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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu počítačové sítě, konkrétně v budově 

základní školy. Vychází z analýzy současného stavu počítačové sítě, prostor školy a 

požadavků zadavatele. Práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou použity pro 

realizaci konkrétního návrhu. Obsahem práce je také kalkulace nákladů spojena s možnou 

realizací návrhu. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the design of the computer network, specifically in the 

building of elementary school. It is based on the analysis of the current computer network 

state, school premises and requirements of the client. This thesis includes theoretical 

knowledge, which is used for the design of computer network. Thesis also contains cost 

calculations associated with the implementation of the proposal. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem počítačové sítě pro budovu základní 

školy. Návrh je třeba vytvořit s ohledem na současnou situaci počítačové sítě, požadavky 

zadavatele a také s ohledem na prostory školy. Základní škola se nachází v obci Střítež u 

Českého Těšína  a jedná se o dvoupodlažní budovu. Škola podporuje interaktivní výuku 

žáků na PC, proto je potřeba navrhnout efektivní a normu splňující počítačovou síť, která 

bude splňovat i požadavky na každodenní činnosti prováděné zaměstnanci školy. Návrh 

by měl počítat s budoucím rozšírením počítačového vybavení školy. 
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2 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu počítačové sítě, který by mohl posloužit pro 

skutečnou realizaci. Je tedy zpracován návrh strukturované kabeláže, včetně návrhu 

přípojných míst a tras vedení. Tento návrh musí splňovat všechny povinné normy. 

Součástí návrhu  je vytvořen i reálný seznam komponentů a kalkulace nákladů. Cílem je 

využití maximální efektivnosti za dosažení minimálních nákladů. 
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3 Teoretická východiska 

Tato kapitola obsahuje teoretické poznatky, které jsou nezbytné pro vytvoření návrhu. Je 

potřeba pochopit principy a základní pojmy, které se v oblasti počítačových sítí vyskytují 

a nastudovat normy, které sice vnášejí do návrhu různá omezení, ale jejich dodržením je 

zaručen bezproblémový chod počítačové sítě.  

 

3.1 Počítačová síť 

V moderní době, kdy osobní počítače můžeme najít jak v podnicích tak i v domácnostech, 

je pojem počítačová síť velmi oblíbený. Počítačová síť je spojení hardwaru, softwaru a 

kabelů (vodičů), které společně umožňují vzájemnou komunikaci různých počítačových 

zařízení pomocí obslužného síťového SW. (1). 

Síť nám umožňuje sdílet data mezi jednotlivými počítači, sdílet hardwarové prostředky 

(sdílené tiskárny, skenery, externí disky), síť nám také umožňuje komunikaci v podobě 

různých chatů, e-mailů a podobně (2). 

Rozdělení počítačové sítě dle velikosti 

Počítačové sítě lze různě kategorizovat. Zde si ukážeme jak se dělí počítačové sítě dle 

jejich rozsahu. 

LAN (Local Area Network) – jak už z názvu vyplývá je to síť situována na relativně malé 

ploše tedy v rámci budov, kanceláří nebo i jednotlivých místností (3). Můj návrh 

počítačové sítě se bude zabývat právě sítí této velikosti. 

MAN (Metropolitan Area Network) – pokud počítačová síť přesáhne hranici budovy 

jmenuje se MAN, je tedy větší než LAN a používá jiné přenosové technologie. Pro 

představu je to síť, která spojuje jednotlivé budovy v nějakém firemním komplexu (3). 

WAN (Wide Area Network) – posledním rozdělením je WAN, jsou to rozlehlé sítě, které 

spojují dvě a více geograficky oddělených sítí typu LAN, MAN. Kvůli velké vzdálenosti, 

které musí data podstoupit, je jejich spojení provozováno speciálními metodami. Rozsah 

této sítě může mít podobu měst, států nebo dokonce celosvětovou síť – Internet (3). 
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V moderní době je poměrně dost složité rozlišit počítačové sítě dle velikosti. Sítě LAN 

se postupně rozšiřují. Místo pojmu MAN se výrazně začíná používat pouze WAN. Toto 

rozlišení se tedy stává méně důležitou vlastností (2). 

Rozdělení počítačové sítě dle topologie 

Topologie určuje, jakým způsobem jsou zařízení v počítačové síti zapojeny. Úzce souvisí 

s použitou kabeláží. Základní topologie sítě LAN se nazývají sběrnicová, hvězdicová, 

kruhová. Tyto topologie lze vzájemně kombinovat (4). 

Sběrnice (bus) – složena z hlavního kabelu (také páteř nebo segment), ke kterému jsou 

připojena všechna zařízení. Poslaná data se tedy dostanou ke všem stanicím připojeným 

k tomuto kabelu. Tato topologie má přísná pravidla chování na sítí, například ohledně 

času vysílání, připojení ke sběrnici, velikost sběrnice. Nedodržením těchto pravidel 

dochází v této síti ke konfliktům (5). 

Kruh (ring) – tato topologie propojuje zařízení pomocí kabelu v jediném okruhu. Poslaná 

data putují v kruhu postupně přes jednotlivé stanice, dokud nedorazí k příjemci. 

Příkladem kruhové topologie jsou sítě Token Ring a FDDI (fiber distributed data 

interface)  (5).   

Hvězda (star) – nejpoužívanější topologie, spojuje všechna zařízení do jednoho 

centrálního bodu (rozbočovač, koncetrátor). Přes tento bod prochází veškerá komunikace. 

Vzhledem k tomu, že je každý počítač připojen vlastním kabelem k rozbočovači, je tato 

topologie odolnější vůči chybám, tedy poškození jednoho z kabelů neovlivní zbytek sítě 

(4). 

 

Obrázek 1: Základní topologie sítě LAN, Zdroj: (5, str. 48) 
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3.2 Referenční model ISO/OSI 

Při datové komunikaci je potřeba dodržovat určitá pravidla, aby si komunikující strany 

rozuměly. Musí se tedy stanovit určitý protokol, který například definuje, kdy zpráva 

začíná a končí nebo jaká je maximální doba, která může uplynout než musí být zpráva 

přijata jednou z komunikujících stran. Pro tyto účely vznikl referenční model, který 

popisuje jakým způsobem jsou data vyměňována mezi počítači v síti (4). 

Referenční model ISO/OSI vyvinula společnost International Organization for 

Standardization (ISO) v roce 1984. Model definuje strukturu, která stanovuje logické 

úkoly komunikace požadované pro přemísťování informace z aplikace jednoho počítače, 

do aplikace v jiném počítači pomocí sítě. Model rozdělil komunikaci do sedmi vrstev a 

popisuje jejich funkce, služby a vlastnosti. Na každé komunikující straně probíhá fyzická 

komunikace vždy jenom mezi dvěma sousedními vrstvami (vertikální komunikace). 

Logická (horizontální) komunikace probíhá mezi stejnými vrstvami na každé straně a 

platí pravidlo, že nižší vrstva poskytuje služby vyšší, tedy vyšší služby využívají služeb 

nižších vrstev (4). V další části stručně proberu jednotlivé vrstvy. 

 

Obrázek 2: Schéma modelu ISO/OSI, Zdroj: (6, str.  3) 

Fyzická vrstva 

Popisuje elektrické či optické signály používané při komunikaci mezi počítači. Je 

vytvořen fyzický okruh, na kterém často bývají mezi sousedními počítači vkládaná další 

zařízení (opakovače, apod.). Jednotkou jsou bity (6). 
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Na fyzické vrstvě jsou informace přenášeny kabely či prostorem. Vrstva tedy popisuje, 

jaké vlastnosti mají jednotlivé kabely, konektory a další (2). 

Linková vrstva 

Uskutečňuje výměnu dat mezi sousedními počítači. Jako jednotka přenosu dat je zde 

datový rámec, který se skládá ze záhlaví (header), dat (payload) a zápatí (trailer). 

V záhlaví datový rámec obsahuje adresu příjemce a odesílatele ve formě MAC (fyzické) 

adresy a další řídící informace. Data v datovém rámci představují paket síťové vrstvy. 

