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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. 

V práci jsou uvedeny teoretické podklady pro pochopení dané problematiky a následně 

je proveden návrh samotné sítě. Na základně konkrétních požadavcích majitelů domu 

jsou vybrána zařízení a jejich celková kalkulace.  

 

ABSTRACT 

The bachelor´s thesis conurned with the design of computer network in a new family 

house. This work presents the theoretical basis for understanding of the problems and 

consequently the design of the network itself. At the base of the specific requirements of 

homeowners are selected devices and their overall calculations. 
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ÚVOD 

 

V dnešní době se už žádná firma neobejde bez počítačové sítě, která jí zabezpečuje 

komunikaci jak uvnitř firmy, tak i s vnějším prostředím společnosti. Čím dál víc ale 

počítačová síť zasahuje zejména do domácností, kde mezi sebou komunikují nejen 

počítače, ale i domácí spotřebiče. Moderní domácnost si bez internetu a chytré televize 

ovládané přes telefon dnes už těžko představit. Již při stavbě rodinného domu je proto 

nutné myslet na budoucí vývoj a využití počítačové sítě, která zde bezesporu nesmí 

chybět. Investice do takové sítě je proti celkovým nákladům na dům zanedbatelná. 

Návrh počítačové sítě jako téma bakalářské práce jsem si vybral, jelikož 

počítačové sítě jsou mi blízké a chtěl bych se jim v budoucím zaměstnání věnovat. 

Absolvoval jsem Střední školu informačních technologií v Brně, obor Správce počítačové 

sítě a také předmět Počítačové sítě na Fakultě podnikatelské, proto věřím, že plně 

uplatním nabité znalosti z těchto zkušeností při vypracování závěrečné práce. 

Rozhodl jsem se navrhnout počítačovou síť pro rodinný dům, který staví rodina 

Dvořáčkových. Dům budou v budoucnu obývat čtyři osoby. Objekt, pro který budu síť 

navrhovat, se nachází ve vesnici Svinošice, přibližně třicet kilometrů od Brna. Jedná se o 

novostavbu rodinného domu, kde hrubá stavba objektu je již hotova. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodnou a plně funkční počítačovou síť 

pro jednopodlažní rodinný dům ve Svinošicích. Dům bude využíván pro potřeby 

čtyřčlenné rodiny, která bude objekt obývat.  

V první části budou uvedena teoretická východiska, z kterých bude vycházet 

samotný návrh počítačové sítě. V následující části se budu zabývat analýzou současného 

stavu, kde nejprve uvedu základní informace o daném objektu, popíši jednotlivé místnosti 

a poté, na základě komunikace s investorem, popíši požadavky. V závěrečné části se na 

základě teoretických východisek, analýzy současného stavu a požadavků investora bude 

práce zabývat konkrétním návrhem počítačové sítě v objektu a to jak návrhem univerzální 

kabeláže, tak i koncových zařízení. Bude brán ohled jak na požadavky, tak na životnost 

celé počítačové sítě v objektu. Závěr bude věnován finančnímu zhodnocení a kalkulaci 

projektu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

V úvodní části bakalářské práce budou uvedeny teoretická východiska, jejichž znalost je 

nutná při samotném návrhu počítačové sítě. Budou zde uvedeny poznatky týkající se 

problematiky počítačových sítí, zejména strukturované kabeláže a aktivních prvků. 

 

1.1 Počítačová síť 

Počítačovou síť lze jednoduše popsat jako tři propojené počítače, mezi kterými probíhá 

komunikace. Veřejná definice však zní: Počítačová síť je tvořena spojením 

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

stanovených norem. Počítač, který je do takové sítě zapojen, může buď poskytovat 

informace (nazýváme server), nebo je získávat (klient nebo pracovní stanice). Lze tedy 

říci, že počítačová síť slouží k propojení a následnému sdílení dat mezi počítači a také ke 

sdílení koncových zařízení jako je například tiskárna nebo datové úložiště [3]. 

 

1.2 Rozdělení sítí podle rozlehlosti 

V jednom z nejčastějších dělení lze počítačové sítě rozdělit do čtyř kategorií dle rozsahu. 

Jedná se o sítě PAN, LAN, MAN a WAN. Na obrázku níže je zachycena chronologie 

rozdělení od největší sítě WAN přes lokální síť LAN, kterou reprezentují domácnosti, po 

nejmenší síť PAN [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Rozdělení sítí podle rozlehlosti (Zdroj: [9]) 
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1.2.1 PAN (Personal Area Network) 

Personal network, v překladu osobní nebo vlastní síť, má ze všech uvedených kategorií 

nejmenší rozsah. Velikost se měří v řádech metrů, nejčastěji v rámci jedné místnosti. 

Příkladem takové sítě může být pouhé propojení počítače s myší nebo klávesnicí, 

například pomocí rozhraní Bluetooth [1]. 

 

1.2.2 LAN (Local Area Network) 

Lokální síť se vyskytuje nejčastěji v domácnostech nebo v rámci jedné budovy. Její 

vzdálenost se počítá na desítky a stovky metrů. Je to sdružení více počítačů. 

Nejpoužívanějším typem je Ethernet [1]. 

 

1.2.3 MAN (Metropolitan Area Network) 

Metropolitní síť, jak už napovídá název, je počítačová síť na úrovni měst, oproti lokální 

síti je již rozlehlá, její vzdálenost se počítá na kilometry a může spojovat například 

několik sítí LAN. Příkladem může být univerzitní síť [1].  

 

1.2.4 WAN (Wide Area Network) 

Wide network, v překladu široká síť, je rozlehlá síť, jejíž vzdálenost propojení se počítá 

na stovky a tisíce kilometrů. Propojené MAN a LAN sítě tvoří sítě WAN. Dá se tedy říct, 

že WAN sítě propojují obrovské vzdálenosti jako například dva kontinenty [1]. 

 

1.3 Topologie počítačových sítí 

Topologie počítačových sítí popisuje zapojení síťových zařízení, které spolu komunikují. 

Dělíme ji na fyzickou a logickou topologii. Logická topologie, oproti fyzické, stanovuje, 

jak spolu jednotlivá zařízení pomocí síťových protokolů komunikují. V praxi to tedy 

znamená, že logická topologie může být rozdílná od fyzické. Fyzické topologie jsou 

popsány níže [2]. 
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1.3.1 Sběrnicová topologie (BUS) 

Tato topologie se vyznačuje tím, že počítače jsou propojeny v jedné řadě do tzv. sběrnice, 

kde každý z nich je napojen pouze na sousední počítač. Signál zde prochází oběma směry 

do všech připojených zařízení. Takové zapojení přináší výhodu levného pořízení, naopak 

má nedostatky jako vysoké nároky na správu takové sítě. Přenášená data a rychlost 

přenosu je závislá na vysílání zařízení, jelikož vždy může vysílat pouze jedno, jinak by 

došlo ke kolizi. Sběrnicová topologie se již v dnešní době nepoužívá [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Hvězdicová topologie (STAR) 

V hvězdicové topologii jsou zařízení připojena v dané síti k jedinému uzlu, který je 

centrální a může jím být například přepínač neboli switch. V dnešní době je taková 

topologie nejpoužívanější, jelikož se jedná o nejjednodušší typ síťového zapojení. V této 

topologii se používá pro připojení kroucená dvoulinka. Oproti sběrnicové je topologie 

hvězda odolnější vůči chybám, jelikož je každý počítač připojený k centrálnímu prvku 

zvlášť, poškození kabelu neovlivňuje celou síť ale pouze daný počítač. Nevýhodou je 

nákladné pořízení centrálního prvku a při vzniku poruchy a jeho vyřazení z provozu pak 

dojde k výpadku celé sítě [2]. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Sběrnicová topologie (Zdroj: Upraveno dle [10]) 
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1.3.3 Kruhová topologie (RING) 

Kruhová topologie je tvořena jako postupné zapojení všech stanic do jednoho kruhu. 

