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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových sítí a následnou konkrétní 

analýzou a návrhem počítačové sítě pro komerční budovu. Budova je po kompletní 

venkovní rekonstrukci a obsazena novými nájemníky. Je zde potřeba navrhnout 

kompletní a fungující počítačovou síť.   

 

ABSTRACT 
This work deals with computer networks, followed by specific analysis and design of 

computer networks for commercial buildings. The building has been completely 

renovated and outdoor occupied by new tenants. There is a need to design a complete 

and functioning computer network. 
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ÚVOD 

Základem každé budovy, ať už obytné či neobytné, je v dnešní době kvalitní a dobře 

fungující síť. Je důležité, aby síť byla v časových odstupech modernizována a pracovala 

tak, jak si přejí její uživatelé. Musí být také dobře zabezpečena proti vnějším útokům, 

ale dle požadavků některých zákazníků může být zabezpečena i proti útokům vnitřním. 

V rámci zapojení budov sítě urychlují a ulehčují práci mezi jednotlivými stanicemi.  

Počítače, síť a celková práce na internetu je po celém světě dnes a denně využívána 

nejen z důvodu usnadnění práce, ale také pro zábavu, nakupování a další potřeby 

uživatelů. Aby lidé, tedy uživatelé, mohli tyto sítě používat podle vlastních potřeb, je 

potřeba síťovou infrastrukturu navrhnout nejvhodnějším a normalizovaným způsobem. 

 

Toto téma bakalářské práce jsem si vybral hned z několika důvodů. Počítačové sítě 

a jejich správa mě provázejí po dobu celého mého studia, ať už na střední škole či 

aktuálně na vysoké škole. Tato problematika mne vždy zajímala a není mi cizí. 

Nemalou zásluhu na tomto faktu nutno připsat i počtu předmětů, které se tímto tématem 

zabývají. 

 

Výběr tématu pro bakalářskou práci mi rovněž usnadnil zájem investora o provedení 

návrhu počítačové sítě v jeho nemovitosti. (Zpětně musím konstatovat, že to byl vlastně 

hlavní důvod.) Ona nemovitost je umístěna v samotném centru lázeňského města 

Klimkovice a jedná se komerční budovu s více nájemníky. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření návrhu síťové infrastruktury pro komerční 

budovu. Aktuálně je síťové zapojení a kvalita zpracování na velice špatné úrovni. 

Zákazník požaduje rekonstrukci celého zapojení počítačové sítě v budově. Kvalita  

a rychlost přenosu není v některých místnostech dostačující nebo nefunguje vůbec. 

Po dohodě s majitelem provedu kompletní návrh nové síťové infrastruktury, kterou 

bude možné v budoucnosti využít. 

V úvodní kapitole „Teoretická východiska“ uvádím teoretické poznatky a pojmy 

důležité pro vytvoření návrhu počítačové sítě. 

V druhé kapitole „Analýza současného stavu“ krátce představím a popíšu budovu, pro 

kterou bude počítačová síť navržena a následně vytvořena.  

Třetí kapitola, kterou jsem nazval „Návrh řešení“, se bude zabývat finálním návrhem 

počítačové sítě vybrané budovy. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola zahrnuje teoretická východiska, která popisují potřebnou problematiku 

v oblasti tvorby počítačových sítí. Jedná se o základní pojmy, které je potřeba znát, 

pokud chceme vytvořit funkční a kvalitní počítačovou síť. 

 Úvod do počítačových sítí 1.1
Běžná počítačová síť je z fyzického pohledu strukturovaná kabeláž, která spojuje 

jednotlivá zařízení. Jedná se například o přepínače, směrovače, počítače, tiskárny, 

mobilní telefony, ale i jiná zařízení. Cílem sítě je zprostředkovat komunikaci 

jednotlivých zařízení mezi sebou. Základní výhodou při komunikaci v síti je především 

výměna dat mezi jednotlivými stanicemi a sdílení a připojení sítě k internetu (3).  

 Dělení sítí podle metody administrace 1.2
Sítě je možné rozdělit podle použité metody administrace v závislosti, zda námi použita 

architektura server využívat bude, či nikoliv. 

1.2.1 Pracovní skupina peer-to-peer 

Síť je tvořena počítači, které jsou si navzájem rovné, a žádný ze skupiny nemá vyšší 

pravomoc. Počítače si mezi sebou nabízejí určité služby, jako například sdílení složek 

s povolením přístupu určitým uživatelům, nebo také sdílený tisk na tiskárně pro více 

stanic. Každý počítač si spravuje administraci svého počítače samostatně (1). 

1.2.2 Síť klient-server 

Veškerá administrace v této síti probíhá na centrálním serveru. Pracuje zde speciální 

operační systém NOS, který autorizuje všechna uživatelská jména a hesla uživatelů, 

kteří mají přístup do této sítě. Umožňuje tak přístup ke sdíleným zdrojům celé sítě (6). 

„Protože musí obsluhovat mnoho požadavků v krátkém čase, je zde ukládáno mnoho 

dat, je nutné, aby to byl počítač kvalitní a rychlý.“ (1). 
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 Rozdělení typu počítačových sítí podle rozsahu 1.3
! LAN (Local Area Networks): Jedná se o sítě omezené krátkou vzdáleností na jedno 

lokální místo – podnik, místnost, budova. Zajišťují sdílení nejčastějších věcí jako 

například dat, tiskáren nebo aplikací. Pro přenos dat se používají kabely (1). 

! MAN (Metropolitan Area Network): Metropolitní sítě. Nejběžnější přirovnání je 

k městské síti nebo síti jednotlivých států. Udává se omezující velikost do 75 km.  

Sítě jsou větší než LAN, ale menší než WAN. Jednotlivé sítě lze kromě kabelu 

propojit i bezdrátově (2). 

! WAN (Wide Area Networks): Nejrozsáhlejší sítě. Skládají se z více navzájem 

propojených sítí LAN. Spojení mezi jednotlivými body se provádí speciálními 

linkami a bezdrátově. Rozsah propojení je široký, od firemního propojení mezi 

vzdálenými městy až po nejznámější síť – Internet (2). 

 Topologie sítí 1.4
Topologie popisují, jak jsou uspořádané síťové prvky. Mezi tři základní topologie patří 

sběrnice, kruh a hvězda. Některé funkční sítě tyto sítě kombinují, například Ethernet. 

Všechny topologie mají svoje výhody, ale i nevýhody jak uvádím níže (3). 

1.4.1 Sběrnice 

Nejčastější používaný název pro tuto topologii je BUS. Všechna zařízení připojená 

k této topologií se připojují na jedno médium. Využívá se zde nejčastěji tlustý klasický 

koaxiální kabel, ale někdy také i tenký koaxiální kabel. Každá připojená stanice si může 

zobrazit data poslána pro jinou adresovanou stanici v přibližně stejnou dobu. Mezi 

stanicemi tak může dojít velmi snadno ke kolizi, jelikož je přenos velice rychlý (3).  