Zápatí obsahuje kontrolní součet z přenášených dat, který slouží pro ověření, zda nedošlo 

k chybě při přenosu (6). 

Síťová vrstva 

Definuje procesy a úkoly požadované pro směrování paketů v sítích. Základní funkce této 

vrstvy je adresování v síti a také stanovení cesty mezi zdrojovým a koncovým uzlem 

v různých sítích. Nejznámějším protokolem pracujícím na této vrstvě je protokol IP (6). 

Transportní vrstva 

Díky síťové vrstvě se spojení dvou počítačů jeví transportní vrstvě, jakoby na cestě 

neležely žádné překážky. Za úkol má přenášet data mezi aplikacemi dvou vzájemně 

komunikujících uzlů. Základní jednotkou je datagram, adresy jsou představovány porty, 

které identifikují jednotlivé procesy (4). 

Relační vrstva 

Vytváří, spravuje a ukončuje relace mezi dvěma komunikujícími prezentačními entitami. 

Tím tedy zabezpečuje výměnu dat mezi aplikacemi (4). 

Prezentační vrstva 

Tato vrstva je zodpovědná za reprezentaci a zabezpečení dat. Probíhá zde konverze 

protokolu, šifrování/dešifrování a rozšíření grafických prvků (6) . 
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Aplikační vrstva 

Předepisuje, v jakém formátu a jakým způsobem jsou data přebíráná/předávána od 

aplikací (6). 

 

3.3 Ethernet 

Ethernet je standardem vyvíjeným ve spolupráci společností Xerox a INTEL od roku 

1970. Je to doposud nejpoužívanější technologie v sítích LAN. Od jeho začátku se 

vyvinulo mnoho variant Ethernetu a jeho rychlost a spolehlivost se stále zvyšuje (1).  

Verze Ethernetu 

Jak už jsem zmínil, od začátku vývoje vzniklo mnoho variant Ethernetu.  

Tabulka 1: Varianty Ethernetu, Zdroj: (1, str.  112) 

Název Přenosová rychlost Typ kabelu 

Ethernet 10 Mb/s koaxiální, optický, kroucený pár 

Fast Ethernet 100 Mb/s optický, kroucený pár 

Gigabit Ethernet 1000 Mb/s optický, kroucený pár 

10 Gigabit Ethernet 10 Gb/s optický, kroucený pár 

 

3.4 Aktivní prvky 

Jak už z názvu vyplývá, tyto prvky aktivně ovlivňují dění v síti. V této kapitole si shrneme 

ty nejdůležitější.  

Hub 

Základní aktivní prvek pracující na první vrstvě modelu ISO/OSI. Jeho funkce spočívá 

v zesilování/opakování signálu, který se při přivedení na některý z portů následně objeví 

na všech ostatních portech bez ohledu na to, komu je určen. Hub tedy nepoužívá žádnou 

formu adresace zdroje a cíle (7). 
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Switch 

Představuje střed v topologii typu hvězda. Jeho hlavní funkcí je oddělování komunikující 

stanice se zbytkem sítě. Princip spočívá ve vytvoření virtuálního okruhu mezi 

momentálně komunikujícími stanicemi. Stanice potom nejsou zahlcovány cizími pakety 

a nedochází tak ke zpomalování sítě (2). 

Směrovač 

Směrovač pracuje na úrovni síťové vrstvy ISO/OSI. Jeho úkol je shromažďovat 

informace o připojených sítích a při posílání paketů vybrat tu nejvýhodnější cestu. Také 

umí data filtrovat a izolovat. Každý směrovač uchovává tabulky, které obsahují cílové 

adresy (4). 

 

3.5 Přenosové prostředí  

V této kapitole proberu jednotlivá přenosová prostředí určená k přenosu signálu 

v počítačových sítích. Základní typy přenosových prostředí jsou metalické a optické 

kabely a také prostor. Metalické kabely jsou klasická přenosová prostředí, kde je signál 

přenášen ve formě elektrického impulsu pomocí měděného vodiče. Optickými kabely se 

šíří světelné impulsy, které nesou zakódovaná data. Posledním přenosovým prostředím je 

prostor, tím se šíří elektromagnetické vlnění, a je tedy určené pro přenos signálu u 

bezdrátových sítí (2). 

Výběr přenosového prostředí výrazně ovlivňuje vlastnosti počítačové sítě, je proto 

potřeba této problematice věnovat pozornost. Každé přenosové prostředí využívá jiný typ 

hardwaru, s kterým je kompatibilní.  

 

3.5.1 Metalické kabely 

Metalické kabely jsou založeny na měděném vodiči, který přenáší elektrické signály. 

Metalické kabely můžeme dělit na kabely koaxiální a kroucený pár. Koaxiální kabely 

byly v historii nejpoužívanější přenosové prostředí. Po příchodu krouceného páru se však 

přestaly používat a v práci tedy jejich popis neuvedu. 
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Kroucený pár (twisted pair cable) 

Kroucený pár je momentálně nejpoužívanějším metalickým vodičem v sítích LAN. Kabel 

krouceného páru je standartně tvořen 8 barevně odlišenými vodiči tvořícími 4 páry. 

Každý pár je navzájem přesně zkroucený a tvoří tak symetrické vedení. Tyto páry jsou 

dále vzájemně zkrouceny (2). 

Rozdělení krouceného páru dle stínění 

 UTP (Unshielded Twisted Pair) – nestíněný kroucený pár, (obr. 3) 

 STP (Shielded Twisted Pair) – stíněný kroucený pár, stínění opletením, nelze 

dosáhnout 100% stínění, (obr. 4) 

 FTP (Foil Shielded Twisted Pair) – fólií stíněný kroucený pár, 100% stínění, 

(obr. 4) 

 ISTP (Idividualy Shielded Twisted Pair) – samostatně kroucený stíněný pár, 

páry stíněny fólií + kabel obvykle opletením, (obr. 4) (8) 

 

 

Obrázek 3: UTP kabel, Zdroj: Upraveno dle (9, str.  292) 
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Obrázek 4: Stínění kabelů, Zdroj: Upraveno dle (9, str. 297) 

Rozdělení symetrického páru podle typu provedení 

 Typ lanko – použití jako propojovací kabel 

 Typ drát – použití v rozvodech horizontální sekce 

Třídy použití a kategorie komponent kabeláže 

Kategorie – klasifikuje použitý materiál (rozlišovací kritérium – kmitočet – MHz). 

Třída – klasifikace aplikací sítí (rozlišovací kritérium – kmitočet – MHz) – hodnotí 

parametry nainstalovaného celku tj. včetně vlivu způsobu a preciznosti instalace (7). 

Tabulka 2: Výkonnostní kategorie UTP kabelů, Zdroj: Upraveno dle (7, str. 4) 

Třída Kategorie Frekvenční rozsah Použití 

A 1 do 100 kHz analogový telefon 

B 2 do 1 MHz ISDN 

C 3 do 16 MHz Ethernet – 10 Mb/s 

- 4 do 20 MHz Token-Ring 

D 5 do 100 Mhz FE, ATM155, GE 

E 6 do 250 MHz ATM 1200 

EA 6A do 500 MHz 10 GE 

F 7 do 600 MHz 10 GE* 

 

Nejčastěji používané materiály plášťů kabelů 

 PVC (polyvinilchlorid) – dnes nejčastěji používaný materiál, mírně porézní – 

není plně vodě odolný – nevhodnost do vnějšího prostředí, vznik jedovatých plynů 

při hoření 
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 NH materiály – bezhalogenové materiály – použití v místech s velkou koncetrací 

osob, nemocnicích, školách, nádražích, atd. U těchto materiálů nevznikají 

v případě hoření jedovaté plyny, mají také sníženo vyvíjení kouře. Jsou dostupné 

verze se zvýšenou odolností proti vodě, olejům, chemikálií, atd. 

