�ová sí� se rozumí zejména spojení dvou a více po�íta�� tak aby mohli 

navzájem sdílet své prost�edky. P�itom je jedno zda se jedná o prost�edky hardwarové 

nebo softwarové. Spole�nosti si instalují po�íta�ové sít� p�edevším proto, aby mohli 

sdílet zdroje a aby umožnili p�ímou komunikaci. Zdroje zahrnují data, aplikace a 

periferní za�ízení. Periferním za�ízením je nap�íklad externí disketová mechanika, 

tiskárna nebo modem. P�ímá komunikace zahrnuje posílání zpráv, odpovídání na zprávy 

nebo e-mail. 

 

1.7 Lan sí� 

 

Lokální sít� propojují koncové uzly typu po�íta�, tiskárna, server. LAN jsou vždy v 

soukromé správ� a p�sobí na malém území. P�ipojená za�ízení pracují v režimu bez 

navazování spojení, sdílí jeden p�enosový prost�edek (drát, radiové vlny), ke kterému je 

umožn�n mnohonásobný p�ístup. 

P�enosové rychlosti LAN za�ínají na desítkách Mbit/s, nejnov�jší technologie (r. 2004) 

umož�ují p�enos s rychlostí až jednotky Gbit. 
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1.8 Topologie sítí 

 

Topologie HV�ZDA 

Ve hv�zdicové topologii jsou po�íta�e propojeny pomocí kabelových segment� k 

centrálnímu prvku sít�, nazývanému rozbo�ova� (HUB). Signály se p�enáší z vysílacího 

po�íta�e p�es rozbo�ova�e do všech po�íta�� v síti. Tato topologie pochází z po�átk� 

používání výpo�etní techniky, kdy bývaly po�íta�e p�ipojeny k centrálnímu po�íta�i 

mainframe. Mezi každými dv�ma stanicemi musí existovat jen jedna cesta! (8) 

 

obrázek 7 – Star 
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1.9 Strukturovaná kabeláž 
 

Horizontální kabelážní subsystém 

 

Horizontální kabelážní subsystém podlaží sahá od rozvodného uzlu podlaží až po 

telekomunika�ní vývod, který je k n�mu p�ipojen.  

Subsystém zahrnuje: 

 

• horizontální kabeláž; 

• mechanické zakon�ení horizontálních kabel� v�etn� spojení v 

telekomunika�ním vývodu a v rozvodném uzlu podlaží, spolu s p�idruženými 

propojovacími š��rami a nebo spojkami  

• konsolida�ní bod 

• telekomunika�ní vývody 

 

A�koliv jsou š��ry pracovišt� používány k p�ipojení koncových za�ízení a š��ry 

za�ízení k p�ipojení p�enosových za�ízení na kabelážní subsystém, nepovažují se za �ást 

kabelážního subsystému, protože jsou specifické pro aplikace. Horizontální kabely musí 

být nep�erušené od rozvodného uzlu podlaží až k telekomunika�ním vývod�m. 

 

P�edm�t návrhu 

 

Horizontální kabeláž by m�la být navrhnuta takovým zp�sobem, aby podporovala 

nejširší �adu existujících a vyskytujících se aplikací a proto poskytovala nejdelší 

provozní životnost. Tím se minimalizuje narušení dalšího provozu a vysoké náklady na 

p�einstalaci kabeláže na pracovišti. 

Všeobecn� není možné nebo hospodárn� proveditelné instalovat páte�ní kabeláž pro 

celou dobu životnosti univerzálního kabelážního systému. Namísto toho m�že být návrh 

založen na sou�asných nebo p�edvídatelných požadavcích na aplikace. 
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Kanály a spoje 

 

Kanál je p�enosová cesta mezi za�ízením IT, jako je hub (switch) a koncovým 

za�ízením. 

Typický kanál by sestával z horizontálního subsystému spolu se š��rami pracovišt� a 

š��rami za�ízení. Pro v�tší dosah služeb by byl kanál vytvo�en spojením dvou nebo více 

subsystém� (v�etn� š��r pracovišt� anebo š��r za�ízení). Je d�ležité navrhnout kanál 

univerzální kabeláže tak, aby splnil požadovanou t�ídu vlastností pro aplikace, které by 

zde m�ly b�žet. Je vylou�eno, aby pro ú�ely zkoušení bylo ke kanálu p�ipojeno za�ízení 

pro specifickou aplikaci. 