Obrázek 1: Topologie typu sběrnice 
Zdroj: (4) 
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1.4.2 Kruh 

Kruhová topologie (ring) funguje na principu postupného připojování stanic. Propojuje 

se postupně od první stanice až k poslední, která se opět připojí k první a tím vznikne 

kruh. Data tak chodí po kruhu přes všechny stanice, dokud je nezachytí příjemce. 

Přerušení má za následek poruchu celé sítě. Příkladem řešení je Token Ring, který 

zdvojuje propojení kabelů (3). 

 

1.4.3 Hvězdicová topologie 

V hvězdicové topologii (star) jsou jednotlivé stanice připojeny vlastním kabelem. 

Nejčastěji se používá kroucená dvojlinka. Z každé stanice jsou vedeny kabely do 

rozbočovačů, které tvoří páteř celé sítě. Největší výhodou oproti ostatním topologiím je 

nízká poruchovost. Porucha jedné stanice vyřadí pouze danou stanici a lokalizovat nebo 

vyřešit poruchu je mnohem jednodušší (1). 

 

Obrázek 2: Topologie typu kruh 
Zdroj: (4) 

Obrázek 3: Topologie typu hvězda 
Zdroj: (4) 
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Tabulka 1: Porovnání topologií 
Zdroj: (1) 

 

 Referenční model ISO/OSI 1.5
První sítě, které si firmy vytvářely, byly uzavřené a nekompatibilní. Hlavním úkolem 

jednotlivých sítí je ale vzájemné propojování a proto bylo potřeba vytvořit a stanovit 

pravidla pro přenos dat v sítích. Mezinárodní ústav pro normalizaci ISO tedy 

vypracoval referenční model OSI, který každé ze 7 spolupracujících vrstev přidělil 

práci. Princip spočívá v tom, že výše položená vrstva vždy převezme úkol od vrstvy 

podřízené, zpracuje jej a předá následující vrstvě. Model ISO/OSI doporučuje, jak by 

měly vrstvy mezi sebou spolupracovat horizontálně, což znamená, že dvě stejné vrstvy 

různých sítí musí mezi sebou spolupracovat (1). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Topologie Výhody Nevýhody 

Sběrnice (bus) nízké náklady na realizaci poruchovost,  
těžká lokalizace závady 

Kruh (ring) rychlé předání dat v kruhu poruchovost,  
těžká lokalizace závady 

Hvězda (star) spolehlivá, rychlá nutnost rozbočovače 

Obrázek 4: Referenční model ISO/OSI 
Zdroj: (7) 
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1.5.1 Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva, která leží na nejnižší pozici modelu ISO/OSI. Základní jednotkou 

přenosu je 1 bit. Popisuje optické, mechanické a funkční vlastnosti. Poukazuje na to, 

jakým signálem je reprezentována logická jednička, jaký je tvar použitého konektoru  

a k čemu je každý jednotlivý vodič kabelu použit (1). 

1.5.2 Linková vrstva 

Základní jednotkou přenosu na linkové vrstvě je datový rámec, který se skládá 

ze záhlaví, přenášených dat a zápatí. Linková vrstva zajišťuje výměnu dat v rámci 

lokální sítě. V případě sériových linek zajišťuje výměnu dat mezi sousedními počítači. 

Pokud se v průběhu přenosu na lince objeví chyba, vrstva může znovu požádat o zaslání 

ztracených bitů (2). 

 

 

 

   

1.5.3 Síťová vrstva 

Síťová vrstva zabezpečuje přenos dat mezi vzdálenými počítači. Základní jednotkou 

přenosu je síťový paket, který se do datového rámce přidává z linkové vrstvy.  

Síťový paket se skládá ze záhlaví a datového pole, se zápatím se zde setkáváme velice  

zřídka. Adresace na této vrstvě probíhá pomocí IP adres. V rozsáhlých sítích se mezi 

počítače umísťují jeden nebo více směrovačů. Směrovač si vybalí síťový paket 

z datového rámce a před odesláním do následující linky jej zabalí do jiného datového 

rámce (2). 

Volbu trasy na síťové vrstvě nazýváme směrováním - routeringem (1). 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 5: Datový rámec 
Zdroj: (2) 

Obrázek 6: Vkládání síťového paketu do linkového rámce 
Zdroj: (2) 
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1.5.4 Transportní vrstva 

Transportní vrstva se zcela spoléhá na služby nižších vrstev a věnuje se spojení  

a přenášení dat mezi aplikacemi dvou vzdálených počítačů. Mezi dvěma 

komunikujícími uzly může být navázáno více transportních spojení současně. Vrstva 

si je také schopná určit druh přenosu podle potřeb aplikace. Jednotkou přenosu na této 

vrstvě je datagram nebo také transportní paket, který se skládá ze záhlaví a datové části. 

Datagram se přenáší v datové části síťového paketu (2). 

„Typickou činností transportní vrstvy je dělení přenášené zprávy na pakety a opětovné 

skládaní přijatých paketů do zpráv, při přenosu se mohou pakety ztratit nebo 

zamíchat.“ (1) 

 

 

 

 

 

 

  

 Rodina protokolů TCP/IP 1.6
TCP/IP, čili Transmission Control Protocol/Internet Protocol, v překladu primární 

přenosový protokol/protokol síťové vrstvy, je dnes nejrozšířenější skupinou protokolů. 

Původní návrh této skupiny byl navržen pro síť pod názvem ARPANET, ze které 

později vznikl Internet (1). 

Na rozdíl od modelu ISO/OSI používá tato rodina pouze 4 vrstvy, a to aplikační, 

transportní, síťovou a síťového rozhraní (17). 

Obrázek 7: Vkládání datagramu do datové části síťového paketu 
Zdroj: (2) 

Obrázek 8: Porovnání protokolu TCP/IP a ISO/OSI 
Zdroj: (17) 
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1.6.1 Vrstva síťového rozhraní 

Tato nejnižší vrstva modelu TCP/IP popisuje práci dvou vrstev modelu ISO/OSI, a sice 

vrstvy linkové a fyzické. V rámci této rodiny protokolů není blíže popisována tak jako 

ostatní vrstvy, protože zde přenos záleží na použití jednotlivé přenosové technologie. 

Vrstva síťového rozhraní zajišťuje vše, co je spojené s vysíláním a příjmem datových 

paketů, ale také konkrétní komunikaci mezi uzly, například pomocí elektrických 

či optických kabelů (17). 

 Ethernet 1.7
Síť Ethernet vytvořila v sedmdesátých letech 20. století v Kalifornii společnost Xerox 

Corporation. Tato společnost na vývoji spolupracovala společně se společností Intel. 