 PE (polyetylén) – neporézní materiál, bezhalogenový, je vhodný do vnějšího 

prostředí, vysoce hořlavý 

 HDPE (vysokohustotní PE) – tento materiál je vhodný pro přímé uložení do 

země  

 FCP (fluorokopolymery) – skupina materiálů, které jsou odolné proti vyšším 

teplotám, chemikáliím, atd. 

 PUR (polyuretan) – nově používaný bezhalogenový materiál, který je vysoce 

odolný proti vodě, olejům, chemikáliím, oděru má dobrou kluznost a je velmi 

houževnatý (7) 

Impedance vedení 

Základní parametr ovlivňující přenosové schopnosti, a který také sekundárně ovlivňuje 

ostatní přenosové parametry, se nazývá impedance vedení – respektive podélná stabilita 

impedance vedení. Rozhodující faktor pro tento parametr je symetrie vodičů – konstatní 

vzdálenost os obou vodičů (8). 

Impedance vedení je ovlivněna hlavně nedokonalou symetrií v páru, lokální destrukcí 

symetrie při ostrém ohybu páru či v místě připojení konektoru a případně i stíněním 

kabelu nebo páru. Dalšími faktory ovlivňujícími impedanci jsou průměr vodiče nebo 

čistota materiálu. Pro zajištění lepších přenosových vlastností byla vytvořena technologie 

svařeného krouceného páru s konzistentní symetrií, která je zachována i při ohybech, 

zkrutu či dalším mechanickém namáhání (8). 
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Obrázek 5: Symetrie svařeného/nesvařeného páru, Zdroj: (7, str. 35) 

 

Obrázek 6: Oddělení vodičů u svařeného/nesvařeného páru, Zdroj: (7, str. 36) 

U nesvařených párů dochází k oddělení vodičů. To má za následek změnu impedance, 

odrazy signálů či přeslechy (vyzařované vlnění mezi páry). Díky technologii svařeného 

páru nedochází k rozpadu symetrie a přenosové parametry tak zůstávají zachovány (7).  

Konektor RJ45 

Nejpoužívanější typ zapojení kabelů UTP a STP, také nazýván jako osmipinový 

modulární konektor. Nabízí dva různé typy zapojení T568A nebo T568B. Tyto dva druhy 

mají úplně identické vlastnosti, je ale potřeba použít jeden typ zapojení pro všechny RJ45 

(3). 

Zapojením T568A na jedné straně a T568B na druhé vznikne Cross patch cord – křížený 

kabel. Ten se používal u přenosových technologií, které používaly pro přenos pouze dva 

páry a jejich aktivní prvky ještě neuměly autodetekci přijímače a vysílače (7). 
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Obrázek 7: RJ45 zapojení T568B, Zdroj: Upraveno dle (10) 

Obecné označení konektorů 

 zásuvka – female- JACK – použití většinou v zařízení, kabel typu drát 

 zástrčka – male – PLUG – použití většinou na připojovacím kabelu, kabel typu 

lanko (7) 

Jack konektory můžeme rozdělit podle typu provedení na pevné (zabudované v zařízení, 

například switch, pevný připojovací panel, atd.) a modulární (vyměnitelný). Zde máme 

dva typy uchycení: KEYSTONE (konektor je uchycen do normalizovaného 

obdelníkového otvoru pomocí pružné západky a pevné zarážky, v tomto systému se 

vyrábějí konektory nejen pro párové datové kabely) a NON-KEYSTONE (systém 

uchycení je odlišný u jednotlivých výrobců i typových řad jednoho výrobce) (7). 

 

3.5.2 Optické kabely 

U optického kabelu je signál přenášen v podobě světelných impulsů. Kabel se skládá ze 

světelných vláken (minimálně dvě – běžně bývá několik), sekundární ochrany, která 

mechanicky chrání vlákno, konstrukční vrstvy pro zvýšení pevnosti kabelu a nakonec 

plastového vnějšího pláště (2). 
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Světelné vlákno se skládá z jádra a odrazné vrstvy, na které je nanesena vrstva speciálního 

laku, která chrání vlákno před vlhkostí a chemickým vlivem prostředí. Tato vrstva se 

nazývá primární ochrana. Sekundární ochranu dělíme na dvě varianty: těsná sekundární 

ochrana a volná sekundární ochrana (vložení několika vláken chráněných pouze primární 

ochranou do trubičky s ochranným gelem) (8). 

Optické kabely dle principu přenosu paprsku 

 Jednovidové – vláknem prochází jen jeden paprsek  

 Multividové – světelný paprsek je rozložen na více světelných částí (vidů), které 

se odrážejí od odrazné vrstvy, na konci provede příjemce součet jednotlivých vidů 

(2). 

 

Obrázek 8: Jednovidové optické vlákno, Zdroj: Upraveno dle (3, str. 106) 

 

 

Obrázek 9: Mnohovidové optické vlákno, Zdroj: Upraveno dle (3, str. 106) 

 

3.6 Kabelážní systém 

3.6.1 Normy 

Dodržení norem nám zaručuje kvalitní provoz počítačové sítě. Pro Českou republiku jsou 

závazné tyto normy: 
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 ČSN EN 50173-1 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy 

(Všeobecné požadavky)   

 ČSN EN 50173-2 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy 

(Kancelářské prostory)  

 ČSN EN 50173-3 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy 

(Průmyslové prostory)  

 ČSN EN 50173-4 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy 

(Obytné prostory)  

 ČSN EN 50173-5 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy 

(Datová centra)  

 ČSN EN 50174-1 Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů 

(Specifikace a zabezpečení kvality) 

 ČSN EN 50174-2 Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů 

(Projektová příprava a výstavba v budovách) 

 ČSN EN 50174-3 Informační technologie – Kabelová vedení (Projektová 

příprava a výstavba vně budov) 

 

3.6.2 Základní pojmy 

Rozdíl mezi linkou a kanálem. 

V kabelážním systému rozeznáváme dva pojmy: linka a kanál. Linkou se rozumí spojení 

dvou rozhraní kabeláže kabelem, například spojení zásuvky na pracovišti a patch panelu. 

Kanál zahrnuje linku a propojovací kabely, je to tedy přenosová cesta mezi jednotlivými 

zařízeními, například switchem a počítačem (9). 

Telekomunikační místnost (Telecommunication Closet – TC) 

Místnost v budově, která obsahuje rozvaděč kabeláže a další prvky, např. patch panely, 

switche, atd. V této místnosti se může nacházet místnost pro zařízení (Equipment room – 

ER), pro umístění různých zařízení sítě (servery, apod.) a také zakončovací vstup kabelů 

do budovy (Entrance Facility – EF) (9). 
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Rozvaděč  

Skříň nebo rám, kde jsou uloženy aktivní prvky, patch-panely nebo zářezové bloky se 

zakončením kabelů a propojovací kabely. Rozvaděč se může dělit na hlavní rozvaděč 

(MC), mezilehlý rozvaděč (IC), horizontální rozvaděč (HC). Rozvaděč najdeme 

v telekomunikační místnosti (9). 

 

3.6.3 Sekce kabeláže 

Páteřní sekce 

Veškeré vedení mezi síťovými místnostmi (TC). Mohou vést mezi jednotlivými 

budovami v rámci celého areálu nebo v rámci budovy mezi jednotlivými TC na různých 

podlažích (obr. 7). Tento případ je také nazýván jako vertikální rozvody. Páteřní sekce 

využívá hvězdicovou topologii, která má střed v hlavním rozvaděči. Pro páteřní vedení 

se používá optická kabeláž, pro hlasové služby i metalické vedení. Zakončení kabelů je 

inicializováno do patch panelu nebo zářezových bloků (5). 

 

Obrázek 10: Páteřní vedení v rámci budovy, Zdroj: Upraveno dle (7, str. 91) 
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Horizontální sekce 

Zahrnuje vedení z telekomunikační místnosti do TO (uživatelské zásuvky) v pracovní 

oblasti. Topologie horizontální sekce je hvězdicová se středem v horizontálním 

rozvaděči. Délka linky je maximálně 90 m. Všechny čtyři páry UTP kabelu musí být 

zapojeny jak v patch panelu tak v TO (9).  