Spoj je p�enosová cesta mezi dv�ma zkušebními rozhraními. 

 

Všeobecné požadavky 

 

Návrh univerzální kabeláže by m�l pro telekomunika�ní vývody stanovit, že mají být 

instalovány v celém použitelném prostoru podlaží. Vysoká hustota telekomunika�ních 

vývod� zvýší schopnost kabeláže k provád�ní zm�n. Telekomunika�ní vývody mohou 

být zastoupeny jednotliv� nebo ve skupinách: 

 

• každá samostatná pracovní oblast musí být obsloužena minimáln� dv�ma TO 

• první vývod by m�l být použit pro �ty�párový symetrický kabel 

• druhý vývod m�že být použit pro dv� optická vlákna nebo pro �ty�párový 

symetrický kabel ukon�ený tak, jak je požadováno  

• každý telekomunika�ní vývod musí mít prost�edek pro trvalou identifikaci, který 

je viditelný pro uživatele 

• pokud jsou použita taková za�ízení jako baluny a adaptéry pro impedan�ní 

p�izp�sobení, musí být externí v��i vývodu 

 

Dva páry na jeden vývod mohou být použity jako alternativa ke �ty�em pár�m, ta však 

vyžaduje zm�nu p�i�azení pár� a nebude podporovat n�které aplikace. M�la by být 

v�nována pozornost po�áte�nímu p�i�azení pár� a záznamu následujících zm�n. Je 

dovolena zm�na p�i�azení pár� po jejich p�idání. 
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Sestava TO pro jednoho uživatele 

 

Ve všeobecném provedení univerzální kabeláže obslouží jediná sestava TO jedno 

pracovišt�. 

 

 

obrázek 8 - Model p�ímého p�epojování 

 

Montáž 

 

Spojovací technické prost�edky musí být zkonstruovány tak, aby umož�ovaly flexibilitu 

p�i montáži v záv�rech, jak je popsáno v EN 50174-1. 

 

Instala�ní postupy 

 

Instala�ní postupy by m�ly být v souladu s EN 50174-1, EN 50174-2 a EN 50174-3. 

 

Zna�ky a barevné zna�ení 

 

Aby se zachovalo pevné a správné spojení bod-bod, musí se u�init opat�ení pro zajišt�ní 

�ádného osazení  zakon�ení s ohledem na pozice v konektoru a na odpovídající 

kabelové prvky. Takové opat�ení m�že zahrnovat použití barev, alfanumerických 

identifika�ních znak� a dalších prost�edk�, konstruovaných pro zajišt�ní spojení kabel� 

d�sledným zp�sobem v celém systému. Viz EN 50174-1 pro další informace.(8) 
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Kroucená dvojlinka (twisted pair cable) 

 
V dnešní dob� je nejpoužívan�jším druhem kabelu. Používá se pro sít� topologicky za-

pojené do hv�zdy. Kabel je tvo�en osmi barevn� rozlišenými vodi�i, které vždy po dvou 

tvo�í kroucené páry. Jinak tedy lze �íci, že kroucená dvojlinka je tvo�ena �ty�mi krouce-

nými páry vodi��, které jsou uzav�eny uvnit� izola�ní vrstvy. Vyrábí se v mnoha 

barevných provedeních a vyzna�uje se impedancí 100 ohm�. Podle toho, jsou-li 

kroucené páry uvnit� kabelu stín�ny �i nikoliv, rozeznáváme dva typy kabeláže. 

 

UTP (Unshielded Twisted Pair) 

 

Nestín�ná kroucená dvojlinka. Jednotlivé kroucené páry tedy nejsou žádným zp�sobem 

stín�ny. UTP se dále d�lí na n�kolik kategorií.  

 

• Kategorie 5 

Tato kategorie garantuje vlastnosti kabelu UTP pro p�enos dat až do 100 Mbit/s. 

Sestává ze �ty� kroucených pár� m�d�ného vodi�e. 