Informace jsou postupně přeposílány ze stanice na další stanici jedním směrem až do 

cílového zařízení, jelikož každé zařízení obsahuje jak přijímač signálu, tak vysílač. Dá se 

tedy říci, že zařízení v této topologii pracují jako opakovače. Kruhová topologie je 

charakteristická například pro sítě Token-Ring [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 3: Hvězdicová topologie (Zdroj: Upraveno dle [10]) 

Obrázek č. 4: Kruhová topologie (Zdroj: Upraveno dle [10]) 
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1.4 Referenční model ISO/OSI 

Model ISO/OSI je nejznámější metodou popisující komunikaci uzlů, který byl 

vypracován firmou ISO (Organization for Standardization) ve snaze o sjednocení a 

standardizaci komunikace v počítačových sítích. Popisuje, jak se informace z aplikace 

z jednoho zařízení přes počítačovou síť posílají do aplikace jiného zařízení pomocí sedmi, 

na sebe navazujících, vrstev potřebných k vytvoření spolehlivé komunikace mezi dvěma 

uzly. 

První tři vrstvy (fyzická, linková, síťová) se zabývají přenosem dat, čtvrtá 

transportní vrstva přizpůsobuje přenos zbývajícím vrstvám (relační, prezentační, 

aplikační), které jsou orientovány na aplikace. Vrstvy mezi sebou vzájemně komunikují 

podle daných pravidel a to jak vertikálně tak horizontálně. Ve vertikální komunikaci 

v rámci jednoho uzlu je úkolem každé vrstvy poskytovat službu vrstvě nadřazené. 

Horizontální komunikace probíhá se stejnou vrstvou, ale jiného síťového prvku jak 

můžeme vidět na obrázku níže [3]. 

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

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

informace se jmenují metadata. Celému procesu obalování se říká zapouzdření. Při 

přijímání dat pracuje vrstva opačně. Metadata, které náleží právě této vrstvě, zpracuje a 

oddělí se od zbytku dat, které poskytne další vyšší vrstvě [1; 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Vrstvy referenčního modelu ISO/OSI (Zdroj: [11]) 
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1.4.1 Fyzická vrstva 

Úkolem první vrstvy v referenčním modelu ISO/OSI je pouze přijímat a odesílat data, 

která pomocí kabelu, signálu, vysílaného prostorem, či síťové karty zajišťují přenos. 

Pomocí těchto prostředků zde proudí jednotlivé bity v podobě elektrických impulsů. Bity 

mají hodnotu jedna nebo nula. V této vrstvě není nutná adresace, tu zajišťují vrstvy 

vyššího řádu, které jsou uvedeny dále [3; 8]. 

 

1.4.2 Linková vrstva 

Druhou vrstvou referenčního modelu nad vrstvou fyzickou je vrstva linková, neboli 

spojová. Jejím úkolem je zprostředkovat spojení mezi dvěma a více uzly na stejné úrovni 

neboli spojuje všechny prvky sítě, které jsou ve stejném segmentu sítě. Mezi další úkoly 

linkové vrstvy patří řazení, přijímání a odesílání rámců. Základní jednotkou přenosu je 

rámec a adresace probíhá pomocí lokálních MAC adres. Na této vrstvě pracují prvky, 

jako například mosty (bridge), nebo přepínače (switch) [1; 3]. 

 

1.4.3 Síťová vrstva 

Třetí vrstvou v referenčním modelu je vrstva síťová, která poskytuje spojení mezi 

jednotlivými segmenty počítačové sítě. Jednotkou přenosu je paket, který se skládá 

z hlavičky a samotných dat, a adresace probíhá pomocí globálních IP adres. Síťová vrstva 

určuje, kterou trasou paket v síti poběží. Mezi prvky, pracující na síťové vrstvě, řadíme 

směrovače (routery), které obsahují směrovací tabulku, podle které zařízení dokáže 

vyhodnotit nejvýhodnější cestu k cílovému uzlu [1; 5]. 

 

1.4.4 Další vrstvy 

Znalosti z výše uvedených tří vrstev budeme v návrhu počítačové sítě využívat. Jelikož 

podrobnější informace o zbývajících vrstvách v našem návrhu nevyužijeme, proto nebude 

tato teorie uváděna. Další vrstvy referenčního modelu ISO/OSI jsou následující: 

 Transportní vrstva 

 Relační vrstva 

 Prezentační vrstva 

 Aplikační vrstva 
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1.5 Architektura TCP/IP 

Užitím protokolu TCP (Transmission Control Protocol) nad protokolem IP (Internet 

Protocol) dostaneme architekturu TCP/IP. Protokol IP zajišťuje přenos paketů 

nespojovanou a nespolehlivou formou. To znamená, že zde není zaručen čas, pořadí a ani 

samotné doručení paketů, proto byl nad tímto protokolem vytvořen protokol TCP, který 

už zajišťuje spolehlivou komunikaci odolnou na chyby tím, že vytváří iluzi spolehlivé a 

spojované komunikace [5]. 

Model TCP/IP je velice podobný modelu ISO/OSI respektive z něj vychází, 

ovšem obsahuje pouze následující čtyři vrstvy: 

 Aplikační vrstva (Application layer) 

 Transportní vrstva (Transport layer) 

 Síťová vrstva (Network layer) 

 Vrstva síťového rozhraní (Network interface) 

 

Vrstva síťového rozhraní plní úkoly dvou základních vrstev modelu ISO/OSI a to vrstvy 

fyzické a linkové. Následující vrstvy, síťová a transportní, jsou shodné se stejnojmennými 

vrstvami u srovnávaného modelu ISO/OSI. Poslední a nejvyšší vrstva se nazývá 

aplikační, která plní funkce vrstvy relační, transportní a aplikační. V této vrstvě jsou 

například integrované služby jako protokol DNS (Domain Name Services), který slouží 

pro překlad doménových adres na IP adresy, protokol SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol ), který slouží pro e-mailovou komunikaci, nebo protokol UDP (User Datagram 

Protocol) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 6: Srovnání modelu TCP/IP (Zdroj: [12]) 
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1.6 Kabelážní systém 

V kapitole kabelážních systémů budou uvedeny základní pojmy a prvky, které tvoří 

kabelážní systém a také normy, jejíchž dodržení je při návrhu nutností, dále zde budou 

uvedeny sekce a značení kabeláže. 

 

1.6.1 Základní pojmy 

o Strukturovaná kabeláž – je základní prvek infrastruktury v moderních 

počítačových sítích. Tento systém nám umožňuje přenos nejenom dat, ale používá 

se také pro propojení telefonů, zejména pak v nových budovách nebo v případě 

rekonstrukce starých telefonních rozvodů. Strukturované kabeláže jsou budovány 

na základě doporučení a norem, které budou popsány dále [17]. 

 

o Linka (link) – je přenosová cesta mezi dvěma libovolnými síťovými rozhraními, 

například mezi zásuvkou patch panelu a zásuvkou na pracovišti [8]. 

 

o Kanál (channel) – je přenosová cesta mezi pracovištěm a zařízením nebo dvěma 

zařízeními například switchem a počítačem. Kanál zahrnuje linku a připojovací 

kabely zařízení a pracoviště [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Kanál a linka (Zdroj: upraveno dle [8]) 
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o TC (Telecommunication Closet) – v překladu telekomunikační místnost je 

určena zpravidla pro datový rozvaděč kabeláže, proto jsou na takovou místnost 

často kladeny větší nároky, co se týče dostatečného prostoru pro umístění prvků, 

napájení, ochrany přepětí, vytápění, ventilace, osvětlení a případně zabezpečení 

fyzického přístupu [8]. 

 

o WA (Work Area) – v překladu pracovní oblast je místo, kde datová zásuvka tvoří 

rozhraní mezi počítačem nebo zařízením uživatele a horizontální kabeláží. Na tuto 

oblast jsou kladeny nároky v podobě dostatečného počtu daných zásuvek, jejich 

vhodné umístění a rozmístění [8]. 