Pracovní sekce 

Zahrnuje kabeláž, která propojuje TO s koncovým zařízením (telefon, počítač, tiskárna, 

apod.), a vedení, které propojuje patch panely nebo zářezové bloky s aktivními prvky 

v rozvaděčích. V součtu na obou stranách může být délka maximálně 10 m (3). 

 

3.6.4 Spojovací zařízení 

Jsou to zařízení, která slouží k zakončení linky. 

Patch panely 

Používá se pro propojení konců kabelů horizontální sekce s aktivními prvky v síťové 

místnosti. Díky možnosti jednoduchého přepojování bez použití speciálních nástrojů 

a účasti specialisty se jedná o velmi oblíbené řešení. Každý port na horizontálním patch 

panelu náleží jednomu portu na uživatelské zásuvce (5). 

Patch panely dělíme dle konstrukce na integrované (obr. 9.), které jsou pevně osazené a 

nelze kombinovat typy prvků ani měnit jejich počet, a dále na modulární (obr. 10), kde 

lze vyměnit nebo kombinovat prvky panelů. Modulární patch panely se vyrábějí ve verzi 

pro konkrétní typ NON-KEYSTONE modulů nebo pro KEYSTONE. Montážní šířka 

panelu je udávána v palcích: 1" = 25,4 mm. Patch panely se vyrábí v rozměrech 10", 19", 

21" a 23". Běžně používané šířky v datových aplikacích jsou 19" a 10". Další důležitý 

parametr u patch panelů je zástavná výška, která je udávána v počtu zástavných jednotek 

tzv. UNIT: 1U = 44,45 mm. Obvyklá hustota osazení je 24 portů / 1U (7).   
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Obrázek 11: Integrovaný patch-panel 19", 48 portů/2U, Zdroj: Upraveno dle (7, str. 169) 

 

Obrázek 12: Modulární patch-panel, 24 portů/1U s vysazovací lištou, Zdroj: Upraveno dle (7, str. 171) 

Zásuvky 

Uživatelské zásuvky zakončují část horizontální sekce. Dle umístění lze zásuvky dělit pro 

montáž na omítku – AP, montáž na krabici – UP, či do podlahových boxů nebo 

speciálních držáků. Podobně jako u patch panelů se zásuvky dělí konstrukčně na 

integrované a modulární. U integrovaných nalezneme obvykle 2 porty (může být i 1), u 

modulárních 1 až 4 porty v provedení UP a 1 až 12 portů v provedení AP (7). 

 

Obrázek 13: Modulární datové zásuvky, Zdroj: (11, str. 30) 
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3.6.5 Rozvaděče  

Slouží pro umístění patch-panelů, aktivních prvků a dalších zařízení. Jsou k dispozici 

v různých velikostech a provedeních. Nejpoužívanější šířka u rozvaděčů je 19". Výška 

rozvaděče se udává v počtu zástavných jednotek, které lze v rozvaděči osadit (viz. patch 

panely) (9). 

Dělení: 

Možnosti dělení rozvaděčů je mnoho, uvedu tedy ty základní: 

 dle umístění – stojanové, nástěnné, stropní, mobilní, speciální 

 dle provedení – uzavřené (skříně), otevřené (rámy) 

 dle konstrukce – svařované, nýtované, šroubované (7) 

 

 

Obrázek 14: Základní typy rozvaděčů, Zdroj: Upraveno dle (9, str. 237-241) 

 

Do rozvaděčů lze umístit různá příslušenství, která nám usnadňují práci s prvky či 

zabezpečují jejich správný chod. Příslušenství do rozvaděčů mohou být: 

 organizéry kabeláže, další prvky pro zajištění ochrany a vedení kabelů 
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 chladící a klimatizační jednotky 

 osvětlení 

 napájecí jednotky 

 police (7) 

 

Obrázek 15: Ukázka možného příslušenství do rozvaděčů, Zdroj: Upraveno dle (7, str. 194-202) 

 

3.6.6 Prvky vedení  

Slouží ke skrytí, ochraně a vedení kabeláže. Variant jak vést kabeláž je mnoho. 

Nejpoužívanější je vedení v PVC trubkách,  pomocí drátěného žlabu do podhledů nebo 

vedení v lištách, které se připevní na zeď. Pří výběru směrovacího systému je nutné 

dodržet stanovené normy, které určují množství kabelů, které můžeme daným systémem 

vést, nebo samotné umístění směrovacího systému (9). 

 

Obrázek 16: Ukázka prvků vedení, Zdroj: Upraveno dle (11, str. 39) 
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3.6.7 Prvky značení 

Pro přehlednost a také pro dodržení norem je potřeba veškerou kabeláž řádně 

zdokumentovat a označit. Označeny musí být: 

 Všechny kabely – minimálně na obou koncích 

 Rozvaděče 

 Všechny zásuvky i jejich porty 

 Technické místnosti 

 Veškeré aktivní prvky, jejich porty 

 Patch panely a jejich porty 

 Všechny kabelové svazky v místě vzniku, větvení a křížení (8) 
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4 Analýza současného stavu 

V této kapitole se budu zabývat analýzou současného stavu budovy základní školy v obci 

Střítež. V prvním kroku stručně popíšu historii a současnost. Dále uvedu popis budovy a 

jejích místností. Zhodnotím jak současný stav počítačové sítě, tak software, který je 

školou využíván. V poslední části uvedu požadavky investora. 

4.1 Popis školy 

Základní škola Střítež sídlí nedaleko města Český Těšín, v okrese Frýdek-Místek. Nabízí 

docházku dětem nejen z obce Střítež ale i z okolních obcí. Škola je příspěvkovou 

organizací a jejím zřizovatelem je obec Střítež. Na škole je vyučován první stupeň 

základní školy, tedy 1. až 5. ročník. 

4.1.1 Základní údaje 

Založení školy: 1.9. 1924 

Adresa:  Střítež 108, 739 59 

Ředitel školy:  Mgr. Dagmar Machálková 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Zřizovatel školy: Obec Střítež 

Organizační součásti: ZŠ (1. Stupeň), školní družina, školní jídelna  

Počet žáků:  57 

Počet zaměstnanců: 6 

Internetové stránky: http://www.zsstritezuct.net 

 

 

 

http://www.zsstritezuct.net/
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4.1.2 Popis budovy 

Budova se skládá ze dvou nadzemních podlaží a jedním podzemním. Budova má 

půdorysnou plochu 507 m2 a celkem 16 místností. Výstavba budovy je realizována 

kusovým stavidlem ve formě cihel. Budova byla od své výstavby několikrát 

rekonstruována. 

Dále bude následovat popis jednotlivých místností. Jako způsob číslování jsem zvolil 

dvoumístné číslo, kde první číslo znamená číslo podlaží, na kterém se místnost nachází a 

druhé číslo je označení dané místnosti. Číslo místnosti roste ve směru hodinových 

ručiček, kde výchozí bod je vstupní hala školy. V podzemním podlaží se nacházejí 

místnosti (jídelna, tělocvična, šatna, sklad, keramická dílna), pro které vedení nepožaduje 

zavedení počítačové sítě, nebudu se tedy jimi v analýze a návrhu zabývat. 

1 NP 

Vchod do budovy je situován v prvním podlaží ze západní strany budovy. Na tomto patře 

se nachází 5 místností. Světlá výška v celém patře je 3 m. Dále následuje popis místností, 

označených přiděleným číslem. Popis obsahuje také název místnosti, její plochu a stručný 

popis. 

Číslo místnosti: 11 

Název: Vstupní hala  

Rozloha: 20 m2 

Popis: Při vstupu do budovy školy se nachází vstupní hala, která sousedí 

s místnosti pro školníka (č. 12), toaletami (č. 13), a třídami (č. 14, č. 15). V této 

hale je také přístup ke schodišti do 2. nadzemního podlaží a 1. podzemního patra. 

 

Číslo místnosti: 12 

Název: Školník 

Rozloha: 7,5 m2 
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Popis: Místnost sloužící školníkovi. Technické vybavení představuje počítač, 

telefon a tiskárna. Vstup z haly (č. 11). 