• Kategorie 5e 

Tato kategorie garantuje vlastnosti kabelu UTP pro p�enos dat až do 1000 

Mbit/s. Sestává ze �ty� kroucených pár� m�d�ného vodi�e.(2) 

 

Konstrukce sva�eného drátu 

 

Tato konstrukce nepodlehá negativním vliv�m prost�edí instalace a ve srovnání 

s klasickou konstrukcí páru má výrazn� lepší a stabiln�jší p�enosové parametry. 
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1.10 Typy sítí 
 

Fast Ethernet 

 

Fast Ethernet, tedy doslovn� p�eloženo „rychlý" Ethernet, se vyzna�uje 

p�enosovou rychlostí 100 Mbit/s. Stejn� jako u „klasického" Ethernetu rozeznáváme 

n�kolik specifikací: 

100Base-TX 

 

Technologie je velmi podobná té, kterou jsme popsali u Ethernetu l0Base-T. Rozdíl 

je p�edevším v nutnosti použít hardware (sí�ové karty a aktivní prvky) podporující 

p�enosovou rychlost 100 Mbit/s. 

 

100Base-T4 

 

Tato technologie je málo rozší�ená. Na rozdíl od sítí založených na Ethernetu 

l00Base-TX v p�ípad� nutnosti vysta�í s nižší kategorií kroucené dvojlinky. 

 

100Base-FX 

 

Krom� p�enosové rychlosti se vlastnostmi nijak podstatn� neliší od d�íve 

popsaného Ethernetu l0Base-FL. 

 

Gigabit Ethernet 

 

Jak již napovídá název, touto technologií lze dosáhnout p�enosové rychlosti až 1 

000 Mbit/s. Ovšem ani Gigabit Ethernet není výjimkou a stejn� jako jeho pomalejší 

kolegové má n�kolik podskupin: 
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1OOOBase-SX 

 

Komunikace probíhá prost�ednictvím mnohavidových optických kabel�. 

Maximální délka segmentu se liší podle typ� optického vlákna a pohybuje se v 

rozmezí 275-550 metr�. 

 

1000Base-LX 

 

Krom� mnohavidových optických kabel� lze využít i jednovidové kabely. V sítích 

využívajících mnohavidových optických kabel� se maximální délka segmentu op�t v 

závislosti na typu kabelu pohybuje v rozmezí 275-550 metr�, v sítích s 

jednovidovými optickými kabely je pak délka segmentu omezena na 5 kilometr�. 

 

1000Base-CX 

 

Pro komunikaci je využito stín�ných kabel�. Maximální dosažitelná délka segmentu 

je omezena na 25 metr�. 

 

 

1.11 Aktivní sí�ové prvky 
 

Switch (p�epína�)  

 

Posílá data jen t�m po�íta��m, kterým jsou ur�ena (�ásti sít�, které spolu komunikují - 

tzv. segmenty - podle pot�eby spojuje "p�epíná"). Z toho vyplývá, že switch pracuje 

daleko efektivn�ji a p�i jeho použití není zbyte�n� zatížena celá sí�. Pro použití v malé 

domácí síti dosta�í 100Mbps switch, Gigabitové Ethernetové switche jsou trochu 

nákladn�jší záležitostí a v domácích podmínkách je ve v�tšin� p�ípad� nevyužijete. 
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Návrh �ešení 

 

Návrh po�íta�ové sít� se zabývá propojením IT vybavením firmy do sít� pomocí strukturované 

kabeláže a jejími fyzickými prvky. To znamená, že celý návrh je postaven na základ� první 

vrstvy referen�ního modelu ISO/OSI (fyzické vrstvy). V záv�ru celé kapitoly je popsáno 

ekonomické zhodnocení návrhu, p�ínos pro firmu a náklady na realizaci. (1) 

 

 

1.12 Plánovaný stav 

 

Na schématu níže m�žete vid�t, že prostory kancelá�í jsou dvoupodlažní a sí� je tak opticky 

rozd�lena na dv� �ásti. Ob� �ásti používají stejnou rychlost p�enosu a budou propojeny jedním 

aktivním prvkem (což norma povoluje – (Jeden aktivní prvek na podlaží nebo na 1000 m2)). 

Switch je použit na propojení serveru, centrální tiskárny, zasedací místnosti a ostatních 

kancelá�í v 1.NP. P�ízemí je p�ipojeno svazkem kabel� vedených servisní šachtou k p�epína�i a 

propojuje dv� kancelá�e, zasedací místnost a obývací místnost. Switch a server jsou uloženy ve 

speciální sk�íni datového rozvad��e a jsou umíst�ny v 1. poschodí, protože zde propojuje sí� 

více komponent� než v p�ízemí, v místnosti 204 – jednací místnosti v rohu za vstupními dve�mi 

vedle servisní šachty. 