 

o Rozvaděč (Cross-connect) – je zařízení v podobě skříně nebo rámu, ve kterém 

jsou umístěny propojovací kabely neboli patch panel se zásuvkami zakončujícími 

kabely a aktivní prvky jako například switch nebo router. Požadavky na takový 

rozvaděč se liší podle počtu patch panelů a aktivních prvků, které v něm mají být 

umístěny. Liší se tedy zejména velikostí. Z hlediska umístění v kabelážním 

systému můžeme rozvaděče rozdělit následovně [8]:  

 

 Hlavní rozvaděč – MC (Main Cross-connect) 

 Mezilehlý rozvaděč – IC (Intermediate Cross-connect) 

 Horizontální rozvaděč – HC (Horizontal Cross-connect) 

 

1.6.2 Normy 

Při realizaci počítačové sítě je nutné dodržovat určitá pravidla, která jsou popsána 

normami. Ve strukturované kabeláži normy slouží výrobcům kabelážních prvků, 

síťových zařízení, apod., jako doporučení požadovaných vlastností jednotlivých prvků. 

Dále jsou zde technikům doporučeny metody instalací jednotlivých síťových prvků, při 

jejichž dodržení by mělo být dosaženo maximálních přenosových vlastností sítě. Níže je 

uveden přehled několika důležitých norem pro návrh strukturované kabeláže [7]. 
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Tabulka č. 1: Normy strukturované kabeláže (Zdroj: upraveno dle [7]) 

Norma Vztah 

ČSN EN 50173-1 Univerzální kabelážní systémy 

ČSN EN 50174-1 
Instalace kabelových rozvodů – specifikace a 

zabezpečení kvality 

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

instalace v budovách 

ČSN EN 50174-3 
Instalace kabelových rozvodů - projektová příprava a 

výstavba vně budov 

EN 50167 
Rámcová specifikace pro kabely podlaží se společným 

stíněním 

EN 50168 
Rámcová specifikace pro kabely připojení přístrojů se 

společným stíněním 

EN 50081-1 EMC – všeobecná norma vyzařování a rušení 

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

EN 55022 EMC – limity a metody měření vyzařovaného rušení 

 

1.6.3 Kategorie a třídy  

Metalickou kabeláž rozdělujeme do několika kategorií. Kategorie kabeláže klasifikuje 

materiál, třída klasifikuje linku a kanál jako celek. Třída kabeláže zahrnuje i lidský faktor. 

Níže uvedená tabulka znázorňuje jejich přehled [8; 7]. 

 

Tabulka č. 2: Kategorie a třídy (Zdroj: upraveno dle [8; 7]) 

Třída Kategorie Frekvenční rozsah Obvyklé použití 

A 1 do 100 kHz Analogový telefon 

B 2 do 1 MHz ISDN 

C 3 do 16 MHz Ethernet – 10 Mbit/s 

- 4 do 20 MHz Token-ring 

D 5 do 100 MHz FE, ATM 155, GE 

E 6 do 250 MHz ATM 1200 

F 7 do 600 MHz 10 GE 
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1.6.4 Sekce kabeláže 

Strukturovanou kabeláž rozdělujeme na tři na sebe navazující sekce [8]: 

 Páteřní (vertikální) sekce 

 Horizontální sekce 

 Pracovní sekce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Páteřní (vertikální) sekce – jak už napovídá název, páteřní sekce je hlavní sekce, 

která propojuje hlavní rozvaděč budovy (MC) s telekomunikačními místnostmi (HC) 

a místnostmi s instalovanými aktivními prvky. V praxi tato sekce propojuje jednotlivá 

patra víceúrovňové budovy. Tato sekce má hvězdicovou topologii se středem v MC. 

Používá se zde optické vedení kabeláže o maximální délce 2 nebo 3 kilometry [4; 8]. 

 

o Horizontální sekce – další sekce propojuje horizontální rozvaděč budovy (HC) 

s uživatelskými zásuvkami (TC) v pracovních oblastech (WA). Horizontální sekce 

má topologii typu hvězda se středem v HC. Také se zde používají jak metalické (vodič 

typu drát), tak optické kabely. Délka linky může být maximálně 90 metrů [4; 5]. 

 

 

Obrázek č. 8: Sekce strukturované kabeláže (Zdroj: [8]) 
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o Pracovní sekce – třetí sekcí je pracovní sekce, která propojuje zásuvku s koncovým 

zařízením například počítačem, nebo zásuvky v rozvaděčích s aktivními prvky sítě. 

Součet délky vedení na obou stranách kanálu je maximálně 10 metrů, z toho 

v datovém rozvaděči maximálně 6 metrů. Opět zde můžeme použít jak metalické, tak 

optické vedení kabelů s rozdílem, že metalický kabel musí být typu lanko a v kabelu 

může být křížení [4; 8]. 

 

1.6.5 Prvky kabelážního systému 

Kabelážní systém se, kromě kabelů, skládá z dalších čtyř skupin prvků [8]: 

 

 Spojovací prvky (Connect)  

 Prvky organizace (Manage)  

 Prvky vedení (Route)  

 Prvky značení (Identify)  

 

o Spojovací prvky 

Tyto prvky slouží v kabelážním systému k ukončení linky nebo kabelové trasy 

v rozvaděči nebo pracovní místnosti. Dělíme je na patch panel, datovou zásuvku a 

konektor [7; 8]. 

 

Patch panel - k zakončení kabelů v rozvaděči se používá patch panel neboli 

přepojovací panel, který ukončuje horizontální sekci kabeláže na straně datového 

rozvaděče. Tyto panely mohou být integrované, které neumožňují výměnu 

jednotlivých portů, nebo modulární, který naopak tuto výměnu umožňují a proto je 

modulární patch panel dostupnější na manipulaci. Dále se tyto panely dělí podle 

velikosti a počtu portů [7]. 

 

Datová zásuvka – k ukončení kabelů v pracovních místnostech se používá datová 

zásuvka, která může být integrovaná nebo modulární. V dnešní době se takové 

zásuvky vyrábějí v mnoha variantách, ať už se jedná o dvouportové, tříportové 

zásuvky, nebo možnosti výběru z velké škály barevného provedení [7]. 
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Konektor – v datové zásuvce je potřebný konektor, do kterého se připojí kabel. 

Konektorů dnes existuje velké množství. Dělíme na metalické nebo optické 

konektory. Nejpoužívanějším typem konektoru je RJ-45 pro metalické vodiče a ST 

konektor pro optické vodiče. Spojovací prvky musí být stejné kategorie jako kabel, 

který je do něj připojen [7; 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Prvky organizace 

Tyto prvky organizují jednotlivé sekce kabeláže a zajišťují přehlednost. Patří sem 

datový rozvaděč a organizér kabeláže [8]. 

 

Datový rozvaděč – toto zařízení je hlavním organizačním prvkem, které zajišťuje 

umístění patch panelů, aktivních prvků a dalších zařízení. Může být otevřeného 

rámcového typu nebo ve formě skříně stojanové, nebo nástěnné. Velikost závisí 

na počtu osazení prvků. Jedna montážní jednotka U (unit) měří 44,5 mm. Šířka 

rozvaděče bývá nejčastěji 19 palců. Do rozvaděče je svedena veškerá horizontální 

kabeláž. Další používané příslušenství rozvaděčů: větrání, klimatizace, detekce 

otevření skříně, osvětlení, rozvody AC napájení, poličky, kolejničky [7; 8]. 

 

Organizér kabeláže – pro přehlednost se používají v datových rozvaděčích 

vertikální nebo horizontální organizéry, které zajišťují přehledné vedení kabelů 

v datovém rozvaděči [8].  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Ukázka spojovacích prvků (Zdroj: Upraveno dle [8]) 

Obrázek č. 10: Ukázka prvků organizace (Zdroj: Upraveno dle [8]) 
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o Prvky vedení 

Slouží pro vedení a ochranu kabeláže v objektu. Kabelové trasy a jejich způsob 

instalace je podstatnou částí tvorby univerzální kabeláže. Patří sem lišty, žlaby, 

rošty do podhledů, závěsné trubky, zemní trubky, pásky na svazování kabelů [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Prvky značení  

Slouží pro označování kabeláže. Takové značení ulehčuje správu kabelážního 

systému a je proto velmi důležité. Mezinárodní norma ANSI/TIA/EIA-606 

upravuje značení prvků kabelážních systémů. Následující prvky vy měli být podle 

normy označeny [7; 8]: 

 

 Všechny kabely minimálně na obou koncích 

 Kabelové svazky na koncích, v místech větvení a křížení 

 Porty patch panelů i samotné patch panely 

 Porty zásuvek i samotné zásuvky 

 Rozvaděče 

 Technické místnosti 

 Aktivní prvky a jejich porty 

 

 

 

  

Obrázek č. 12: Ukázka prvků značení (Zdroj: Upraveno dle [8]) 

Obrázek č. 11: Ukázka prvků vedení (Zdroj: Upraveno dle [8]) 
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1.7 Přenosová prostředí 

V další kapitole si představíme přenosová prostředí, která jsou nezbytnou součástí 

počítačové sítě. Zajišťují propojení mezi koncovými uzly a přenášejí mezi nimi signál. 