 

Číslo místnosti: 13 

Název: Toalety 

Rozloha: 27 m2 

Popis: Toalety rozděleny dle pohlaví. Vstup z haly (č. 11) 

 

Číslo místnosti: 14 

Název: Učebna 

Rozloha: 56,5 m2 

Popis: Učebna pro klasickou výuku. Současné technické vybavení obsahuje jednu 

pracovní stanici a interaktivní tabuli. Vstup do místnosti z haly (č. 11) 

  

Číslo místnosti: 15 

 Název: Učebna 

 Rozloha: 57 m2 

Popis: Učebna podobná místnosti č. 14, bez technického vybavení. Vstup z haly 

(č. 11). 
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2 NP 

Na druhém patře budovy školy se nachází 5 místností. 

 Číslo místnosti: 21 

Název:  Hala 

Rozloha: 30 m2 

Popis: Do této haly je přístup ze shodiště, které začíná v místnosti č. 11. Tato hala 

sousedí s třídami (č. 22, č. 23), sborovnou (č. 24) a ICT místností (č. 25). 

 

 Číslo místnosti: 22 

Název: Učebna 

 Rozloha: 27 m2 

Popis: Nejmenší učebna budovy. Slouží pro klasickou výuku. Vstup z haly (č. 

21). 

 

 Číslo místnosti: 23 

Název: Učebna 

Rozloha: 62 m2 

Popis: Učebna stejného typu jako místnosti č. 15 a 14. Vstup z haly (č. 21). 

Učebna obsahuje počítač a interaktivní tabuli. 

 

 Číslo místnosti: 24 

Název: Sborovna 

Rozloha: 30 m2 



35 

 

Popis: Zde mají pracoviště pedagogičtí zaměstnanci školy. Místnost je vybavena 

dvěma počítači a tiskárnou. Vstup do této místnosti je možný z haly (č. 21). 

 

Číslo místnosti: 25 

Název: ICT místnost 

Rozloha: 21 m2 

Popis: Počítačová učebna školy. Místnost je vybavena osobními počítači, aktuální 

počet pracovních míst k dispozici je 12 z toho 1 PC slouží vyučujícímu. Dále se 

zde nachází tiskárna. Tato místnost slouží i jako provizorní síťová místnost. Vstup 

z haly (č. 21). 

 

 

4.2 Analýza současného stavu počítačové sítě 

4.2.1 Síťové prvky, kabeláž 

V budově školy není zřízena síťová místnost, aktivní prvky se nacházejí v ICT učebně, 

bez uložení v rozvaděči. Počítačová síť v budově školy má hvězdicovou topologii se 

středem, který představuje switch TP-Link TL-SF 1024, ten nabízí 24 portů typu RJ45 a 

maximální rychlostí 100Mb/s. Dále se zde nachází bezdrátový router TP-Link TL-

WA500G 54Mb/s. 

Stav kabeláže je nedostatečný, typy kabelů a jejich kategorie jsou různorodé. Jsou vedeny 

od pracovních stanic přímo do switche (nevyskytují se zde žádné uživatelské zásuvky), 

kde jsou náhodně zapojeny bez jakéhokoliv označení. Není zde ani ustálený princip skrytí 

a vedení kabelů.  

Vzhledem ke způsobu vedení a zapojení počítačové sítě nebylo možné při analýze sestavit 

schéma součastného stavu.  
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4.2.2 Internetové připojení 

Internetové připojení škola realizuje u místního poskytovatele internetu společnosti 

Hnojniknet. Připojení je řešeno bezdrátovou technologií. Toto připojení dosahuje 

rychlosti downloadu 6 Mb/s a upload 0,5 Mb/s. Připojení je bez limitu přenesených dat a 

omezování rychlosti. Připojení je realizováno anténou NanoBridge M5 umístěnou na 

střeše. Kabel je elektroinstalační trubkou sveden do místnosti počítačové učebny kde je 

následně připojen do switche. 

 

4.3 Softwarové vybavení 

V celé budově školy se nachází 21 počítačových sestav. Škola má v držení pouze software 

s legální licencí. Jako operační systém škola využívá převážně Microsoft Windows 7 

(nainstalován na 19 stanicích) a dále také Microsoft Windows XP (3 stanice). 

Dále má škola zakoupenou multilicenční verzi kancelářského balíku Microsoft Office 

2003. Pro práci na internetu je využíván prohlížeč Internet Explorer 6 nebo Firefox. O 

zabezpečení pracovních stanic se stará antivirový software NOD 32. 

Škola používá různé výukové programy pro zlepšení a obohacení výuky. 

 

4.4 Požadavky investora 

Vzhledem k tomu, že stav počítačové sítě nesplňuje normy a její provedení je 

nedostačující, rozhodlo se vedení vytvořit kompletně novou počítačovou síť. V druhé 

polovině roku 2014 má dojít v budově ke kompletní rekonstrukci elektrického vedení. 

K této události by chtělo vedení připojit i realizaci nové počítačové sítě. Požadavkem je 

tedy vytvoření realizovatelného návrhu počítačové sítě, který bude splňovat veškeré 

normy a tím tak bude zaručena spolehlivá funkčnost této sítě. 

Vedení školy požaduje počítačovou síť v rámci 1. a 2. nadzemního podlaží, která zahrne 

připojení všech stávajících zařízení a také bude počítat s možným budoucím rozšířením. 

Vzhledem k tomu, že je škola příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec, 

náklady na realizaci počítačové sítě by měly být co nejnižší. 
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4.5 Shrnutí analýzy  

Z analýzy vyplývá, že stav počítačové sítě školy je nevyhovující a její současné provedení 

odporuje normám. Proto je potřeba vytvořit návrh kompletně nové počítačové sítě 

s použitím kvalitních materiálů a komponentů, které zaručí splnění norem a 

bezproblémový chod celé sítě. Možnou realizaci výstavby nové počítačové sítě usnadňuje 

plánovaná rekonstrukce elektroinstalace. 
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5 Návrh řešení 

5.1 Přípojná místa 

Stávající ICT učebna nesplňuje hygienické požadavky na prostory ve školských zařízení, 

uvedené ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. schválené dne 30.09. 

2005. Pro dodržení těchto požadavků a také zefektivnění počítačové výuky doporučuji 

přesunout ICT učebnu na místo stávající sborovny. Návrh počítačové sítě počítá 

s výměnou těchto dvou místností, ICT místnost má tedy v návrhu číslo 24 a sborovna č. 

25. 

 

5.1.1 Počet přípojných míst 

Z informací vyplývajících z analýzy navrhuji pro učebny s klasickou výukou (č. 14, č. 

15, č. 22, č. 23) k dispozici tři přípojná místa v blízkosti katedry učitele. Tři přípojná 

místa navrhuji v místnosti určenou pro školníka (č. 12) pro připojení počítače, tiskárny a 

dalšího možného zařízení. Ve sborovně (č. 25) navrhuji zřízení 12 přípojných míst, tedy 

3 přípojná místa na osobu, pro připojení osobního počítače, tiskárny či jiného zařízení. 

V ICT učebně navrhuji k dispozici 14 přípojných míst, tedy 12 pro připojení počítačů a 2 

k případnému připojení tiskárny či jiného zařízení. Ve vstupní hale (č. 11) budou 

k dispozici dvě přípojná místa pro AP poskytující bezdrátové připojení a další zařízení 

(např. kameru), toto řešení navrhuji i v hale v 2NP (č. 21) 

Přípojná místa celkem: 45 

Takto rozvržený počet přípojných míst zajistí připojení stávajících zařízení a nabízí 

rezervu, která počítá s možnou poruchou či budoucím rozšířením. 

 

5.2 Obecné specifikace 

5.2.1 Návrh technologie 

Jako technologii použitou v mém návrhu počítačové sítě jsem vybral Ethernet, konkrétně 

variantu 1000BASE-T, dosahující přenosovou rychlost (1Gb/s), která splňuje jak 
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současné, tak budoucí požadavky počítačové sítě školy. Tato varianta je také výhodná 

z hlediska pořizovacích nákladů. 