 

 

obrázek 9 – Propojení kancelá�í, zdroj: vlastní 
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1.13 Výb�r typu sít� 

 

Jak již bylo nastín�no v p�edcházející kapitole, vybranou technologií p�enosu je Ethernet. V 

sou�asné dob� je nejrozší�en�jším typem sítí. Vývoj Ethernetu samoz�ejm� neustal ani v 

okamžiku, kdy byl uznán jako standard. Za svoji oblibu vd��í p�edevším nízké cen� sí�ových 

karet a aktivních prvk�. Zde se dostáváme k otázce, kterou z uvedených možností použít 

(1.FastEthernet – 100 Base TX s rychlostí 100 Mbit/s nebo 2. GigabitEthernet – 1000 Base T 

s rychlostí 1000 Mbit/s). 

 

V dnešní dob� je rychlost 100 Mbit/s standardem, ale je velmi pravd�podobné, 

vzhledem k rychle rostoucímu vývoji, že se stane za pár let nedosta�ující. Tady p�ichází 

na �adu druhá varianta (GigabitEthernet). S její rychlostí se stane nad�asovou 

po�íta�ovou sítí pro firmu této velikosti. Firma je v t�chto ohledech velmi moderní a 

rozhodla se rad�ji investovat do rychlejší varianty. Záv�re�né provedení bude tedy 

Gigabit Ethernet (1000Mbit/s). 

 

 

1.14 Strukturovaná kabeláž 

 

GigabitEthernet – 1000 Base T 

 

Gigabit Ethernet pot�ebuje pro svoji rychlost minimáln� metalický kabel UTP kategorie 

5e. Kabely této kategorie jsou certifikovány  pro p�enos dat rychlostí max. 1000Mbit/s. 

Pro návrh použiji kabel BELDEN  UTP 1700E kat. 5e. Kabel využívá konstrukci 

sva�eného páru. Tato konstrukce nepodlehá negativním vliv�m prost�edí instalace a ve 

srovnání s klasickou konstrukcí páru má výrazn� lepší a stabiln�jší p�enosové 

parametry. 

  

Na níže uvedených obrázcích jsou znázorn�ny rozvody horizontální sekce kabelážního 

systému v budov� z uzlu datového rozvad��e k jednotlivým uživatelským výstup�m TO 

(Telecommunications Outlet) a rozmíst�ní datových zásuvek. Výstup TO je realizován 

ú�astnickou zásuvkou nebou dvojzásuvkou (v JACKu RJ45 – dle normy musí být 
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v konektoru zakon�eny všechny 4 páry) a zakon�ení v rozvad��i je provedeno pomocí 

p�epojovacího patch zá�ezovými bloky. V první poschodí bude umíst�na Rack sk�í� 

(ozna�ená na obrázku níže �erveným �tvercem) – popsáno v kapitole Datový rozvad��.  

 

 

obrázek 10 - Rozmíst�ní datových zásuvek a trasy kabel� v PP, zdroj: vlastní 

 

Místnost 105 

Velikost: 38 metr� �tvere�ních. 

Plávané osazení: 0 (zasedací místnost) 

Po�et p�ípojných míst: 4 

 

Místnost 111 

Velikost: 55 metr� �tvere�ních. 

Plávané osazení: 3 

Po�et p�ípojných míst: 9 

 

Místnost 112 

Velikost: 17 metr� �tvere�ních. 

Plávané osazení: 1 

Po�et p�ípojných míst: 3 

Místnost 118 
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Velikost: 12 metr� �tvere�ních. 

Plávané osazení: 0 (denní místnost) 

Po�et p�ípojných míst: 2 

 

 

obrázek 11 - Rozmíst�ní datových zásuvek a trasy kabel� v 1.NP, zdroj: vlastní 

 

Místnost 201 

Velikost: 70 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 1 

Po�et p�ípojných míst: 3 

Poznámka: Místnost má sice 70 metr� �tvere�ních, ale je tvo�ena p�evážn� chodbami , a 

proto se zde nepo�ítá do budoucna s dalším rozši�ováním. 