Taková prostředí dělíme na kabelové a bezdrátové. 

 Kabelové prostředí se dále dělí na metalické a optické. První zmíněné metalické 

vodiče přenáší elektrické impulsy přes měděný vodič. Naproti tomu optická prostředí 

přenáší světelné impulsy, kterým se říká vidy. Bezdrátový přenos už podle názvu 

napovídá, že dva komunikační uzly nejsou vzájemně propojeny kabelem. První 

technologií bezdrátového přenosu je mikrovlnný přenos, kde data jsou šířeny prostorem 

v podobě elektromagnetického vlnění. Další technologií je optika, kde data jsou šířeny 

pomocí světla [3; 8]. 

 

1.7.1 Kroucený pár 

První přenosové prostředí, které si představíme, je kroucený párový kabel neboli twisted 

pair, která patří mezi nejčastěji používanou kabeláž pro lokální sítě. Tento druh kabelu je 

složený celkem z osmi vodičů, které jsou po dvojicích navzájem zkrouceny, dostáváme 

tedy čtyři páry zkroucených vodičů, které jsou dále zkrouceny vzájemně vůči sobě a 

barevně odlišeny. Každý z těchto párů je zakroucen jiným způsobem a jednotlivé páry 

nemají stejnou délku. Díky kroucení dosahuje kabel vysokých elektrických vlastností. 

Jelikož u nesvařených párů je výrazně horší podélná stabilita impedance a tím i přenosové 

vlastnosti, proto se jednotlivé páry kabelu svařují k sobě, aby se těmto problémům 

předešlo [1; 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13: Svařená a nesvařená kroucená dvojlinka (Zdroj: Upraveno dle [8]) 
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Kabely jsou ovšem náchylné na přeslechy, které budou popsány v kapitole dále. Z tohoto 

důvodu se do kabelů vyšších kategorií přidávají separační kříže x-spline a e-spline, které 

mají za úkol vymezovat vzdálenost vodičů a tím docílit menší náchylnosti na přeslechy 

[7; 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesmíme také zapomenout na rozlišení krouceného páru typu drát a lanko. Jejich rozdíl 

spočívá v konstrukci kabelu. Kabel typu lanko je měkký, protože jednotlivé vodiče jsou 

tvořeny z několika menších drátů, proto se s ním lépe manipuluje a používá se v pracovní 

sekci kabeláže, kde je ohebný kabel nutný [8; 1]. 

 

Základní členění typů kroucených párů: 

o UTP (Unshielded Twisted Pair) – nestíněný párový kabel 

 

 

 

 

 

 

o STP (Shielded Twisted Pair) – stíněný párový kabel 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: Vodící kříž x-spline a e-spline (Zdroj: [8]) 

kroucený pár 

plášť kabelu 

Obrázek č. 15: UTP kabel (Zdroj: [8]) 

kroucený pár 

zemnící vodič 

stínění kabelu 

plášť kabelu 

Obrázek č. 16: STP kabel (Zdroj: [8]) 
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o FTP (Foil Shielded Twisted Pair) – folií stíněný párový kabel 

 

 

 

 

 

 

 

o ISTP (Individually Shielded Twisted Pair) – párový kabel se samostatně 

stíněnými páry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měření přenosových parametrů 

o NEXT (Near End Crosstalk) – měření přeslechu na blízkém konci kabelu. 

Množství přenesené energie z jednoho páru do druhého, lépe řečeno rušení mezi 

páry. Měřící signál se přivede na jeden pár a na ostatních se měří přeslech, 

měříme kombinaci všech párů [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

kroucený pár 

zemnící vodič 

stínění kabelu 

plášť kabelu 

Obrázek č. 17: FTP kabel (Zdroj: [8]) 

zemnící vodič 

kroucený pár 

stínění páru 

stínění kabelu 

plášť kabelu 

Obrázek č. 18: ISTP kabel (Zdroj: [8]) 

Obrázek č. 19: NEXT (Zdroj: [8]) 
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o PS NEXT (Power Sum NEXT) – sumární přeslech je prováděn tak, že měřící 

signál je přiveden na tři páry a přeslech se měří na zbývajícím páru. Opět měříme 

kombinaci všech párů [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o FEXT (Far End Crosstalk) – přeslech na vzdáleném konci. Měřící signál se 

přivede na jeden pár a na ostatních se měří přeslech pro kombinaci všech párů. 

Hodnotu nám zde ovlivňuje útlum [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o PS FEXT (Power Sum FEXT) – sumární přeslech na vzdáleném konci. Měřící 

signál je přiveden na tři páry a přeslech je měřen na zbývajícím páru ve všech 

kombinacích. Hodnota je zde ovlivňována útlumem [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 20: PS NEXT (Zdroj: [8]) 

Obrázek č. 21: FEXT (Zdroj: [8]) 

Obrázek č. 22: PS FEXT (Zdroj: [8]) 
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o Return Loss – útlum odrazu. Míra odražené energie způsobená nehomogenitou 

impedance [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Delay Skew – rozdílové zpoždění mezi nejrychlejším a nejpomalejším párem. 

Všechny páry vysílají a přijímají zároveň [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Alien Crosstalk – přeslech mezi páry sousedícího kabelu například ve 

stoupačkách [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 23: Return Loss (Zdroj: [8]) 

Obrázek č. 24: Delay Skew (Zdroj: [8]) 

Obrázek č. 25: Alien Crosstalk (Zdroj: [8]) 
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1.7.2 Koaxiální kabel 

Koaxiální kabel se skládá ze dvou vodičů oddělenými izolací. Na obrázku níže můžeme 

vidět, že první z páru vodičů je měděný drát, umístěn uprostřed kabelu, který tvoří vodivé 

jádro. Dále je obklopen izolací, která odděluje vodivé jádro od druhého vodiče, který je 

tvořen měděnou síťkou. Celá tato struktura je zabalena většinou v PVC. Koaxiální kabel 

již v dnešní době není využíván pro datový přenos, ale je stále využíván pro přenos 

televizního signálu [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3 Optický kabel 

Než si představíme jednotlivé typy optických kabelů, vysvětlíme si princip fungování 

optické kabeláže, která je založena na speciálním kabelu, ve kterém se nachází jedno nebo 

více skleněných případně plastových vláken, kterými putuje signál v podobě světelných 

impulsů. Optické kabely dělíme na jednovidové, mnohavidové se step index vláknem a 

mnohavidové s gradientním vláknem [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 26: Vrstvy koaxiálního kabelu (Zdroj: [14]) 

Obrázek č. 27: Optický kabel (Zdroj: [15]) 
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o Jednovidové – kabelem prochází pouze jeden paprsek neboli vid, který je bez 

ohybů a lomů. Obecně mají jednovidové kabely lepší optické vlastnosti a díky 

tomu vyšší přenosovou kapacitu, jsou ale dražší. Průměr jádra je zde 9 µm a 

průměr odrazné vrstvy 125 µm. Tato vlákna se používají především 

v telekomunikacích a jejich využití roste v oboru vysokorychlostních a dálkových 

sítí [2; 7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Mnohavidové s gradientním vláknem – zde se paprsek odráží od pláště vlákna, 

jak můžeme vidět na obrázku níže. Paprsek je rozložen na více světelných vidů a 

na konci kabelu dojde k součtu jednotlivých vidů na původní světelný paprsek. 