Gigabitový Ethernet vyžaduje kabeláž třídy D, to lze vyrobit z materiálů kategorie 5. 

 

5.3 Návrh komponent  

5.3.1 Použitá kabeláž 

Navrhuji použití kabeláže Solarix CAT5E UTP PVC kategorie 5. Vzhledem k tomu, že 

se v budově nenacházejí výraznejší zdroje elektromagnetického rušení není potřeba volit 

stíněné kabely. Zvolená kabeláž splňuje požadavky technologie Ethernet 1000BASE-T. 

Kabel je vhodný a byl testován pro použití do frekvence 100 MHz. 

Jako propojovací kabely navrhuji patch kabel Solarix Cat5E UTP PVC snag proof 

různých velikostí. Vzhledem k malé velikosti počítačové sítě není potřeba barevného 

rozlišení. 

 

5.3.2 Moduly do datových zásuvek a patchpanelů 

Pro zakončení kabelů navrhuji použití modulů Keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 

s označním SXKJ-5E-UTP-BK-SA se samořezným mechanismem, který splňuje 

technické parametry kategorie 5 a nabízí jednoduchou, přesnou a rychlou instalaci. 

 

5.3.3 Datové zásuvky 

Kromě ICT učebny navrhuji pro datové zásuvky řešení firmy Solarix a jejich modulární 

zásuvky Solarix SX9, které lze osadit až třemi moduly Keystone Solarix. U těchto 

zásuvek je zaručena jejich maximální životnost a velmi dobrá funkčnost. V obou halách 

(č. 11, č. 21) navrhuji použít typ pro dva moduly SX9-2-0-WH, pro zbytek místností pak 

navrhuji typ SX9-3-0-WH, který lze osadit třemi moduly. 
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Pro ICT učebnu navrhuji použít datové zásuvky French Style Solarix 45 x 45 mm pro 2 

moduly Keystone. Označení těchto zásuvek je SXF-M-2-45-WH-P. 

 

5.3.4 Patch panel 

Navrhuji pořízení dvou 19" modulárních patch panelů Solarix s označením SX24M-0-

STP-BK-UNI. Tento patch panel nabízí univerzální řešení určené pro 24 modulů 

Keystone. Umožňuje jednoduchou a snadnou instalaci. Součástí patch panelu je také 

vyvazovací lišta, která nabízí přehledné vyvázání a pevné uchycení datového kabelu 

přímo k tělu panelu. Zapojení patch panelů je zobrazeno v příloze č. 1. 

Parametry patch panelu SX24M-0-STP-BK-UNI: 

 Počet portů: 24 

 Výška: 1U 

 Rozměry (mm): 44 x 484 x 93 

 Vyvazovací lišta: ano 

 Stínění: ano 

 

5.3.5 Datový rozvaděč 

Umístění datového rozvaděče navrhuji v počítačové učebně na jížní stěně, 30 cm pod 

stropem. Jako datový rozvaděč navrhuji 19" nástěnný rozvaděč LC-15 (skládaný) od 

firmy Atrack variantu 9U s modelovým označením LC-15 64.09. Tento rozvaděč je určen 

do míst s horší dostupností nebo omezeným manipulačním prostorem. Je tvořen 

montovaným skeletem, který se skládá z perforovaného stropu a dna, dvou bočních a 

jednoho zadního dílu. Perforace jsou uzpůsobeny pro snadné odvětrávání v případě 

instalace zařízení s vyšší výhřevností. Obsahuje skleněné dvěře se zámkem, které lze 

přestavět na levé nebo pravé. V rozvaděči jsou kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní 

části. Zapojení komponentů v rozvaděči je zobrazeno v příloze č. 2. 
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Parametry datového rozvaděče LC-15 64.06 

 Výška: 9U 

 Hloubka: 400 mm 

 Provedení: skládaný skelet s perforací 

 Nostnost: 30 kg 

 Rozměry (mm): 480 x 600 x 400  

Příslušenství datového rozvaděče 

Pro účelnou a přehlednou organizaci kabeláže uvnitř rozvaděče navrhuji pořídit dva 

vyvazovací panely 19" 1U BK ocelový s označením VP-01. 

Pro napájení navrhuji pořídit napájecí panel s 5 zásuvkami velikosti 2U. Tento panel je 

vybaven přepěťovou ochranou, která chrání připojené zařízení před nebezpečným 

přepětím. Katalogové číslo tohoto panelu je 80593005. 

Pro uložení menších prvků (např. PoE injektor) navrhuji polici 19 PALCE 1U 150 mm 

ukládcí plato BK úchyt na přední lišty UP-01. S katalogovým označením 80500150. 

 

5.4 Návrh tras 

5.4.1 Úložný systém 

Variant úložného systému se nám nabízí mnoho. Pro úložný systém počítačové sítě školy 

navrhuji zvolit variantu vedení kabeláže v elektroinstalačních trubkách KOPOS Super 

Monoflex se střední mechanickou odolností, různého průměru, instalované ve zdech pod 

omítkou. Tento typ ohebných ochranných trubek obsahuje protahovací drát pro snadnější 

zavedení kabelů. Tato varianta vedení kabeláže zabraňuje jejímu poškození okolními 

vlivy. Realizace tohoto systému vedení je usnadněna plánovanou rekonstrukcí 

elektroinstalace, kdy dojde k zednickým pracím a nebude tak finančně ani technicky 

náročné vytvořit cesty pro uložení elektroinstalačních trubek. 
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Tento úložný systém bude použit pro vedení kabeláže v celé budově kromě místnosti 

počítačové učebny (č. 24). Zde navrhuji systém uložení kabeláže do parapetního kanálu 

firmy KOPOS 120X55D umístěného nad výškou pracovních stolů. 

Další uvažovanou variantou uložení kabeláže bylo vytvoření stropních podhledů, 

ve kterých by byly kabely vedeny ve žlabech. Tato varianta je ale finančně nákladná a 

pro velikost počítačové sítě ve škole zbytečná.   

 

5.4.2 Trasy vedení 

Všechny trasy budou vycházet z datového rozvaděče a jsou znázorněny v příloze č. 3 a 

č. 4. Zde následuje podrobný popis navrhovaných tras vedení. 

1 NP 

Hala, č. 11 

Počet přípojných míst: 2 

Počet datových zásuvek: 1 

Trasa vedení: Svazek č. 1 s deseti kabely vedený z rozvaděče v elektroinstalační trubce 

1240 L25D vnějšího průměru 40 mm, 30 cm pod stropem v jížní obvodové stěně školy, 

který pokračuje dále v západní  obvodové stěně, ústí do krabice KO 125, umístěné pod 

omítkou v chodbě č. 21. Zde se svazek dělí a pět kabelů je svedeno v elektroinstalační 

trubce 1232 L25D s vnějším průměrem 32 mm průrazem podlahy do 1. podlaží místnosti 

č. 12, kde se kabely opět v krabici, umístěné 30 cm pod stropem, rozdělují. Dva kabely 

pokračují v elektroinstalační trubce L225 L50D o průměru 25 mm, horizontálně přes roh 

v jížní stěně, kde jsou následně průrazem ve zdi do haly (č. 11) zakončeny v datové 

zásuvce, umístěné 30 cm pod stropem. 

Místnost určená pro školníka, č. 12   

Počet přípojných míst: 3 

Počet datových zásuvek: 1 
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Trasa vedení: Z krabice v místnosti, umístěné 30 cm pod stropem, se oddělí tři kabely, 

které pokračují v elektroinstalační trubce 1225 L50D o průměru 25 mm směrem dolů  do 

datové zásuvky, umístěné 50cm nad podlahou. 