 

Místnost 202 

Velikost: 24 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 2 

Po�et p�ípojných míst: 6 
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Místnost 203 

Velikost: 24 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 1 

Po�et p�ípojných míst: 6 

 

Místnost 203B 

Velikost: 25 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 1 

Po�et p�ípojných míst: 6 

Místnost 204 

Velikost: 18 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 0 (zasedací místnost) 

Po�et p�ípojných míst: 4 

 

Místnost 205 

Velikost: 33 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 0 (rezerva pro rozši�ování firmy) 

Po�et p�ípojných míst: 9 

 

Místnost 207 

Velikost: 24 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 2  

Po�et p�ípojných míst: 6 

 

Místnost 208 

Velikost: 10 metr� �tvere�ních. 

Plánované obsazení místnosti: 0 (chodba)  

Po�et p�ípojných míst: 2 

 

S vedoucím firmy jsem konzultoval p�edb�žné rozmíst�ní nábytku a 

p�íslušenství. Což se �áste�n� odrazilo v rozmíst�ní datových zásuvek. Kabeláž bude 

v budov� vedena p�evážn� p�es stopní podhledy. Zde budou instalované plastové žlaby, 
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kterými se kabely protáhnou. Žlaby budou zakryté jen v místech, kde se kabely 

rozbíhají nebo odbo�ují, aby nedošlo k jejich vypadení. K datovým zásuvkám budou ze 

stropu kabely p�ivedeny PVC rourami ve zdi. Do p�ízemí budou kabely p�ivedeny 

servisní šachtou (oranžový obdélník) a déle povedou standartn� stropními podhledy. 

 

panel port místnost zásuvka �. port �. ozn. Portu kabel typ kabel ozn. délky kabel� 
A1 1 105 1 1 A1.01 1700ENH A1.01 16 
A1 2   2 A1.02 1700ENH A1.02 16 
A1 3  2 1 A1.03 1700ENH A1.03 9 
A1 4   2 A1.04 1700ENH A1.04 9 
A1 5 111 1 1 A1.05 1700ENH A1.05 18 
A1 6   2 A1.06 1700ENH A1.06 18 
A1 7   3 A1.07 1700ENH A1.07 18 
A1 8  2 1 A1.08 1700ENH A1.08 20 
A1 9   2 A1.09 1700ENH A1.09 20 
A1 10   3 A1.10 1700ENH A1.10 20 
A1 11  3 1 A1.11 1700ENH A1.11 21 
A1 12   2 A1.12 1700ENH A1.12 21 
A1 13   3 A1.13 1700ENH A1.13 21 
A1 14 112 1 1 A1.14 1700ENH A1.14 23 
A1 15   2 A1.15 1700ENH A1.15 23 
A1 16   3 A1.16 1700ENH A1.16 23 
A1 17 118 1 1 A1.17 1700ENH A1.17 18 
A1 18   2 A1.18 1700ENH A1.18 18 