Jejich cílem byla implementace Ethernetu v integrovaném obvodu a následné zlevnění 

výroby ethernetových karet. K podpoře vývoje se jim podařilo přesvědčit i tehdejšího 

druhého největšího výrobce počítačů, a sice společnost Digital Equipment Corporation, 

ve světě známou jako DEC.  První verze Ethernetu se označovala DIX Ethernet (5). 

Jedná se o nejrozšířenější standard sítí LAN. Vyvíjel se od roku 1976 a v dnešní době 

existuje více jeho variant. Jedním ze základních znaků Ethernetu je kolizní přístupová 

metoda CSMA/CD. Lze zde použít různé druhy topologií a kabelů, které jsou 

využívány jednotlivými specifikacemi Ethernetu. Je nutno ale dodržovat jistá 

topologická pravidla. Původní verze Ethernetu byla vyvíjená pro rychlost 10 Mb/s (1). 

1.7.1 Fast Ethernet 

Fast Ethernet, čili 100 Mb/s Ethernet je stále jednou z nejrozšířenějších norem, využívá 

se nejčastěji v domácnostech a jiných menších sítích. Jedná se o normu, která odpovídá 

doporučení IEEE 802.3, to znamená, že se jedná o metodu založenou na přístupu 

CSMA/CD. Pro přenos využívá měděné i optické kabely (1). 

1.7.2 Gigabit Ethernet 

Rozdíl mezi gigabitovým Ethernetem a Fast Ethernetem je především v rychlosti 

přenosu. Gigabitový Ethernet dosahuje rychlosti 1 Gb/s. Pro zajištění této rychlost je 

potřeba pořídit lepší kabely, kdežto zbytek zůstává stejný. Tento standard se zavádí 

do nově vzniklých sítí. Standard je vytvořen hlavně pro optické kabely a kroucené 

dvojlinky (5). 
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1.7.3 10GB Ethernet 

Jedná se o nejrychlejší verzi Ethernetu, dosahuje rychlosti až 10 Gb/s. Tato norma je 

vyvíjená pro sítě LAN, MAN a WAN. Při použití jednovidového kabelu je přenosová 

vzdálenost až 40 km (1). 

Jedním z největších rozdílů - oproti ostatním verzím - je určitě absence možnosti použití 

rozbočovačů. Tato verze pracuje se stejnými rámci a adresami jako Fast Ethernet 

a Gigabit Ethernet, od těchto verzí se liší jen způsobem kódování bitů. Přenosovým 

prostředím jsou metalické a optické kabely (5). 

Označení Norma IEEE Rychlost 

Ethernet 802.3 10 Mb/s 

Fast Ethernet 802.3u 100 Mb/s 

Gigabit Ethernet 802.3z 1 Gb/s 

10 Gigabit Ethernet 802.3ae 10 Gb/s 
Tabulka 2: Srovnání verzí Ethernetu 

Zdroj: (6) 

 Přenosová prostředí 1.8
V této části podrobněji rozeberu a popíši potřebná přenosová média pro přenos 

informací a dat v síti. Média se dělí na více druhů, a sice podle jejich použití. 

Při realizaci kabelážních systémů lze použít kabely metalické a optické. Tyto dva druhy 

se dále dělí na další poddruhy.  

1.8.1 Metalické kabely 

Metalické kabely lze rozdělit na dvě podkategorie, a to na kabely koaxiální a kroucené. 

Koaxiální kabely se v dnešní době již při stavbě počítačové sítě nepoužívají, a proto se 

jim dále nebudu věnovat. Použití kroucených párů je v dnešní době nejpoužívanější 

volbou při tvorbě počítačové sítě (3). 

 

Kroucená dvojlinka 

Symetrická dvojlinka, nebo také kroucená dvojlinka se v současné době využívá 

nejčastěji, a to díky své všestrannosti, snadné instalaci a slušnému výkonu. Vyrábí se ve 

stíněné a nestíněné verzi. Kabely se také dělí dle druhu vnitřního vodiče, a to na typ drát 

a typ lanko. Jedná se o kabel odvozený od kabelu telefonního. Skládá se z 8 vodičů, 

které tvoří 4 páry (1), (3). 
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! UTP (Nestíněná kroucená dvojlinka) – Nestíněné kabely mají sníženou odolnost 

vůči rušení z okolí. Používají se pouze tehdy, pokud žádné rušení nehrozí  

a nepotřebujeme stíněnou verzi. Jedná se o levnější variantu (8). 

! STP (Stíněná kroucená dvojlinka) – Oproti nestíněné verzi je vybavena kovovým 

opletením (tzv. stíněním), které zvětšuje ochranu proti rušení. Stíněn může byt každý 

kabel, kroucený pár uvnitř kabelu anebo celý plášť kabelu. Oproti nestíněné verzi 

je stíněná dvojlinka dražší a manipulace s ní je těžší (1). 

  

! Zakončení kroucené dvojlinky - Kroucená dvojlinka se zakončuje podle typu 

vodiče. Kabely typu lanko používají tzv. plug. Naopak kabely typu drát se zakončují 

způsobem jack. Jedná se o nejpoužívanější konektory typu RJ-45 (10). 

Obrázek 9: Rozdíl mezi UTP a STP 
Zdroj: (9) 

Obrázek 10: Dva druhy zakončení kroucené dvojlinky - plug a jack 
Zdroj: (11) 
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1.8.2 Optické kabely 

V optických kabelech, na rozdíl od výše uvedených kabelů, nejsou data přenášeny 

elektricky v kovovém vodiči, ale používají se zde světelné impulsy ve světlovodivém 

vlákně. Je proto potřeba dodržovat poloměr ohybů, aby se vyslaný paprsek neztratil 

v plášti kabelu. Kabely jsou vyrobeny ze skla nebo plastu. Optické kabely se nejčastěji 

používají v rozlehlých sítích, v dnešní době se již také rozšířilo i jejich použití v sítích 

LAN(1). 

 

Rozlišujeme dva druhy optických vláken: 

! Jednovidové – Jedná se o dražší variantu kabelu. Kabelem prochází pouze jeden 

paprsek laseru, kterému nepřekáží žádné lomení ani ohýbání. Tyto kabely mají lepší 

optické vlastnosti, přenášejí signál dále a mají také lepší přenosovou kapacitu. (1) 

! Mnohovidové – Oproti laseru v jednovidovém vlákně mnohovidová vlákna pro 

generování světla využívají světelné diody. Paprsek se odráží od pláště vlákna a po 

cestě k příjemci je rozložen na více částí. Příjemce sečte počet částí a dostane 

výsledek. Tyto operace omezují spolehlivost zprávy, ale i možnou vzdálenost 

vysílání světelného paprsku (8). 

 

Ochrana optických vláken: 

! Primární ochrana – vrstva laku nanesená na plášti; chrání vlákno před vlhkostí 

a zvyšuje celkovou pevnost a manipulaci. 

! Těsná sekundární ochrana – tato vrstva se nabaluje přímo na primární vrstvu – 

vlákno optického kabelu (bužírka). 