Učebna pro klasickou výuku, č. 14 

Počet přípojných míst: 3 

Počet datových zásuvek: 1 

Trasa vedení: Z datového rozvaděče vede jížní obvodovou stěnou, v elektroinstalační 

trubce 1232 L25D vnějšího průměru 32 mm, 30 cm pod stropem, svazek č. 2 obsahující 

šest kabelů, který dále pokračuje východní obvodovou stěnou do učebny č. 23, kde je 

rozdělen v krabici KOM 97 umístěné 30 cm pod stropem. Tři kabely vedou 

v elektroinstalační trubce 1225 L50D s vnějším průměrem 25 mm průrazem podlahou do 

1. podlaží do zásuvky umístěné 50 cm nad podlahou v učebně č. 14. 

Učebna pro klasickou výuku, č. 15 

Počet přípojných míst: 3 

Počet datových zásuvek: 1 

Trasa vedení: Jížní obvodovou stěnou vede z rozvaděče svazek č. 3 s šesti kabely, 

v elektroinstalační trubce 1232 L25D vnějšího průměru 32 mm, umístěné 35 cm pod 

stropem do sborovny (místnost č. 25), kde se v krabici KOM 97 rozděluje. Tři kabely 

jsou svedeny průrazem podlahy v elektroinstalační trubce, 1225 L50D s vnějším 

průměrem 25 mm, do datové zásuvky v učebně č. 15, umístěné 50 cm nad podlahou. 

2 NP 

Hala, č. 21 

Počet přípojných míst: 2 

Počet datových zásuvek: 1 
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Trasa vedení: Ze svazku kabelů č. 1 se v krabici KO 125 oddělí dva kabely, které se 

svedou v elektroinstalační trubce 1225 L50D směrem dolů 15 cm pod krabici, kde jsou 

zapojeny do datové zásuvky. 

Učebna pro klasickou výuku, č. 22 

Počet přípojných míst: 3 

Počet datových zásuvek: 1 

Trasa vedení: Odpovídá trase vedení svazku kabelů č. 1, který se rozděluje v krabici KO 

125 na tři kabely vedoucí v elektroinstalační trubce 1225 L50D s vnějším průměrem 25 

mm do místnosti č. 21, kde jsou zakončeny v datové zásuvce 50 cm nad podlahou. 

Učebna pro klasickou výuku, č. 23 

Počet přípojných míst: 3 

Počet datových zásuvek: 1 

Trasa vedení: Tři kabely, pokračující v elektroinstalační trubce 1225 L50D s vnějším 

průměrem 25 mm ze svazku č. 2 rozděleného v krabici KOM 97 v místnosti č. 22, ústí do 

datové zásuvky umístěné 50 cm nad podlahou. 

Počítačová učebna, č. 24 

Počet přípojných míst: 14 

Počet datových zásuvek: 7 

Trasa vedení: Svazek č. 4, obsahující 14 kabelů, který je postupně rozdělován po dvou 

kabelech do datových zásuvek, je veden v parapetním kanále Kopos PK 120X55 D 

směrem dolů, kde se ve výšce 75 cm nad podlahou ohýbá a vede v parapetním kanále 

podél jížní zdi, kde přes roh dále pokračuje podél východní zdi, dále pokračuje směrem 

k severní zdi. Zde rohem pokračuje podél severní zdi. Rozmístění datových zásuvek je 

uvedeno v příloze č. 4. Celé horizontální vedení parapetního kanálu je vedeno ve výšce 

75 cm nad podlahou, tedy 5 cm nad pracovním stolem.  
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Dále navrhuji připojit na jížní stěně k parapetnímu kanálu ve vzdálenosti 3 m od východní 

stěny další kanál, který by směřoval nahoru přes roh po stropě až do středu místnosti. 

Tento kanál by sloužil na vedení nezbytné kabeláže pro obsluhu projektoru.   

Kabel vedený od antény internetového připojení je veden průrazem stropu směrem dolů 

ve zdi, v elektroinstalační trubce 1225 L50D. Tento kabel je zakončen v rozvaděči do 

POE injektoru. 

Sborovna, č. 25 

Počet přípojných míst: 12 

Počet datových zásuvek: 4 

Trasa vedení: Ze svazku č. 3, který se rozděluje v krabici KOM 97, vedou tři kabely 

v elektroinstalační trubce 1225 L50D s vnějším průměrem 25 mm do datové zásuvky, 

umístěné 50 cm nad podlahou.  

Svazek č. 5 s šesti kabely vede z rozvaděče v elektroinstalační trubce 1232 L25D vnějšího 

průměru 32 mm 30 cm pod stropem ve východní stěně sborovny do krabice umístěné KU 

68-1902 1 m od jížní stěny, zde se svazek rozděluje a tři kabely jsou svedeny 

elektroinstalační trubkou 1225 L50D s vnějším průměrem 25 mm směrem dolů do datové 

zásuvky umístěné 50 cm nad podlahou. Další tři kabely ze svazku č. 5 pokračují směrem 

k severní stěně kde jsou následně svedeny do datové zásuvky umístěné 50 cm nad 

podlahou a 1 m od severní zdi. 

Poslední trasa do datové zásuvky umístěné na jížní zdi, 50 cm nad podlahou a 1,5 m od 

východní zdi, vede z datového rozvaděče, třemi kabely, elektroinstalační trubkou 1225 

L50D s vnějším průměrem 25 mm ve výšce 30 cm pod stropem jížní stěnou, kde je pak 

nad místem datové zásvuvky svedena dolů. 

Celková délka kabeláže 

Po provedení výpočtů se zahrnutím velkých rezerv pro každý kabel vychází celková délka 

kabeláže: 570 m. Délky jednotlivých kabelů jsou uvedeny v příloze č. 5. 
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5.5 Systém značení 

Použitý systém značení bude mít tvar AABC kde: 

 AA – číslo místnosti 

 B – číslo datové zásuvky 

 C – označení portu (a,b,c) 

Pro představu, označení 242a představuje místnost č. 24 a první port v druhé datové 

zásuvce. 

 

5.6 Aktivní prvky 

Switch 

Po konzultaci s odborníkem navrhuji použít switch firmy HP typ V1810-48G. Tento 

switch nabízí kvalitní služby za dostupnou cenu a špičkovou kvalitu. Nabízí snadnou 

administraci přes webové rozhraní. 

Parametry HP V1810-48G: 

 Rychlost: 100/1000 Mbit/s 

 RJ-45: 48 portů 

 SFP: 4 porty 

 VLANs a trunking (LACP), QoS: prioritizace datových toků, Podpora jumbo 

packetů, Auto-MDIX 

 

Wifi 

Škola má ve vlastnictví bezdrátový přístupový bod TP-Link TL-WA500G. Navrhuji 

dokoupit další kus stejného typu a umístit je do haly v obou podlažích. 
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5.7 Ekonomické zhodnocení 

V této kapitole je uvedeno ekonomické zhodnocení dle kategorií, podrobné zhodnocení 

je uvedeno v příloze č. 6. Ekonomické zhodnocení zahrnuje všechny komponenty a 

použitý materiál pro případnou realizaci tohoto návrhu počítačové sítě. Ceny jednotlivých 

produktů pocházejí z ceníků oficiálních distributorů pro Českou republiku. Všechny ceny 

jsou uvedeny bez DPH. 

Tabulka 3: Ekonomické zhodnocení komponentů a použitých materiálů, Zdroj: Vlastní zpracování 

Kategorie Cena  

Kabeláž, moduly 8 421 Kč 

Datové zásuvky 746  Kč 

Úložný systém 10 132 Kč 

Rozvaděč + příslušenství 4 135 Kč 

Patch panel 766 Kč 

Aktivní prvky 8 655 Kč 

Celkem 32 855 Kč 

 

Z uvedené tabulky vychází, že cena za materiál a komponenty je 32 855 Kč. Cena za 

práci, certifikaci a měření  je určena odhadem a nemusí odpovídat skutečným nákladům, 

tato cena je stanovena na 20 000 Kč. Za vypracování projektu je cena stanovena na 5 000 

Kč.  