Jelikož jednotlivé části původního paprsku dorazí s určitým zpožděním, je 

výsledný údaj zkreslen. Kabel má oproti jednovidovému kabelu horší přenosové 

vlastnosti, ale je levnější a lépe se s ním pracuje. Průměr vlákna je 62,5 µm nebo 

50 µm, průměr odrazové vrstvy 125 µm a průměr jádra 9 µm. Tento typ vláken se 

používá především v sítích LAN a v menší míře také jako propojení bloků 

telefonních ústředen na kratší vzdálenosti v oboru telekomunikací [2; 7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 28: Single mode vlákno (Zdroj: [8]) 

Obrázek č. 29: Multi mode gradient (Zdroj: [8]) 
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o Mnohavidové se step index vláknem – tento druh optického kabalu je zastaralý 

a již se nepoužívá. Průměr jádra je zde 100 µm a průměr odrazné vrstvy 140 µm. 

Tento druh vlákna se používal převážně v oboru průmyslové automatizace, řízení 

a regulace [2; 7]. 

 

 

 

 

 

1.7.4 Bezdrátový přenos 

V moderní domácnosti dnes nesmí chybět bezdrátová technologie, která zajišťuje vedení 

internetu do koncových zařízení, jako jsou notebooky, tablety nebo chytré telefony, které 

potřebují v domácnosti mobilitu. U bezdrátového přenosu, jak už název napovídá, není 

zapotřebí žádných kabelů či podobných vodičů. Signál je šířen prostorem pomocí radiové 

frekvence. Výhodou takového přenosu je omezení kabeláže a mobilnější připojení k síti. 

Nevýhodou je například ztráta síly signálu z důvodu vzdálenosti, případně překážek, které 

stojí v cestě. Této bezdrátové technologii říkáme Wi-Fi, která vychází ze standardu IEEE 

802.11, kterých byla od roku 1997 vyvinuta celá řada. V dnešní době většina zařízení 

používá pásmo 2,5 nebo 5 GHz [4; 6]. 

 

Tabulka č. 3: Přehled standardů IEEE 802.11 (Zdroj: Upraveno dle [16]) 

Standard Rok vydání Pásmo [GHz] Maximální rychlost [Mbit/s] 

IEEE 802.11 1997 2,4 2 

IEEE 802.11a 1999 5 54 

IEEE 802.11b 1999 2,4 11 

IEEE 802.11g 2003 2,4 54 

IEEE 802.11n 2009 2,4 nebo 5 600 

IEEE 802.11y 2008 3,7 54 

IEEE 802.11ac 2013 5 1000 

IEEE 802.11ad 2014 2,4; 5; 60 7000 

Obrázek č. 30: Multi mode step index (Zdroj: [8]) 
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1.8 Aktivní prvky 

Níže budou uvedeny aktivní prvky, které ovlivňují dění v síti. Jsou to: 

 Opakovač 

 Rozbočovač 

 Most 

 Přepínač 

 Směrovač 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1 Opakovač (Repeater) 

Opakovač neboli repeater je nejjednodušší aktivní prvek, který pouze opakuje, respektive 

zesiluje signál, který jím prochází. Můžeme ho nejčastěji najít tam, kde je kabel 

počítačové sítě tak dlouhý, že na jeho konci je již signál nedostačující [2]. 

 

1.8.2 Rozbočovač (Hub) 

Další prvek je rozbočovač neboli hub, který se chová v zásadě stejně jako opakovač s tím 

rozdílem, že signál příjme, zesílí, případně znovu vygeneruje a pošle na všechny výstupní 

porty [2; 8]. 

 

1.8.3 Most (Bridge) 

Další aktivní prvek se jmenuje most neboli bridge a rozděluje počítačovou síť na dvě 

kolizní domény, také zajišťuje filtraci rámců a umožňuje připojení dvou sítí odlišných 

standardů. Pracuje na linkové vrstvě modelu ISO/OSI. Most lze také použít jako 

opakovač, který bude probrán níže [2]. 

 

1.8.4 Přepínač (Switch) 

Poslední prvek v kategorii aktivních prvků je přepínač neboli switch, který nahradil dříve 

používaný rozbočovač. Liší se od něj zejména tím, že tolik nezahlcuje síť, protože signál 

nepřeposílá na všechny výstupní porty, ale na základě MAC adres předá rámce pouze 

zařízením, pro která jsou určena. Přepínač se aktivně podílí na doručování rámců a 

pracuje na linkové vrstvě modelu ISO/OSI [1; 8]. 
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1.8.5 Směrovač (Router) 

Směrovač neboli router je inteligentní zařízení, které přeposílá data směrem k určenému 

cíli v podobě paketů. Proces, který přeposílání dat zajišťuje, se nazývá směrování neboli 

routing, případně routování, které probíhá na síťové vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. 

Pro práci potřebuje směrovač znát IP adresy sítí a proto je shromažďuje ve své routovací 

tabulce. Lze tedy říci, že primárním úkolem tohoto aktivního prvku je přeposílání dat, 

neboli paketů, od odesílatele k cíli na základě nejvhodnější cesty. Na obrázku níže 

můžeme vidět jednoduchý příklad sítě, kde jsou do směrovače připojeny tři podsítě. 

Úkolem je přeposlat zprávu ze sítě A do sítě B, což zajišťuje právě router [1; 8]. 

 

 

 

Obrázek č. 32: Routing u směrovače (Zdroj: [13]) 

Obrázek č. 31: Příklad zapojení přepínačů (Zdroj: [13]) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

V této části bakalářské práce se budu zabývat analýzou současného stavu, která bude poté 

sloužit jako podklad pro samotný návrh vlastního řešení. Jelikož se jedná o novostavbu, 

odpadá zde, v tomto případě, analýza stávající sítě. Do novostavby budu navrhovat 

vhodnou počítačovou síť včetně aktivních prvků. 

 

2.1 Umístění a popis objektu 

Hrubá stavba objektu včetně střešní konstrukce s krytinou je již vybudována. Dům se 

nachází ve vesnici Svinošice, která leží přibližně třicet kilometrů severně od Brna na 

pozemku o velikosti 1350 m2 na kraji obce v blízkosti lesa ovšem v rozrůstající se části 

vesnice, kde na vedlejších pozemcích již jsou rodinné domy postaveny. 

Na obrázku níže je zobrazen půdorys domu. Daný objekt je navrhován jako 

jednopodlažní dům pro čtyřčlennou rodinu. Dům má vnitřní garáž pro dva automobily, 

dva dětské pokoje, ložnici, kuchyňský a jídelní kout spojený s obývacím pokojem a 

vstupem na terasu, dvě koupelny, prádelnu a technickou místnost. Stavební projekt 

vypracoval Ing. Erik Volf. Podrobná dokumentace je uvedena v přílohách č. 1 a 2. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 33: Půdorys objektu [Zdroj: Projektová dokumentace] 
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2.2 Stavební řešení domu 

Základy domu jsou z lité betonové desky. Obvodové zdi byly vybudovány z broušených 

cihel Porotherm šíře 44 cm, dělící příčky z cihel Porotherm šířky 12 cm. Sádrokartonová 

stropní konstrukce domu, překlady Porotherm, vazníková konstrukce se střešní krytinou 

pálených tašek Tondach. 

 

2.3 Popis jednotlivých místností 

Níže budou uvedeny a popsány místnosti domu. Popis vychází z projektové 

dokumentace. Jelikož se jedná o jednopodlažní dům, budou místnosti v objektu popsány 

pro orientaci čísly 1-10. 

 

o Hlavní vchod a chodba (1) 

Hlavním vchodem do domu se dostaneme do podlouhlé pravotočivé chodby, která 

spojuje víceméně všechny části domu. Bude se zde při vstupu nacházet šatna a 

také ovládání zabezpečovacího systému domu. Dále pak video zařízení, které 

zobrazuje hosty při vstupu u brány k pozemku a také zároveň bránu otevírá. 

 

o Koupelna 1 (2) 

První místnost po vstupu do chodby objektu je koupelna, která bude sloužit jako 

hlavní. Bude se zde nacházet rohová vana, záchod, umyvadlo a úložná skříň. 

 

o Obývací pokoj a kuchyň (3) 

Tato místnost je svoji rozlohou největší v domě, bude zde v jedné části kuchyňská 

linka, jídelní kout, spižírna a ve druhé části obývací kout, kde se bude nacházet 

SMART TV a také satelitní přijímač s Blu-ray přehrávačem a audio systémem. 