! Volná sekundární ochrana – vlákna jsou volně vedena v trubičce s ochranným 

gelem (gel v pouzdře). 

 

Typy optických kabelů: 

! Simplex – vlákno s těsnou sekundární ochranou, plastový plášť. 

! Duplex – dva simplexové kabely svařené za plášť. 

! Distribuční – jako simplex, skládá se z více vláken s těsnou sekundární ochranou 

(10). 
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Název Výhody Nevýhody Využití 

Metalický kabel cena,  
jednoduchá montáž nutnost switche nejpoužívanější 

Optický kabel odolnost proti rušení, 
vzdálenost 

cena,  
náročná montáž 

menší než u 
kroucené dvojlinky 

Tabulka 3: Srovnání verzí kabeláže 
Zdroj: (1) 

 

 Kabelážní systém 1.9

1.9.1 Důležité pojmy 

Kanál 

Přenosová cesta mezi dvěma zařízeními nebo vlastním počítačem a fungujícím 

zařízením sítě. Maximální délka je 100 metrů a zahrnuje linku a kabeláž. 

Linka 

Přenosová cesta mezi dvěma libovolnými rozhraními kabeláže. Maximální délka linky 

je 90 metrů. Nejčastějším propojením je například datový rozvaděč a datová zásuvka  

v pracovní oblasti. 

Kategorie 

Jedná se o klasifikaci pro linku a kanál podle použitého materiálu. Rozlišujeme  

7 kategorií (1,2,...,7). Metalické kabely používají jednotku MHz, pro optické používáme 

měřený útlum. 

Třída 

Ukazuje nám klasifikaci kanálu jako celku, zahrnuje použitý materiál, technologii 

spojení prvků a jejich instalaci. Rozlišujeme třídy A, B, C, D, E, F (10). 

1.9.2 Sekce kabelážního systému 

! Páteřní sekce – Tato sekce funguje jako propojení rozvaděčů uvnitř budovy nebo 

mezi více budovami. Používají se zde hlavně optické kabely. Metalické kabely lze 

použít pouze pro hlasové služby. Páteřní sekce musí mít vždy hvězdicovou topologii 

(4), (10). 

! Horizontální sekce – Propojuje zásuvky na pracovišti s patch panelem rozvaděče. 

Nejčastěji se zde používají metalické kabely typu drát s maximální délkou do 90 

metrů. Horizontální sekce má nejčastěji hvězdicovou topologii (4), (10). 
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! Pracovní sekce – Sekce propojuje jednotlivou zásuvku s koncovým uzlem sítě, dále 

propojuje jednotlivé porty v rozvaděči s použitými aktivními prvky v síti. Používají 

se zde metalické kabely typu lanko s maximální délkou 10 metrů, z nichž 6 metrů 

musí být v datovém rozvaděči (4), (10). 

1.9.3 Spojovací prvky kabeláže 

Datové zásuvky 

Používají se jako ukončení kabeláže v horizontální sekci. Jedná se o přípojné místo pro 

koncové uživatele a před započetím realizování návrhu počítačové sítě je potřeba určit 

jejich potřebný počet. Rozdělují se na dva druhy: modulární a integrované (10). 

 

Patch panel 

Patch panel neboli propojovací panel je základním prvkem rozvaděče, ve kterém se 

ukončuje datový kabel. Pomocí patch panelu se do koncových zásuvek připojují 

jednotlivá potřebné zařízení v síti, np. počítače, telefony a tiskárny. Opět se rozdělují na 

dva druhy, modulární a integrovaný (5), (10). 

 

1.9.4 Prvky organizace kabeláže 

Jak již název napovídá, organizační prvky kabeláže slouží k organizaci jednotlivých 

sekcí kabeláže. Mezi prvky organizace patří rozvaděče, do kterých se umísťují patch 

panely a jiná aktivní zařízení. Umísťují se do výše zmíněných telekomunikačních 

místností. Běžně dostupné rozvaděče mají standardizovanou šířku 19 palců a jeho výška 

se udává v jednotkách modulu UNIT – U. V malých sítích se používají nástěnné 

rozvaděče, pro větší sítě se naopak používají stojanové rozvaděče. Rozvaděče dále 

dělíme na další dva druhy: otevřené komunikační rámy a uzavřené skříně (13). 

 

 

Obrázek 11: Patch Panel 
Zdroj: (12) 
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1.9.5 Prvky vedení kabeláže 

Tyto prvky slouží především k vedení kabeláže v budovách a k jejich ochraně. Je zde 

potřeba dodržovat doporučené poloměry ohybů jednotlivých druhu kabelů (optických  

a metalických) (3). 

Kabeláž vedeme nejčastěji pomocí těchto prvků: 

! ochranné lišty 

! drátěné rošty 

! zemní trubky 

! závěsné trubky 

! parapetní žlaby 

! svazovací spirály. 

 

1.9.6 Identifikace a značení kabeláže 

Značení kabeláže je velmi důležitou součástí při finální stavbě sítě. Jednotlivá značení 

kabeláže nám usnadňují následnou práci a přehlednost. Umožňují nám jednoduše 

udržovat celý chod sítě. Značením se zabývá norma EIA/TIA 606, podle které mají být 

kabely označeny takto: 

! všechny použité kabely na obou stranách 

! datové rozvaděče 

! svazky na obou koncích a v místě křížení 

! datové zásuvky 

! porty datových zásuvek 

! aktivní prvky 

Obrázek 12: Svazovací spirály 
Zdroj: (14) 



 

 

 

 26 

! jednotlivé porty aktivních prvků 

! budovy 

! telekomunikační místnosti. 

1.9.7 Normy 

Při vytváření, plánování a finální tvorbě počítačové sítě je velmi důležité dodržovat 

stanovené normy. Pokud tyto normy dodržíme, naše síť je certifikována a zákazníkovi 

tímto zaručujeme kvalitu. Normy se dělí na celosvětové nebo evropské, jakož i na 

normy národní, které platí (v našem případě) pouze v České republice. 

Normy vydané v České republice: 

! ČSN EN 50173-1 : Informační technologie – univerzální kabelážní systémy 

! ČSN EN 50173-2 : Informační technologie – univerzální kabelážní systémy 

! ČSN EN 50174-1 : Informační technika – instalace kabelových rozvodů 

! ČSN EN 50174-2 : Informační technika – kabelové rozvody 

! ČSN EN 50174-3 : Informační technika – instalace kabelážního systému 

Normy celosvětové a evropské: 

! ISO/IEC 11801 : Celosvětová norma pro strukturovanou kabeláž 

! EN 50173 : Evropská norma pro strukturovanou kabeláž (13). 

 
 

Obrázek 13: Značení vodičů štítky 
Zdroj: (15) 
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 Aktivní prvky 1.10
Tato kapitola pojednává o prvcích, bez kterých žádná kvalitní síť nemůže správně 

fungovat. Vybral jsem zde nejvíce používané aktivní prvky a obecně je popíši. 