Odhadovaná celková cena za pořízení počítačové sítě je tedy 57 855 Kč. 
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6 Závěr 

Tato práce se se zabývá návrhem realizovatelné počítačové sítě v budově základní školy 

v obci Střítež. Řešení je navrhováno tak, aby byly zajištěny současné i budoucí požadavky 

počítačové sítě. Návrh také obsahuje doporučení k přeorganizování místností, které vede 

k dodržení hygienických požadavků na prostor a také k zefektivnění výuky. K použitým 

komponentům je navržen způsob jejich užití, případné osazení a rozmístění 

v jednotlivých místnostech. 

Při návrhu použítých komponentů a materiálů jsem postupoval s ohledem na kvalitu ale 

také na finanční náročnost jejich pořízení. Celkové náklady na pořízení počítačové sítě 

činí 57 855 Kč bez DPH. V ceně jsou odhadem zahrnuty náklady na práci, certifikaci a 

měření a také za vypracování projektu. 

Práce může sloužit jako dokumentace pro skutečnou realizaci počítačové sítě plánovánou 

vedením školy na léto 2014, kdy bude probíhat i realizace elektroinstalace. Návrh 

nezahrnuje výběr společnosti, která by případnou realizaci vykonala. 
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8 Seznam zkratek 

SW – Software 

LAN – Local Area Network 

ISO – International Organization for Standardization 

OSI – Open Systems Interconnection 

MAC – Media Access Control 

IP – Internet Protocol 

UTP – Unshielded Twisted Pair 

STP – Shielded Twisted Pair 

GE – Gigabit Ethernet 

TC – Telecommunication Closet 

TO – Telecommunication Outlet 

NP – Nadzemní Podlaží 

U – Unit – zástavná jednotka 

ICT – Information and Communications Technology 

VLAN – Virtual LAN 

QoS – Quality of Service 
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Příloha č. 1 – Zapojení patch panelů 

Patch panel A1 

Tabulka 4: Osazení patch panelu A1, 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 
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Patch panel A2 

Tabulka 5: Osazení patch panelu A2, 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 
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b
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- - - 
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Příloha č. 2 – Zapojení rozvaděče 

 

Tabulka 6: Zapojení rozvaděče, Zdroj: Vlastní zpracování 

U1 Patch panel A1 

U2 Vyvazovací panel 

U3 Switch 

U4 Vyvazovací panel 

U5 Patch panel A2 

U6  

U7 Police 

U8 
Napájecí panel 

U9 
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Příloha č. 3 – Schéma strukturované kabeláže 1 NP 

Tabulka 7: Schéma strukturované kabeláže 2 NP, Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 – Schéma strukturované kabeláže 2 NP 

Tabulka 8: Schéma strukturované kabeláže 2 NP, Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 5 – Kabelová tabulka 

Tabulka 9: Kabelová tabulka, Zdroj: Vlastní zpracování 

panel port místnost 
zásuvka 

č. 
port 

ozn. 
portu/kabelu 

délka 
kabelu [m] 

A1 1 11 1 a 111a 21,3 

A1 2   b 111b 21,3 

A1 3 12 1 a 121a 20,7 

A1 4   b 121b 20,7 

A1 5   c 121c 20,7 

A1 6 13 1 a 141a 23 

A1 7   b 141b 23 

A1 8   c 141c 23 

A1 9 14 1 a 151a 10,45 

A1 10   b 151b 10,45 

A1 11   c 151c 14,7 

A1 12 21 1 a 211a 14,7 

A1 13   b 211b 23,67 

A1 14 22 1 a 221a 23,67 

A1 15   b 221b 23,67 

A1 16   c 221c 19,1 

A1 17 23 1 a 231a 19,1 

A1 18   b 231b 19,1 

A1 19   c 231c 19,1 

A1 20 24 1 a 241a 3,65 

A1 21   b 241b 3,65 

A1 22  2 a 242a 5,35 

A1 23   b 242b 5,35 

A1 24  3 a 243a 7,05 

A2 1   b 243b 7,05 

A2 2  4 a 244a 8,75 

A2 3   b 244b 8,75 

A2 4  5 a 245a 10,45 

A2 5   b 245b 10,45 

A2 6  6 a 246a 12,15 

A2 7   b 246b 12,15 

A2 8  7 a 247a 13,85 

A2 9   b 247b 13,85 

A2 10 25 1 a 251a 6,45 
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Příloha č. 3 – Kabelová tabulka 

panel port místnost 
zásuvka 

č. 
port 

ozn. 
portu/kabelu 

délka 
kabelu [m] 

A2 11   b 251b 6,45 

A2 12   c 251c 6,45 

A2 13  2 a 252a 6,4 

A2 14   b 252b 6,4 

A2 15   c 252c 6,4 

A2 16  3 a 253a 5,35 

A2 17   b 253b 5,35 

A2 18   c 253c 5,35 

A2 19  4 a 254a 7,05 

A2 20   b 254b 7,05 

A2 21   c 254c 7,05 
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Příloha č. 6 – Náklady na realizaci návrhu 

Tabulka 10: Náklady na realizaci návrhu, Zdroj: Vlastní zpracování 

Kategorie Položka 
Počet Cena za ks/m Celkem 

Ks/m bez DPH bez DPH 

Kabeláž, 
moduly 

Solarix kabel CAT5E UTP PVC SXKD-5E-UTP-PVC 610 6 Kč 3660 Kč 

Patch kabel Solarix C5E-114GY-0,5MB, 0,5 m, šedý 45 13,00 Kč 585 Kč 

Patch kabel Solarix C5E-114GY-1MB, 1 m, šedý 18 18,00 Kč 324 Kč 

Patch kabel Solarix C5E-114GY-2MB, 2 m, šedý 27 26,00 Kč 702 Kč 

Modul Solarix Keystone SXKJ-5E-UTP-BK-SA 90 35,00 Kč 3 150 Kč 

Datové 
zasuvky 

Zásuvka Solarix SX9-2-0-WH 2 46,00 Kč 92 Kč 

Zásuvka Solarix SX9-3-0-WH 9 54,00 Kč 486 Kč 

Zásuvka Solarix SXF-M-2-45-WH-P 7 24,00 Kč 168 Kč 

Uložný 
systém 

Krabice pod omítku, Kopos KO 125 2 75,00 Kč 150 Kč 

Krabice pod omítku, KOM 97 4 22,26 Kč 89 Kč 

Krabice pod omítku, přístrojová, KP 67x67 11 19,16 Kč 210 Kč 

El. Instalační trubka, KOPOS SUPER MONOFLEX, 1225 L50D 50 11,40 Kč 570 Kč 

El. Instalační trubka, KOPOS SUPER MONOFLEX, 1232 L25D 25 14,90 Kč 372 Kč 

El. Instalační trubka, KOPOS SUPER MONOFLEX, 1240 L25D 25 24,10 Kč 603 Kč 

Parapetní kanál dutý, PK 120X55 D HD 24 298,73 Kč 7 170 Kč 

Koncový prvek, PK 120X55 D  - KRYT 8471 HB 2 87,99 Kč 176 Kč 

Ohybový kryt, PK 120X55 D - KRYT 8473 HB 1 156,77 Kč 157 Kč 

Odbočný kryt, PK 120X55 D - KRYT 8474 HB 1 157,82 Kč 158 Kč 

Roh vnitřní, PK 120X55 D - KRYT 8475 HB 3 158,97 Kč 477 Kč 



VIII 

 

Kategorie Položka 
Počet Cena za ks/m Celkem 

Ks/m bez DPH bez DPH 

Rozvaděč 

Atrack LC-15 9U 1 2 779,00 Kč 2 779 Kč 

Vyvazovací panel 19" 1U ocelový VP-01 2 264,00 Kč 528 Kč 

Police 19" 1U 150 mm 1 226,00 Kč 226 Kč 

Napájecí panel ACAR A-504, 5 pozic 1 602,00 Kč 602 Kč 

Patch panel SX24M-0-STP-BK-UNI 2 383,00 Kč 766 Kč 

Aktivní 
prvky 

HP V1810 - 48 G 1 8 132,00 Kč 8 132 Kč 

 TP-LINK TL-WA500G 1 523,00 Kč 523 Kč 

Celkem za komponenty a použítý materiál   32 855 Kč 

 

 