        332 

tabulka 7 - Kabelová tabulka PP(6) 
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panel port místnost zásuvka �. port �. ozn. Portu kabel typ kabel ozn. délky kabel� 
A1 19 201 1 1 A1.19 1700ENH A1.19 14 
A1 20   2 A1.20 1700ENH A1.20 14 
A1 21   3 A1.21 1700ENH A1.21 14 
A1 22 202 1 1 A1.22 1700ENH A1.22 21 
A1 23   2 A1.23 1700ENH A1.23 21 
A1 24   3 A1.24 1700ENH A1.24 21 
A1 25  2 1 A1.25 1700ENH A1.25 19 
A1 26   2 A1.26 1700ENH A1.26 19 
A1 27   3 A1.27 1700ENH A1.27 19 
A1 28 203 1 1 A1.28 1700ENH A1.28 16 
A1 29   2 A1.29 1700ENH A1.29 16 
A1 30   3 A1.30 1700ENH A1.30 16 
A1 31  2 1 A1.31 1700ENH A1.31 15 
A1 32   2 A1.32 1700ENH A1.32 15 
A1 33   3 A1.33 1700ENH A1.33 15 
A1 34 203B 1 1 A1.34 1700ENH A1.34 16 
A1 35   2 A1.35 1700ENH A1.35 16 
A1 36   3 A1.36 1700ENH A1.36 16 
A1 37  2 1 A1.37 1700ENH A1.37 21 
A1 38   2 A1.38 1700ENH A1.38 21 
A1 39   3 A1.39 1700ENH A1.39 21 
A1 40 204 1 1 A1.40 1700ENH A1.40 13 
A1 41   2 A1.41 1700ENH A1.41 13 
A1 42  1 1 A1.42 1700ENH A1.42 5 
A1 43   2 A1.43 1700ENH A1.43 5 
A1 44 205 1 1 A1.44 1700ENH A1.44 17 
A1 45   2 A1.45 1700ENH A1.45 17 
A1 46   3 A1.46 1700ENH A1.46 17 
A1 47  2 1 A1.47 1700ENH A1.47 21 
A1 48   2 A1.48 1700ENH A1.48 21 
A2 1   3 A2.01 1700ENH A2.01 21 
A2 2  3 1 A2.02 1700ENH A2.02 21 
A2 3   2 A2.03 1700ENH A2.03 21 
A2 4   3 A2.04 1700ENH A2.04 21 
A2 5 207 1 1 A2.05 1700ENH A2.05 22 
A2 6   2 A2.06 1700ENH A2.06 22 
A2 7   3 A2.07 1700ENH A2.07 22 
A2 8  2 1 A2.08 1700ENH A2.08 22 
A2 9   2 A2.09 1700ENH A2.09 22 
A2 10   3 A2.10 1700ENH A2.10 22 
A2 11 208 1 1 A2.11 1700ENH A2.11 18 
A2 12   2 A2.12 1700ENH A2.12 18 

        747 

tabulka 8 - Kabelová tabulka 1. NP (6) 
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Zna�ení všech prvk� je velmi jednoduché. Portu p�íslušné zásuvky je p�i�azen port 

ur�itého p�epojovacího panelu v rozvad��i (A1.19 – rozvad�� A, první panel rozvad��e, 

devatenáctý port prvního panelu). 

 

Tabulka 12  znázor�uje osazení 48 portového patch panelu. Zna�ení propojovacích 

vztah� páte�ního vedení zde není, protože páte� jako taková v tomto návrhu neexistuje. 

 

Následující tabulka �íslo 13 udává propojení port� switche s patch panelem. 

S p�epína�em jsou propojeny jen ty datové zásuvky, které se budou v budoucnu 

využívat. Nep�ipojené porty zásuvek se zaslepí a budou sloužit jako rezerva pro možné 

rozši�ování firmy. 
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tabulka 9 - Osazení panelu A1(6) 
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tabulka 10 - Osazení panelu A2(6) 

 

Tyto tabulky znázor�ují osazení 48 portového patch panelu A1 a 16 portového panelu 

A2 s barevn� rozlišenými patry. Oba patch panely jsou již pln� osazeny a vybaveny. 
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1.15 Aktivní prvky 

 

Tabulka níže znázor�uje plánované propojení switche a patch panelu s barevn� 

rozlišenými patry. 
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obrázek 12 - Plánované osazení switche (6) 

 

Navrhovaný switch: Asus GigaX1124 Switch / 24x10/100/1000 / 1xSFP / 19" 

 

 

obrázek 13 – Switch, zdroj: www.nakupni-dum.cz 

 

ASUS GigaX1124 je 24-portový 10/100/1000 Gigabitový p�epína� bez správy s Mini-

GBIC portem. 

 

	ada GigaX1124 

 

Nabízí mimo�ádnou výkonnost, bohaté funkce a vysokou spolehlivost pro malé a 

st�ední spole�nosti a pro pokro�ilé uživatele. Krom� toho dokáže díky unikátní funkci 

VCT (Virtual Cable Test - virtuální test kabelu) vy�ešit problémy s kabeláží s snížit 

náklady na výstavbu sít� a její údržbu. Díky Mini-GBIC portu umož�uje také p�idat 

možnosti sv�telných kabel� pro budoucí rozší�ení po�íta�ové sít�. 
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Vlastnosti: 

 

Vyhovuje standard�m: 

• IEEE 802.3 (10Base-T)  

• IEEE 802.3u (100Base-TX) 

• IEEE 802.3ab (1000Base-T).  