1.10.1 Opakovač (Repeater) 

Zařízení pracující na fyzické vrstvě je nejjednodušším aktivním prvkem. Opakuje, 

neboli zesiluje signál, který jím prochází. Nestará se o opravu nebo kontrolu 

procházejících bitů. Hlavní jeho využití je v místech, kde je kabel příliš dlouhý na to, 

aby byl signál dostatečně kvalitní (1), (18). 

1.10.2 Rozbočovač (Hub) 

Rozbočovač, který pracuje na fyzické vrstvě, byl vytvořen jako nezbytný prvek v sítích 

s hvězdicovou topologií. Zařízení má dvě odlišné části, jednu pro naslouchání 

elektrických signálů – část analogová, druhou určenou pro komunikaci se stanicí 

(počítačem) – část digitální. Hlavním úkolem rozbočovače je větvení neboli 

rozbočování sítě. Maximální možná délka propojení mezi hubem a stanicí je 100 m  

(1), (18). 

1.10.3 Most (Bridge) 

Zařízení pracující na linkové vrstvě. Princip fungováni je velmi podobný jako  

u switche. Most odděluje jednotlivé segmenty v síti a snižuje tak celkové zatížení.  

Most plní dvě hlavní funkce: 

! Filtrace paketů – podle cílové adresy přijatého paketu je paket vpuštěn pouze 

do cílové části sítě, pakety tak nezatěžují nepotřebné části sítě. 

! Propojení různých sítí – bridge je schopen propojit dvě sítě různých  

standardů (1). 

1.10.4 Přepínač (Switch) 

Rozbočovače byly v dnešní době nahrazeny rychlejšími, multiportovými přepínači. 

Switch eliminuje přehlcení sítě velkým počtem stanic, jelikož vytvoří virtuální okruh, 

který odděluje aktuálně komunikující stanice od zbytku zařízení v síti (1), (18).  

Obrázek 14: Switch značky Cisco 
Zdroj: (19) 
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1.10.5 Směrovač (Router) 

Nejinteligentnější aktivní prvek ze všech, pracující na síťové vrstvě modelu ISO/OSI. 

Jeho úkolem je posílání datagramů po nejvhodnější cestě mezi několika sítěmi. 

Nejvhodnější cestu si určuje podle typu směrování nebo podle směrovacího protokolu. 

Záznamy o cestách do dostupných segmentů si ukládá do tzv. směrovací tabulky, kde 

popisuje přesně cestu do dané sítě (18). 

 

 

Název Funkce Vrstva ISO/OSI 

opakovač zesílení signálu fyzická 

rozbočovač rozvětvení signálu fyzická 

most filtrování paketů linková 

přepínač propojování komunikujících stanic linková 

směrovač směrování paketů síťová 
Tabulka 4: Přehled aktivních prvků  

Zdroj: (1) 
  

Obrázek 15: Routery značky Cisco  
Zdroj: (20) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole velmi podrobně představím zkoumanou budovu, pro kterou bude 

vytvořen návrh síťové infrastruktury. Budova je po kompletní rekonstrukci venkovní 

části. Zapojenou síť bude využívat: 

!  v přízemí  

o majitel budovy ve své kanceláři 

o cestovní kancelář 

! v prvním patře 

o  praktický lékař 

 Informace o budově 2.1
Hrubá stavba této nemovitosti byla vybudována v roce 1921 v samotném centru 

lázeňského města Klimkovice, které leží nedaleko města Ostravy. Pozemek, včetně 

budovy, má rozlohu 483 m2. Zastavěná plocha pozemku činí 210 m2. Budova se skládá 

z přízemí, prvního patra, půdy a sklepa. Základy budovy jsou vytvořené z pálené cihly, 

která nepředstavuje pro vedení sítě v budově problém. Okolí budovy je velmi hustě 

zabydleno, jelikož se jedná o hlavní náměstí města, a díky tomu nemovitost denně 

navštíví velký počet zákazníků a obyvatelů. 

 

První nadzemní podlaží se skládá z hlavní vstupní chodby, včetně schodiště do druhého 

nadzemního podlaží, tří kanceláří, sociálního zařízení, skladu a velké přepážkové 

místnosti České pošty.  

 

Druhé nadzemní podlaží je po celkové rekonstrukci a nacházejí se zde vstupní chodba, 

menší vstupní chodba propojující jednotlivé ordinace, dvě koupelny, sociální zařízení, 

tři kanceláře (ordinace) a velká čekací místnost praktického lékaře. 

 

Půdní a sklepní prostory nejsou zabydleny ani nikterak často využívány. Majitel si proto 

nepřeje řešit jejich zasíťování. 
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 Popis jednotlivých místností 2.2

2.2.1 První nadzemní podlaží 

 

Hlavní vstupní chodba 

Jde o hlavní vstupní chodbu pro přístup do celé budovy. Vede odtud vstup 

do přízemních kanceláří a přepážkové místnosti pro zákazníky České pošty. Nachází se 

zde rovněž schodiště do druhého nadzemního podlaží. 

 

Přepážková místnost České pošty 

Jedná se o největší místnost prvního nadzemního podlaží. Tuto místnost využívá Česká 

pošta pro poskytování veškerých svých služeb zákazníkům. 

 

Chodba spojující kanceláře 

Je odtud přístup k jednotlivým kancelářím a také k sociálnímu zařízení. 

 

Sociální zařízení 

Slouží pro uživatele kanceláří v přízemí. 

 

Kancelář č. 1 

Tuto místnost využívá majitel budovy jako kancelář, zde bude k síti připojen pouze 

běžný stolní počítač. 

 

Kancelář č. 2 

Tuto kancelář využívá pracovník soukromé cestovní kanceláře, s připojením k síti 

souhlasil a bude se připojovat prostřednictvím notebooku. 

 

Technická místnost 

Prostor bude použit jako telekomunikační místnost pro rozšíření sítě v budově. Je přímo 

propojena s kanceláří majitele budovy. Dosud nebyla využita. 

 

Skladiště 

Místnost, kterou využívá Česká pošta jako skladiště pro své zásilky. 
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2.2.2 Druhé nadzemní podlaží 

 

Hlavní chodba 

Z hlavní chodby na prvním patře je možné vejít do velké čekací místnosti praktického 

lékaře, jakož i do jednotlivých kanceláří/ordinací lékařů. 

 

Propojovací chodba 

Propojovací chodba se nachází ihned za vchodem z hlavní chodby, spojuje jednotlivé 

kanceláře a sociální zařízení v severní části budovy. 

 

Sociální zařízení 

Sociální zařízení pro pacienty je spojeno s propojovací chodbou. 

 

Ordinace č. 1 

První ordinace praktického lékaře na horním patře je nejblíže vstupu z hlavní chodby, 

propojovací chodbou je rovněž spojena s další ordinací a koupelnou se sociálním 

zařízením. Lékař z této ordinace požaduje zapojení k síti, bude využívat stolní počítač. 