 

o Ložnice (4) 

V této místnosti se nachází ložnice rodičů, kde nesmí chybět postel a úložný 

prostor. Bude zde také SMART TV a připojení k internetu. 
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o Dětský pokoj 1 (5) 

Tento dětský pokoj bude sloužit pro jednu z dcer, bude vybaven jako typický 

dětský pokoj a bude se zde také nacházet televize a stolní počítač.  

 

o Dětský pokoj 2 (6) 

Stejně jako v prvním dětském pokoji zde nesmí chybět potřebné vybavení pro 

jednu z dcer a také televize a stolní počítač. 

 

o Koupelna 2 (7) 

Tato druhá koupelna slouží jako záložní a jelikož je blíže ložnici a dětským 

pokojům, bude sloužit pravděpodobně jako noční. Bude se zde nacházet sprchový 

kout, záchod a dvě umyvadla. 

 

o Prádelna (8) 

Další místnost spojuje záložní koupelnu s garáží. Zde se bude nacházet velké 

umyvadlo a také pračka se sušičkou, dále také všechny potřebné čisticí 

prostředky. 

 

o Garáž a zadní východ (9) 

Garáž v tomto domě je určena svou velikostí pro dvě vozidla, nachází se zde také 

zadní východ z domu. 

 

o Technická místnost (10) 

Do této místnosti se dá dostat z garáže, zde se nachází veškeré řízení domu, co se 

týká vody, topení, elektroinstalace. 
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2.4 Investor 

Investorem jsou manželé Dvořáčkovi, kteří budou spolu se dvěma dcerami obývat tento 

dům. On je podnikatel a majitel řeznictví a uzenářství v Brně, ona je zdravotní sestra. 

Manželé mají spolu dvě děti v rozmezí 5-8 let, které navštěvují mateřskou a základní 

školu v sousední vesnici Lipůvka. Požadavky tohoto investora se budu zabývat kapitolou 

dále. 

2.4.1 Požadavky investora 

o Vytvořit vhodnou počítačovou síť 

o Zajistit dostatečný počet datových zásuvek pro budoucí rezervu a případné 

rozšíření 

o Zajistit vhodné vedení kabelových tras 

o Jednodílný design zásuvek 

o Navrhnout kapacitu linky, která bude dostačující a nebude omezovat ostatní 

uživatele sítě při práci jiného uživatele 

o Zajistit sdílené datové úložiště 

o Výdaje na počítačovou síť by neměly překročit částku 130 000,- Kč 

 

2.5 Poskytovatel internetového připojení 

Internetové připojení ve vesnici Svinošice je zajištěno pomocí Wi-fi, přijímané ze 

sousední vesnice Lipůvka a také od dalších soukromých poskytovatelů, dále pomocí 

pevné linky od poskytovatele O2. Z nabízených možností, investor zvolil připojení 

pomocí pevné linky, kde byl zvolen tarif Aktiv s rychlostí až 40 Mb/s, která by pro tuto 

domácnost měla postačit. Z nabízených tarifů a všech poskytovatelů je výsledný výběr, 

co se týče stahování dat, dostupnosti a stability, ten nejvýhodnější. 

2.6 Zhodnocení analýzy 

V analýze současného stavu jsem popsal objekt, pro který bude počítačová síť 

navrhována, dále jsem shrnul požadavky a informace i investorovi. Tyto získané 

informace, jako například celkový rozpočet, poslouží pro samotný návrh počítačové sítě. 

Výsledkem této analýzy se tedy budu řídit při návrhu počítačové sítě v další části 

bakalářské práce. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

Ve třetí části bakalářské práce popíši svůj návrh řešení počítačové sítě a to návrh 

strukturované kabeláže, výběr pasivních a aktivních prvků, jejich umístění a osazení 

jednotlivých portů na základě analýzy současného stavu, ze které jsem čerpal informace 

o objektu a možnostech řešení, a teoretických východisek. Nedílnou součástí návrhu je i 

kompletní kalkulace materiálu a nákladů. 

 

3.1 Návrh počtu a umístění přípojných míst 

V úvodní kapitole navrhuji počet přípojných míst a jejich rozmístění v jednotlivých 

místnostech. Tento návrh vyplývá zejména z analýzy a požadavků investora. 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o počtu a umístění datových zásuvek. Linky 

jsou na jednom konci zakončeny v patch panelu a da druhém konci v datové zásuvce. 

Podrobný návrh přípojných míst je uveden v příloze č. 3. 

 

Tabulka č. 4: Počet přípojných míst (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Označení Místnost TO PC IPC NTB AP IPTV SDS P 

1 
Hlavní vchod a 

chodba 
2 - 1 - 1 - - - 

2 Koupelna 2 1 - 1 - - - - 

3 
Kuchyně a 

obývací pokoj 
7 2 1 2 1 1 - - 

4 Ložnice 5 2 - 2 - 1 - - 

5 Dětský pokoj 6 2 - 2 - 1 - 1 

6 Dětský pokoj 2 6 2 - 2 - 1 - 1 

7 Koupelna 2 2 1 - 1 - - - - 

8 Prádelna 0 - - - - - - - 

9 
Garáž a zadní 

východ 
3 1 1 1 - - - - 

10 
Technická 

místnost 
3 1 1 - - - 1 - 

Celkem 36 12 4 11 2 4 1 2 
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Obrázek č. 34: UTP kabel Linkbasic, cat.5e, PVC (Zdroj: [18]) 

Tabulka č. 5: Legenda k tabulce přípojných míst (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zkratka Anglický název CZ překlad 

TO Telecommunication Outlet Přípojné místo 

PC Personal Computer Osobní počítač 

IPC Internet Protocol Camera IP kamera 

NTB Notebook Notebook 

AP Access Point Přístupový bod Wifi 

IPTV Internet Protocol Television IP televize 

SDS Shared Data Storage Sdílené datové úložiště 

P Printer Tiskárna 

 

3.2 Návrh technologie a třídy kabeláže 

Jako přenosovou technologii navrhuji použít kabeláž s technologií Gigabit Ethernet. 

Proto navrhuji použití kabeláže třídy D, pro kterou je dostačující materiál kategorie 5. Z 

analýzy požadavků investora vyplývá, že tato technologie by měla bez problémů 

poskytnout požadované parametry jako rychlost a spolehlivost přenosu dat. Pro použití 

v rodinném domě je zcela dostačující a to i do blízké budoucnosti. Tato technologie je 

cenově dostupná a je velice rozšířená ve strukturované kabeláži. Nepředpokládá se žádné 

elektromagnetické záření v domě, proto je zvolena nestíněná kabeláž v celém síti za 

účelem úspory nákladů. 

 

3.3 Návrh síťových komponent  

Po výběru technologie a třídy kabeláže navrhuji následující síťové prvky sítě: 

3.3.1 Kabely 

o Horizontální sekce 

Jak už bylo uvedeno výše, v domě se nenachází žádné elektromagnetické rušení, 

proto navrhuji pro veškeré síťové rozvody použít nestíněný kabel typu drát, 

kategorie 5e, chráněný PVC, konkrétně UTP kabel cat.5e drát PVC značky 

Linkbasic.  
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Obrázek č. 35: Patch kabel UTP (Zdroj: [18]) 

Obrázek č. 36: Datová zásuvka ABB tango 2xRJ45 (Zdroj: [19]) 

o Pracovní sekce 

Switch a patch navrhuji propojit již zhotovenými kabely, které jsou barevně 

odlišeny, konkrétně patch kabel UTP cat.5e barevný 0,5m značky Datacom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Moduly 

Moduly vybraného patch panelu a datových zásuvek jsou již osazeny při koupi, 

nemusíme se tedy jimi zabývat. Patch panel a datové zásuvky jsou popsány níže. 