 

4000 MAC adres s automatickým u�ením a datováním, IEEE 802.3x �ízení toku s 

podporou pro 10/100/1000Mbps plný duplex. Až 2Gbps p�i plném duplexu. Podpora 

Back pressure pro 10/100Mbps polovi�ní duplex. Podpora 10KB Jumbo Frame. 

 

Virtual Cable Tester (VCT):  

 

Funkce VCT významn� redukuje náklady na sí� a její správu díky virtuální diagnostice 

a reportování závad kabel� s použitím technologie Time Domain Reflect (TDR). 

Diagnostikuje kvalitu a charakteristiku kabeláže. Identifikuje a reportuje problémy s 

kabely nezávisle na každém páru. Šet�ení náklad�: redukuje lidské zdroje a �as pot�ebný 

na �ešení problém� s kabelem. 
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1.16 Datový rozvad�� 

 

VENTILÁTOROVÁ JEDNOTKA 1U 

REZERVA 

VYVAZOVACÍ PANEL 1U 

PATCH PANEL 48 PORT 2U 

VYVAZOVACÍ PANEL 1U 

PATCH PANEL 16 PORT 1U 

VYVAZOVACÍ PANEL 1U 

SWITCH 24 PORT 1U 

REZERVA 

SERVER 1U – 2U 

 

REZERVA 

 

OCHRANA NAPÁJENÍ 2U 

 

tabulka 11 - Rozvržení datového rozvad��e, zdroj: vlastní 

 
V návrhu se po�ítá se serverem a telefonní úst�ednou. Pro tuto úst�ednu je v datovém 

rozvad��i vymezeno místo pro telefonní patch panel. Plánované umíst�ní serveru je také 

nazna�eno.  
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19" rozvad�� stojanový 15U / 800x800 

 

Popis:  

 

Stojanový rozvad�� ur�ený pro datové a telekomunika�ní rozvody. Sk�í� je tvo�ena 

sva�eným rámem. Z �elní strany je rozvad�� osazen dve�mi se t�emi panty a plastovým 

zámkem s klikou a jednobodovým zamykáním. Odnimatelný zadní kryt i bo�ní zákryty 

jsou uchyceny pomocí zámku na klí�. Pod zadním zákrytem je kabelový pr�chod pro 

vstup kabeláže. Bo�ní i zadní kryt jsou zam�nitelné. Ve strop� i dn� je otvor dopln�ný 

filtrací. Rozvad�� je možno skládat i do sestav.  

Výška vnit�ní: 15U 

Hloubka: 800mm 

Ší�ka: 800mm 

 

 

obrázek 14 - Datový rozvad�� zdroj: www.zlevnujeme.cz 
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1.17 Ekonomické zhodnocení 

 

 

1.17.1 Náklady na po�ízení 

 

� popis množství cena/ks cena celkem 

1 Asus GigaX1124 Switch / 24x10/100/1000 / 1xSFP / 19" 1 8661 8661 

2 ventilátorová jednotka 19" - 3 ventilátory 1 3272 3272 

3 Patch panel 48port Cat5E, UTP, blok 110, �erný 1 2 306 2306 

4 Patch panel 16port Cat5E, UTP, vyvaz.lišta, �erný 1 875 875 

5 Záložní zdroj APC Smart-UPS 1000VA 2U Black 1 14128 14128 

6 19" rozvad�� stojanový 15U / 800x800 1 10424 10424 

7 19" vyvaz. panel 1U jednostran.plast.lišta, �erný 3 250 750 

8 Kabel UTP drát c5e 305m Belden 1700E 4 4500 18000 

9 ENW-9605 PCI 10/ 100/ 1000 adapter 32bit, Realtek8169 10 428 4280 

    62696 K� 

tabulka 12 - Cena komponent�, zdroj: vlastní 

 

P�i výb�ru jednotlivých komponent� jsem se snažil vyvarovat chyb� – „nejvyšší cena, 

nejlepší výrobek“. Ve spoust� p�ípad� toto pravidlo sice platí, ale p�i výb�ru prvk� pro 

návrh sít� nesmí být zohledn�na jen záv�re�ná cena, ale také výkon a kvalita výrobku. 

Snažil jsem se vybírat pomocí vztahu – pom�r = cena / výkon. 