 

Koupelna 

Koupelna spojená s propojovací chodbou a ordinací č. 1. 

 

Ordinace č. 2  

Plní podobnou funkci jako ordinace předešlá, je spojena s vedlejší kanceláří,  

a to propojovací chodbou. Druhý lékař zde také požaduje zapojení k síti. 

 

Ordinace č. 3 

Tato ordinace je přímo napojena na vedlejší čekárnu, slouží potřebám zdravotní sestry 

pro účely vyřizování mj. administrativy jednotlivých pacientů. Místnost bude taktéž 

zapojena k síti, sestřička bude využívat stolní počítač. 
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Čekárna 

Velká čekárna tvoří největší část vrchní části nemovitosti. Nájemníci zde pacientům 

poskytují velké pohodlí, nachází se zde několik sedacích souprav, 2 LED televize. 

V této místnosti bude (po konzultaci s majitelem) přístupový Wi-Fi bod. 

 Uživatelé 2.3
Ve spodním patře bude zapojení sítě využívat majitel budovy ve své kanceláři  

a pracovník cestovní kanceláře ve vedlejší místnosti. Česká pošta má aktuálně nově 

rekonstruované síťové zapojení, do kterého nechtějí z důvodu centralizovaného systému 

zasahovat, a proto je potřeba respektovat jejich požadavky. Praktický lékař, včetně 

pomocného lékaře a dvou sester, bude v horní ordinaci využívat síťové připojení 

ve všech místnostech. Velký důraz je kladen rovněž na Wi-Fi připojení v čekárně 

pro pacienty. 

 Požadavky investora 2.4
Po konzultacích s majitelem budovy byl sestaven kompletní seznam požadavků 

pro jednotlivé realizace návrhu počítačové sítě. Majitel požaduje, aby bylo kompletně 

vyhověno všem požadavkům jednotlivých nájemníků. Je potřeba navrhnout řešení tak, 

aby bylo zcela zřejmé, kde a jakým způsobem kabelové trasy povedou. K návrhu je také 

vyžadován plán upřesňující, kde a jaké aktivní prvky budou umístěny v jednotlivých 

přípojných místech. Požadavky jsme společně s investorem sepsali takto: 

 

• navrhnout funkční počítačovou síť 

• navrhnout nejvhodnější vedení kabelových tras 

• navrhnout nejrychleji realizovatelné instalace 

• zajistit dostatečný počet přípojných míst podle požadavků jednotlivých 

nájemníků 

• nezahrnovat do návrhu sítě nájemníka v přízemí – Českou poštu 

• zajistit pro nájemníka – Praktického lékaře – bezdrátové připojení v čekárně  

• zajistit centrální datové úložiště pro uložení záznamů z kamer  

• navrhnout jednotlivé linky v budově tak, aby mezi sebou nekolidovaly  

a nájemníci měli dostatečnou a kvalitní rychlost jednotlivých přenosů 

• rozpočet je omezen maximální částkou 150.000,- Kč. 
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 Shrnutí analýzy 2.5
V této analýze jsem popsal a zhodnotil objekt, na který bude cílena realizace této 

bakalářské práce, čili návrhu počítačové sítě. Popsal jsem zde jednotlivé místnosti, 

ve kterých bude či nebude provedeno zasíťování. Následně jsem uvedl jednotlivé 

nájemníky a jejich požadavky na funkčnost počítačové sítě v místnostech, které 

využívají. Na závěr proběhly konzultace a sepsání požadavků s investorem – majitelem 

budovy. Byly zde zhodnoceny všechny požadavky pro uskutečnění práce.  

Výsledkem analýzy se budu následně řídit při realizaci návrhu počítačové sítě 

v následující kapitole. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této třetí části bakalářské práce využiji informace získané z teoretické části a na 

základě analýzy současného stavu a požadavků investora bude vytvořen návrh 

počítačové sítě předmětné budovy. Podrobněji zde bude proveden výběr a rozmístění 

aktivních a pasivních prvků a návrh strukturované kabeláže. Kompletní návrh by měl 

být vypracován tak, aby splňoval všechny požadavky investora na kvalitní moderní síť, 

ale také aby respektoval omezení stanovená normami. Ve finální části bude provedena 

celková kalkulace a zhodnocení. 

 Návrh počtu a umístění přípojných míst 3.1
Počet přípojných míst a jejich rozmístění je navrženo přesně podle analýzy požadavků 

investora a jednotlivých nájemníků. V níže uvedené tabulce zobrazuji údaje o počtu 

přípojných míst a jednotlivých zařízení v obou nadzemních podlažích. Jejich počet byl 

navýšen za účelem vytvoření rezervy, která může být využita v budoucnosti. 

V některých místnostech se totiž počet potřebných přípojných míst může navýšit. 

V příloze č. 3 a č. 4 můžeme také vidět přesný návrh přípojných míst a jiných složek, 

zakomponovaných v půdorysu domu. Legenda k těmto plánům je přiložená 

v následující příloze. Celkový počet přípojných míst je 32, byl tedy navýšen o 11 portů 

oproti požadavkům. 

Místnost PC NTB WP T IPK TV DÚ PM 

1.01 Vchod - - - - 2 - - 2 

1.02 Kancelář 1 - 1 - 1 - - - 2 

1.03 Kancelář 2 1 - - 1 - - - 2 

1.04 Techn. místn. - - - - 1 - 1 2 

2.05 Hl. chodba - - - - 1 - - 1 

2.06 Ordinace 1 1 - - 1 - - - 2 

2.07 Ordinace 2 1 - - 1 - - - 2 

2.08 Ordinace 3 2 - - 2 - - - 4 

2.09 Čekárna - - 1 - 1 2 - 4 

R Rezerva - - - - - - - 11 

Celkem 5 1 1 6 5 2 1 32 
Tabulka 5: Počet přípojných míst a jednotlivá zařízení 

Zdroj: (4) 
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Zkratka Celý název 

PC stolní počítač 

NTB notebook 

WP Wi-Fi  

T tiskárna 

IPK ip kamera 

TV televize 

DÚ datové úložiště 

PM přípojné místo 
Tabulka 6: Legenda k tabulce počtu přípojných míst  

Zdroj: (4) 
 

 Návrh technologie přenosu a topologie sítě 3.2
Pro kabelážní systém v této budově jsem doporučil a vybral kabeláž s technologií 

Gigabit Ethernet. Jedná se o třídu metalické kabeláže D a kategorii materiálu 5. 

Maximální rychlost přenosu dat v této třídě je 1 000 Mb/s. Vzhledem k požadavkům 

jednotlivých nájemníků a investora je tato rychlost dostačující pro komunikaci v síti, ale 

i mimo ní. 