 

3.3.3 Datové zásuvky 

Investor z nabízených variant vybral zásuvky v designu Tango od výrobce ABB. Jelikož 

zásuvky pro elektrické vedení jsou stejného typu a designu, byla tato varianta 

nejvhodnější. Datová zásuvka ABB Tango je osazená 2xRJ45 keystone konektorem a 

byla, na základě požadavků investora, vybrána v bílé variantě. 
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Obrázek č. 37: Patch panel (Zdroj: [19]) 

Obrázek č. 38: Vyvazovací panel D-ring (Zdroj: [20]) 

3.3.4 Propojovací a elektroinstalační krabice 

Aby mohla být datová zásuvka namontována, je potřeba nejdříve nainstalovat 

elektroinstalační krabice pod omítku. Navrhuji univerzální krabice typu KU 68 LA/1 

značky Kopos Kolín a.s. 

 

3.3.5 Patch panel 

V datovém rozvaděči navrhuji osadit patch panel značky Datacom, který obsahuje 48 

portů RJ45 a jeho velikost je 2U. Počet portů je zvolen s rezervou do budoucna. 

 

 

 

 

 

 

 

V patch panelu je obsazeno 41 portů, které jsou v níže uvedené tabulce označeny zeleně, 

zbylé porty jsou volné a připraveny pro budoucí rozšíření. V portu č. 48 bude připojen 

kabel od poskytovatele internetu. 

 

Tabulka č. 6: Osazení patch panelu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 

3.3.6 Vyvazovací panel 

V datovém rozvaděči je důležité udržovat přehlednost kabelů, proto zde navrhuji 

instalovat horizontální vyvazovací panely značky D-ring model CMPHF2 s předním 

provedením o velikosti 2U. 
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Obrázek č. 40: Kabelový žlab Arkys (Zdroj: [21]) 

Obrázek č. 39: Napájecí panel (Zdroj: [22]) 

3.3.7 Napájecí panel 

V datové rozvaděči navrhuji také umístit napájecí panel, který bude složit k zapojení 

dalších síťových prvků jako například router nebo datové úložiště. Obsahuje osm zásuvek 

pro 230 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8 Kabelové žlaby 

Pro vedení kabelů v podhledech domu navrhuji použít kabelové žlaby značky Arkys, 

které zajistí vedení kabelových svazků. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.9 Elektroinstalační trubky 

Společnost Kopos Kolín a.s., která v mém návrhu poskytuje také elektroinstalační 

krabice, zajišťuje také dodání elektroinstalačních trubic, kterými povedou ve zdi kabely 

z podhledů domu k elektroinstalační krabici, kde budou umístěny zásuvky. Pro instalaci 

kabelů navrhuji ohebnou trubici s vnitřním průměrem 36 mm a protahovacím drátem, 

který zajistí pohodlné protažení kabelů. 
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3.3.10 Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč navrhuji umístit do technické místnosti (10), která se nachází v garáži u 

zadního vchodu do domu. Tato místnost je dále určena pro řízení podlahového topení a 

uzávěr vody. Místnost umožňuje větrání v podobě okna a podlahové topení, které zajistí 

dostatečný přívod tepla. Jako datový rozvaděč navrhuji nástěnný rozvaděč typu skříň 

RUA-18-AS5 - 19“ od výrobce Triton, který má hloubku 500 mm, šířku 19“ a prostor pro 

osazení 18U. Skříň je chráněna uzamykatelnými dvířky. Velikost je pro tuto domácí síť 

dostačující a je zde uvažována rezerva. Osazení zobrazuje tabulka č. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 7: Osazení rozvaděče (Zdroj: Vlastní zpracování) 

18 U Rezerva 

17 U 
Patch panel 

16 U 

15 U 
Horizontální organizér 

14 U 

13 U Switch 

12 U 
Horizontální organizér 

11 U 

10 U 

Sdílené datové úložiště Router (Dodá poskytovatel) 

9 U 

8 U 

7 U 

6 U 

5 U Police 

4 U 

Rezerva 3 U 

2 U 

1 U Napájecí panel  

Obrázek č. 41: Jednodílný rack 18U Triton (Zdroj: [18]) 
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3.4 Návrh tras 

V rodinném domě navrhuji veškeré kabely vést v kabelových žlabech v podhledech 

domu, kde budou dostatečně zajištěny proti jakýmkoli vnějším vlivům. Tato možnost také 

zajišťuje jednoduchou výměnu kabelu v případě poruchy. Žlaby jsou dostupné v půdní 

části domu, kam se lze dostat z garáže domu. Kabely budou svázány páskami, které ulehčí 

manipulaci. Z půdního prostoru povedou jednotlivé kabely v elektroinstalačních 

trubkách, uložených svisle ve zdi, z podhledu k instalační krabici zásuvky. Rozvodna 

těchto kabelů se nachází v technické místnosti, do které je také přiveden kabelem VDSL 

internet od poskytovatele. Datové zásuvky budou instalovány do výšky 35 cm od 

podlahy. Vedení tras, umístění zásuvek, pokrytí signálu Wi-Fi a kabelové tabulky jsou 

uvedeny v přílohách č. 3-6. 

 

3.5 Návrh značení 

Značení pro tuto síť nepatří mezi složité z důvodu velikosti sítě, ale je velice důležité, 

jelikož je výrazně ulehčeno propojování v rozvaděči, díky značení zásuvek a patch 

panelů, případně instalace, z důvodu značení kabelů. Značení je navrženo ve formě štítků 

a vše bude značeno dle normy: 

 

 Všechny datové kabely na obou koncích 

 Patch panel i jednotlivé porty patch panelu 

 Zásuvky a jednotlivé porty zásuvek 

 

Jelikož dům je jednopodlažní a proto není tak náročné identifikovat místnost, navrhuji 

proto použít následující systém značení: 

 

XXY: XX - Číslo datové zásuvky (1-20), Y - Písmeno portu zásuvky (A, B)  

 

Datové zásuvky jsou číslovány souvislou řadou čísel 1-20 a písmeno portu písmenem A 

nebo B. Například označení na datovém kabelu 08A nám značí port A zásuvky číslo 8. 
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Obrázek č. 43: Datové úložiště Asustor a pevný disk WD (Zdroj: [19]) 

Obrázek č. 42: PoE Switch Cisco (Zdroj: [19]) 

3.6 Aktivní prvky 

Nyní si představíme aktivní prvky. Navrhuji osadit v datovém rozvaděči switch, datové 

úložiště a přímo v prostoru domu IP kamery a Wi-Fi Access Point. Logické schéma 

zapojení je uvedeno v příloze č. 7. 

 

3.6.1 PoE Switch  

Jako switch navrhuji typ CISCO SG200-50P, který disponuje funkcí PoE (Power over 

Ethernet) a umožňuje tak napájení jednotlivých zařízení bez použití napájecího kabelu. 

Tato funkce v našem případě výrazně ulehčí práci s IP kamerami a Wi-Fi Access Pointy, 

ke kterým nebudeme muset přivádět napájecí kabel. Dále toto zařízení značky Cisco, 

která je špička v oboru, umožňuje připojit až 48 kabelů do osazených portů. 

 

 

 

 

 

3.6.2 Datové uložiště 

Multimediální datové úložiště Asustor AS-204TE navrhuji použít jako sdílené datové 

úložiště, které bude sloužit nejen pro data uživatelů, ale také jako úložiště nahrávek z IP 

kamer, které se tak dají zpětně dohledat. Do úložiště je možné nainstalovat až čtyři pevné 

disky, které jsem zvolil od výrobce Western Digital ve verzi Red o kapacitě 2000GB, 

celkem tedy dostáváme kapacitu až 8 TB. 

 

  

 

 

 

 



49 

 

Obrázek č. 44: IP Kamery Edimax (Zdroj: [19]) 

Obrázek č. 45: Wi-Fi AP Ubiquiti (Zdroj: [19]) 

3.6.3 IP kamery 

Jako síťové kamery navrhuji typ Edimax MD-111E, které májí ideální vlastnosti pro 

monitorování domácnosti ale svou velikostí nebudou působit rušivým dojmem. Nechybí 

zde infračervené vidění pro noční snímání kvalitních snímku s rozlišením 1280x800. 