Vybrané prvky jsou pouze návrhem pro firmu, nemusí nutn� být použity p�esn� tyto 

zna�ky. To záleží už na firm�, jak se rozhodne realizovat tento návrh sít�. Jestli provede 

realizaci �áste�n� vlastními vlastnímy silami, nebo to pln� p�enechá na specializované 

firm�. 

Ceny vybraných komponent� jsou tedy pouze orienta�ní.  Na výši t�chto cen se musíme 

dívat trochu s nadhledem, protože se v r�zných (on-line,kamenných) obchodech mohou 

od sebe lišit (n�kdy dosti výrazn�). V nákladech mimo jiné jsou také zahrnuty sí�ové 

karty pro deset po�íta��, protože ty stávající jsou pro návrh nedosta�ující. Do náklad� 

na po�ízení jsem zám�rn� nezahrnul další vybavení pot�ebné ke kone�né realizaci. To 
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bude p�enecháno na oné firm�, protože tém�� každá firma zabývající se realizací 

po�íta�ových sítí odebírá trochu jiné výrobky, kterých je v dnešní dob� velmi široká 

škála a je tedy tém�� nemožné tyto náklady ur�it. Datová zásuvky jsem do náklad� také 

nezahrnul. Budova se bude stav�t nová a zatím není možné ur�it, který typ zásuvek 

bude pro interiér vybrán (aby se v kone�ném výsledku nelišily zásuvky elektrické a 

datové). 

Nyn�jší výše náklad� je myslím si p�ijatelná. Náklady spojené s po�ízením a možnou 

realizací by si firma hradila z vlastních zdroj�. 

Pro kone�nou realizaci doporu�uji firmu Ty - net, spol. s r.o.. Jednak sídlí v blízkém 

okolí firmy a hlavn� má platné certifikáty jakosti. 

 

Sídlo firmy: Tra�ová 1, 658 43, Brno  

Telefon: +420 547 422 321  

Stránky: www.ty-net.cz 

 

 

1.17.2 P�ínosy pro firmu 

 

Hlavním p�ínosem je to, že firma bude mít snad poprvé v historii  po�íta�ovou sí� danou 

n�jakým �ádem (ne jak tomu bylo doposud). Po�íta�ová sí� s touto rychlostí se stane 

nad�asovou a odpadnou p�ípadné náklady na inovaci. N�jakou dobu potrvá než se sí� 

stane v�bec standardem a ješt� déle potrvá než se stane nedosta�ující. Tento návrh by 

byl sice spíše investicí do budoucna, ale ne za moc v�tší cenu než sou�asný standart. 

V��ím že m�j návrh bude pro firmu p�ijatelným p�ínosem.       
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Záv�r 

Výpo�etní technika v dnešní dob� proniká do každodenního života a stává se �ím dál 

víc její sou�ástí, proniká tém�� do všech odv�tví lidské �innosti a to zejména díky 

uleh�ování lidského života. Význam informací je v dnešní dob� skute�n� obrovský. 

Jsou to mnohdy práv� informace, jejich dostupnost, kvalita a aktuálnost, které rozhodují 

o úsp�chu  �i neúsp�chu, o zdaru �i nezdaru, a n�kdy i o samotném bytí �i nebytí. 

Informace se staly zbožím, mají svou hodnotu, obchoduje se s nimi a jejich využití 

p�ináší další hodnoty. Informace by ale nikdy nehrály takovou roli, jakou hrají dnes, 

kdyby neexistovaly vhodné nástroje pro jejich sb�r, uchovávání, p�enos a pro jejich 

zpracování. Po�íta�e si lidé nejprve vytvo�ili pro pot�eby náro�ných numerických 

výpo�t�, ale �asem zjistili, že se dob�e hodí i k  jiným ú�el�m. Trend k vzájemnému 

propojování po�íta�ových sítí sm��uje k tomu, aby jejich uživatelé m�li k dispozici co 

možná nejdokonalejší a nejvýkonn�jší služby.  

V své práci jsem popsal návrh na realizaci po�íta�ové sít� pro firmu Elqa s.r.o., která se 

bude za nedlouho st�hovat do nov� p�ipravované budovy. P�i návrhu �ešení byla vzata 

v potaz i ekonomická stránka návrhu na jeho realizaci a navržena firma pro tuto 

realizaci. Podle mého názoru jsem splnil všechny požadavky související s touto prací a 

doufám že se mi tato práce kvalitativn� zda�ila. 
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