 

S ohledem na velikost budovy bude mít síť hvězdicovou topologii. Celková komunikace 

a šíření sítě bude vycházet z hlavního datového rozvaděče, který se bude nacházet 

v telekomunikační místnosti (technická místnost), tedy místnosti 1.04. 

 

 Návrh kabelážního systému 3.3

3.3.1 Horizontální sekce 

Kabeláž v této sekci bude v nestíněné verzi typu drát, a jak již bylo zmíněno, jedná se 

o kategorií 5. Na kabeláž není kladen žádný větší nárok na odolnost z důvodu 

elektromagnetického rušení, proto není potřeba investovat do dražší stíněné verze. 

Dle doporučení a rovněž na základě informací z internetových diskuzí jsem vybral 

kabely značky Belden, přesněji model 1700 E – UTP - CAT5E BP. Tento datový kabel 

je přesně určen pro horizontální rozvody v strukturované kabeláži a splňuje všechny 

mezinárodní standardy. 
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3.3.2 Pracovní sekce 

V pracovní sekci kabelážního systému použijeme také kabely podobné těm, které byly 

použity v horizontální sekci. Kvůli lepší orientaci v datovém rozvaděči ovšem navrhuji 

použít pro jednotlivá zařízení barevně rozdílné kabely. Nejvhodnější a velmi levnou 

variantou jsou patch kabely značky PremiumCord, model UTP RJ45-RJ45 level 5e, 

délka 1 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Návrh spojovacích prvků 3.4

3.4.1 Datové zásuvky 
Pro tuto síť byly vybrány dva druhy zásuvek, a to se zakončením 1xRJ45 a 2xRJ45. 

Je zde použito 13x zásuvka se zakončením 2xRJ45 a 6x zásuvka se zakončením 

1xRJ45. Pro toto řešení jsem vybral datové zásuvky společnosti ABB Tango v bílé 

barvě. Celkový počet portů, kterým budou zásuvky disponovat, je tedy 32, včetně 

nevyužité rezervy. Jednoportové zásuvky jsou zde umístěny kvůli IP kamerám 

a televizím v čekárně pro pacienty. K instalaci datových zásuvek navrhuji zakoupit  

i elektroinstalační krabice pod omítku značky ABB. Přesnější rozmístění zásuvek 

je zobrazeno v příloze č. 3 a č. 4. 

Obrázek 16: Patch kabel PremiumCord UTP 
Zdroj: (20) 

Obrázek 17: Datová zásuvka ABB Tango 2xRJ45 
Zdroj: (20) 
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3.4.2 Patch panel 

Jednotlivé porty datových zásuvek budou zapojeny do centrálního patch panelu 

umístěného v datovém rozvaděči. Celkový počet aktuálně zapojených portů je 32, proto 

je třeba vybrat dostatečně velký patch panel. Musíme zde přemýšlet i nad možným 

rozšířením portů do budoucnosti. Vybral jsem proto patch panel značky Digitus 

s možností zapojení 48 portů. Přesněji se jedná o model DIGITUS Patch panel, CAT5E, 

19", 48xUTP RJ45, velikost 2U. 

 

 

 Datový rozvaděč 3.5
Navrhuji datový rozvaděč CONTEG 19", v18U, šířka 600 mm, hloubka 600 mm. 

Tento datový rozvaděč bude díky své konstrukci instalován na stěnu. Jeho velikost je 

18U a měl by nám vystačit i v rámci případného rozšíření sítě. Celý rozvaděč je chráněn 

velmi kvalitním materiálem a také uzavíratelnými dvířky. Do rozvaděče jsem navrhl 

rovněž dokoupit dva vázací panely CONTEG, velikost 2U, které slouží k udržení 

pořádku v rozvaděči. V rozvaděči se počítá s přidáním poličky pro vložení routeru 

od poskytovatele internetu. 

 

 

Obrázek 18: Patch panel značky Digitus 48xRJ45 
Zdroj: (20) 

Obrázek 19: Datový rozvaděč CONTEG 
Zdroj: (20) 
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Napájení datového rozvaděče 

Do datového rozvaděče jsem pro napájení použitých zařízení navrhl umístit napájecí 

panel PremiumCord, velikost 1U, jeho kapacita je 8x230V. Napájecí panel je vybaven  

i přepěťovou ochranou. I přes to doporučuji zakoupit také záložní zdroj UPS, hlavně 

kvůli použití IP kamer a zálohování natáčených dat. Přesněji jsem zvolil model Smart-

UPS 750VA od společnosti APC velikosti 2U. 

 

Umístěni datového rozvaděče 

Rozvaděč bude umístěn v technické místnosti (telekomunikační místnost) – 1.04, která 

je přímo napojena na kancelář majitele budovy.  

 

Osazení datového rozvaděče 

18U 
Patch panel 

17U 
16U 

Organizér kabeláže 
15U 
14U Switch 
13U 

Organizér kabeláže 
12U 
11U Router 
10U Police 
9U 

Datové úložiště Volné místo 8U 
7U 
6U Police 
5U Volné místo 
4U Volné místo 
3U 

Záložní zdroj - UPS 
2U 
1U Napájecí panel 

Tabulka 7: Osazení datového rozvaděče 
Zdroj: (4) 
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 Návrh značení 3.6
Samotná síť není příliš velká, můžeme ji označit za menší až střední velikosti, i přes to 

jsem se ale rozhodl jednotlivé místnosti, trasy, datové zásuvky a aktivní prvky značit 

podrobněji. Toto řešení je lepší pro celkovou přehlednost a práci v síti. Kabely budou 

vždy rozděleny pomocí stahovacích pásků a značeny štítky, podobně jako datové 

zásuvky, na které budou nalepeny etikety. Jak bude značení vypadat, popisuji níže. 

 

Datové zásuvky 

Jednotlivé datové zásuvky neboli přípojná místa jsou značeny jako PM-XX.  

Číslo 00 zde označuje konkrétní zásuvku v dané místnosti, pokud tedy máme 2 zásuvky 

v jedné místnosti, budou označeny jako PM-01 a PM-02. Porty označuji jako A a B. 

 

Místnosti 

Jsou označovány jako P.MM, tedy například 1.01, kde P označuje podlaží, a M 

označuje číslo místnosti. 

 

Kabely 

Kabely jsou v horizontálním rozvaděči, stejně jako na štítcích jednotlivých kabelů, 

označovány jako kombinace místnosti a datové zásuvky. Jedná se o kombinaci 

v podobě: místnost – datová zásuvka, tedy například 2.07-01A. 

 

Ostatní prvky 

Switch je označován jako SW, router jako RO, Wi-Fi přístupový bod jako WP, tiskárna 

– T (T1,T2,..), ip kamery jako IPK (IPK1, IPK2,.. ), stolní počítač – PC, notebook – 

NTB a televize jako TV. 