Kameru je možno napájet přes PoE Switch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4 Wi-Fi Access Point 

Pro přenos WI-Fi signálu po domě a zahradě navrhuji přístupový bod od výrobce Ubiquiti 

UniFi, který obsahuje vysokorychlostní anténu s rychlostí přenosu až 300Mbps. K pokrytí 

využívá integrovaný Wifi signál v normě 802,11 b/g/n. Napájí se po ethernetu s dodaným 

zdrojem PoE-24. 
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3.7 Ekonomické zhodnocení 

V poslední částí návrhu řešení jsou vyčísleny celkové náklady na navrhovanou síť, která 

obsahuje výše uvedené prvky. Zde jsou uvedeny veškeré náklady spojené s návrhem a 

případnou realizací počítačové sítě. Výsledná kalkulace obsahuje veškeré aktivní a 

pasivní prvky kabeláže včetně práce a certifikace, jejíž cena je však pouze orientační. 

Ceny jednotlivých prvků se mohou lišit u jednotlivých prodejců. Valná většina 

komponentů v tomto návrhu pochází z internetového obchodu Alza.cz. Níže uvedená 

tabulka obsahuje informace a výsledném rozpočtu, kompletní a podrobný rozpočet je 

uveden v příloze č. 8.  

 

 

Tabulka č. 8: Ekonomické zhodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pasivní prvky 24 460,68,- Kč 

Aktivní prvky 56 320,00,- Kč 

Práce a certifikace 20 000,- Kč 

Celkem bez DPH  100 780,68,- Kč 

Celkem s DPH (21%) 121 945,- Kč  
 

 

Výsledná cena je zaokrouhlena a po zdanění. Jak můžeme vidět rozpočet, který byl 

stanoven na 130 000,- Kč, jsme nepřekročili a splnili tak požadavek investora.  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vhodnou a plně funkční počítačovou síť 

pro novostavbu jednopodlažního rodinného domu. Dům bude využíván pro potřeby 

čtyřčlenné rodiny, která bude objekt obývat. V úvodní části byla popsána teoretická 

východiska, která jsou nezbytné pro návrh počítačové sítě, ve druhé části byla provedena 

analýza stávajícího stavu, kde jsem zjistil potřebné informace od majitele objektu, 

respektive investora a v závěrečné části byl proveden samotný návrh počítačové sítě pro 

novostavbu rodinného domu. 

Počítačová síť byla navržena výhradně na základě požadavků investora, které 

vyplívají z analýzy současného stavu a s ohledem na budoucí rozšíření sítě co se týče 

rychlosti a počtu přípojných míst. Rodina může v budoucnu připojit do sítě další chytré 

spotřebiče nebo například elektronického vrátného, který je velice užitečný. Byl dodržen 

rozpočet projektu a síť odpovídá veškerým platným normám ČSN, proto firma nebo IT 

pracovník, s dostatečnou praxí, nebude mít problém s instalací takové sítě.  

Zadání a cíl práce tedy byly, dle výše uvedených informací, dodrženy. 
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PŘÍLOHA Č. 1: PŮDORYS DOMU – PODROBNÝ 

[Zdroj: Projektová dokumentace] 
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PŘÍLOHA Č. 2: PŮDORYS DOMU 

[Zdroj: Projektová dokumentace] 
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PŘÍLOHA Č. 3: Vedení tras 

[Zdroj: Upraveno dle projektové dokumentace]  
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PŘÍLOHA Č. 4: Pokrytí signálu Wi-Fi 

[Zdroj: Upraveno dle projektové dokumentace]  

 

 



V 

 

PŘÍLOHA Č. 5: Tabulka kabelů 

[Zdroj: Vlastní zpracování]  

 

Patch panel Datová zásuvka Kabel 

Port 
Označení 

Portu 
Místnost 

Označení datové 
zásuvky 

Délka kabelu (m) 

1 01A 

Hlavní vchod a 
chodba 

01A 24,5 

2 (R) 01B 01B  24,5  

3 02A 02A 12,5 

4 (R) 02B 02B 12,5  

5 03A 
Koupelna 

03A 23 

6 03B 03B 23 

7 04A 

Kuchyň a obývací 
pokoj 

04A 25,5 

8 04B 04B 25,5 

9 05A 05A 28 

10 05B 05B 28 

11 06A 06A 13 

12 06B 06B 13 

13 07A 07A 13 

14 (R) 07B 07B 13  

15 08A 

Dětský pokoj 1 

08A 21 

16 08B 08B 21 

17 09A 09A 21 

18 09B 09B 21 

19 10A 10A 18,5 

20 10B 10B 18,5 

21 11A 

Dětský pokoj 2 

11A 17 

22 11B 11B 17 

23 12A 12A 17 

24 12B 12B 17 

25 13A 13A 14,5 

26 13B 13B 14,5 
*(R) = Rezervní kabel 
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PŘÍLOHA Č. 6: Tabulka kabelů 

[Zdroj: Vlastní zpracování]  

 

Patch panel Datová zásuvka Kabel 

Port 
Označení 

Portu 
Místnost 

Označení datové 
zásuvky 

Délka kabelu (m) 

27 14A 
Koupelna 2 

14A 11 

28 14B 14B 11 

29 15A 

Ložnice 

15A 12 

30 15B 15B 12 

31 16A 16A 12 

32 (R) 16B 16B 12 

33 17A 17A 6,5 

34 17B 17B 6,5 

35 18A 

Garáž a zadní 
východ 

18A 10 

36 18B 18B 10 

37 19A 19A 14,5 

38 (R) 19B 19B 14,5 

39 20A Technická 
místnost 

20A 5 

40 20B 20B 5 

41 

Rezerva 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 Port rezervován pro připojení internetu od poskytovatele 

*(R) = Rezervní kabel 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

PŘÍLOHA Č. 7: Logické schéma zapojení 

[Zdroj: Vlastní zpracování]  
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PŘÍLOHA Č. 8: Rozpočet 

[Zdroj: Vlastní zpracování]  

Popis Název 
Měrná 

jednotka 
Počet 

Cena za m.j. 
bez DPH 

(Kč) 

Celkem bez 
DPH (Kč) 

Rozvaděč 
RUA-18-AS5 - 19“ nástěnný 
rozvaděč Triton 18U hl.500mm 

ks 1 3 148,00 3 148,00 

UTP kabel 
UTP kabel Linkbasic cat.5e drát 
PVC 

m 563,5 4,10 2 720,35 

Patch kabel  
Patch kabel UTP Datacom cat.5e 
barevný 0,5m 

ks 43 22,31 959,33 

Datové zásuvky 
ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x 
Keystone RJ45 

ks 20 196,00 3 920,00 

Patch panel 
Datacom, 48x RJ45, přímý, 
CAT5E, UTP, černý, 2U, LSA 

ks 1 923,00 923,00 

Horizontální organizér 
D-ring CMPHF2 přední provedení 
2U 

ks 2 556,00 1 112,00 

Elektroinstalační krabice KOPOS KU 68 LA/1 ks 20 6,50 130,00 

Kabelové žlaby Kabelový žlab M2 200/50 m 50 161,00 8 050,00 

Elektroinstalační trubice 
Trubka ohebná 2336/LPE-2 na 
kabely 36mm husí krk 

m 40 16,50 660,00 

Switch CISCO SG200-50P ks 1 17 536,00 17 536,00 

Wi-Fi AP 
Ubiquiti UniFi AP Long Range, 
27dBm 

ks 2 1 735,00 3 470,00 

Datové úložiště Asustor AS-204TE ks 1 9 083,00 9 083,00 

Diskové jednotky 
Western Digital Red 2000GB 
64MB cache 

ks 4 2 123,00 8 492,00 

IP Kamery Edimax MD-111E ks 4 4 074,00 16 296,00 

Napájecí panel 
ACAR 19" Rozvodný panel 
8x230V 1U CZ 2m kabel černý 

ks 1 520,00 520,00 

Rack police Rack police GA-2-800mm 1U ks 1 589,00 589,00 

Stahovácí páska Stahovácí páska suchý zip 0,3m ks 300 8,00 2 400,00 

Štítky 
Štítky pro BMP21, šířka 
19,05mm, nylonové, 4,8m 

ks 1 772,00 772,00 

Práce a certifikace (odhad) - 20 000,00 

Celkem bez DPH   100 780,68 

Celkem s DPH (21%)   121 944,62 

 