 

 Návrh kabelových tras 3.7
Veškerá kabeláž bude vycházet z hlavního rozvaděče v místnosti 1.04. V přílohách č. 3 

a č. 4 je přesně zaznamenáno, kudy a jak tyto kabelové trasy budou směřovat. Kabely 

budou vedeny více způsoby, a to přesněji kabelovými a parapetními žlaby. V místech 

průchodu zdí budou také použity svazovací spirály. 

V prvním nadzemním podlaží bude kabeláž vedena ve výšce 3 m a poté bude směřovat 

vždy dolů k datovým zásuvkám, které budou instalovány zhruba ve výšce 30 cm 



 

 

 

 40 

od podlahy. Umístění zásuvek se bude lišit v případě IP kamer, pro které budou datové 

zásuvky umístěny vždy pod stropem, ve výšce 3 m. Jak je patrné i z plánu trasy, kabeláž 

bude pokračovat v místě schodiště, kde budou použity stupačky do dalšího podlaží. 

V druhém nadzemním podlaží je řešení mnohem jednodušší, jsou zde již nainstalovány 

parapetní žlaby, proto není potřeba investovat další částku na nákup nového materiálu. 

Je zde potřeba pouze zajistit napojení kabeláže ze schodiště na jednotlivé parapetní 

žlaby a poté přechod k jednotlivým zásuvkám, vždy opět 30 cm od podlahy, pro Wi-Fi 

vysílač to bude 100 cm od podlahy. 

 

 Aktivní prvky 3.8
V této části představím aktivní prvky, které budou použity v probírané síti. Některé 

z nich budou umístěny ještě v datovém rozvaděči, a to přesněji switch, router a datové 

úložiště. Budou zde ale i takové aktivní prvky, které budou rozmístěny v jednotlivých 

částech budovy, patří mezi ně IP kamery a Wi-Fi přístupové body.  

 Obrázek 20: Logické schéma sítě 
Zdroj: (4) 
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3.8.1 Switch 

Do datového rozvaděče jsem se rozhodl umístit switch Cisco SG500-52. Jedná se 

o velmi kvalitní a výkonné zařízení, které podporuje rychlost 10/100/1000 Mbit/s. 

Jeho přepínací kapacita činí 120 Gbps. Většina modulů tohoto switche disponuje 

technologií PoE pro energeticky náročnější zařízení. Management sítě se lehce provádí 

přes webové rozhraní. Tento switch je jednou z dražších variant, ale vzhledem 

k možnosti rozšíření sítě v budoucnu, považuji toto zařízení za nejvhodnější volbu. 

 
 

3.8.2 Router 
Směrovač již byl dodán společností, která v budově poskytuje internetové připojení, 

není proto potřeba toto zařízení počítat mezi náklady. 

 

3.8.3 IP kamery 

Jedním z dalších požadavků investora byly 4 IP kamery, jedna venkovní a tři vnitřní. 

Navrhuji tedy model Edimax IR-112E pro venkovní použití, který je výrobcem 

doporučován pro použití v jakýchkoliv podmínkách. Kamera zvládá i v nočním režimu 

viditelnost až 15 m. 

Pro vnitřní použití navrhuji zakoupit levnější kameru Edimax IC-7100, která sice 

nedisponuje tak velkou ochranou proti povětrnostním podmínkám, ale bohatě vystačí 

pro použití uvnitř budovy. 

Vybral jsem tyto kamery hlavně díky dobrým recenzím a jednoduché kooperaci 

se systémem, který firma dodává, včetně možnosti prohlížení záznamů na mobilních 

zařízeních. Záběry budou ukládany na centrální datové úložiště. 

 

 

 

Obrázek 21: Switch Cisco SG500-52 
Zdroj: (21) 
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3.8.4 Datové úložiště 

Pro ukládání dat z kamer je potřeba zakoupit datové úložiště, navrhuji BUFFALO 

LinkStation 410 - 4TB. Toto úložiště je vhodné (dle údajů prodejce) hlavně pro potřeby 

domácností. Vzhledem k tomu, že se do jeho paměti nebude ukládat nic jiného nežli 

záběry z kamer, je tato 4TB varianta velmi dostačující. 

 

 

3.8.5 Wi-Fi přístupový bod 

Pro pokrytí Wi-Fi signálu v čekárně v druhém nadzemním podlaží jsem navrhl použít 

bezdrátový přístupový bod značky D-Link, modelová řada DIR-636L. Tento Access 

point se odlišuje velmi hezkým designem a kvalitní přenosovou rychlosti 300 Mb/s. 

Pro účely kvalitního pokrytí celé místnosti bude umístěn ve výšce zhruba 100 cm 

od podlahy. 

 

Obrázek 22: Datové úložiště BUFFALO 
Zdroj: (21) 

Obrázek 23: Přístupový bod D-Link DIR-636L 
Zdroj: (21) 
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 Celková kalkulace 3.9
V této poslední části návrhu se zabývám kompletním zhodnocením a zpracováním 

nákladů na vytvoření sítě za použití výše uvedených spojovacích prvků, aktivních prvků 

a dalších. Kalkulace zahrnuje rovněž provedení certifikace sítě pro účely zajištění 

kvality a jistoty investorovi, tato částka je pouze orientační a může se v průběhu 

realizace projektu měnit. 

Celková částka se odvíjí od požadavků investora a jednotlivých nájemníků. Rozpočet, 

který byl stanoven investorem, byl dodržen s menší finanční rezervou. Podrobný 

rozpočet je uveden v příloze č. 7. 

 

Položka Cena 

Aktivní a pasivní prvky 81 990,50 Kč 

Práce + certifikace (odhad) 20 000,00 Kč 

Celkem 101 990,5 0 Kč 
Tabulka 8: Zkrácená verze rozpočtu 

Zdroj: (4) 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit návrh počítačové sítě pro komerční budovu, 

kterou využívá větší počet nájemníků a je proto tedy potřeba zhodnotit jejich jednotlivé 

požadavky. 

V úvodní části bakalářské práce byla popsána teoretická východiska, ze kterých jsem 

získal některé nové informace pro realizaci dalších částí této práce.  

V druhé části práce byla provedena analýza současného stavu, která vzhledem 

k požadavkům a omezením investora nebyla zrovna jednoduchá. Jelikož ale proběhlo 

mnoho konzultací s majitelem budovy, nebyl problém tyto požadavky vyřešit.  

V poslední návrhové části bakalářské práce jsem informace získané z předchozích částí 

využil k vytvoření funkční počítačové sítě ve zkoumané budově. Výstupem práce jsou 

jednotlivé nákresy kabelových tras, rozmístění datových zásuvek, přesné kabelové 

tabulky, ale také finální rozpočet. 

Dle výše uvedených informací se mi cíle a požadavky podařilo dodržet a naplnit.  
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Obrázek Název 

 
Datový rozvaděč 

 

Datová zásuvka 
(číslo označuje počet portů) 

 
Trasa kabelu linky v horizontální sekci 

 

Trasa optického kabelu 
(přívod WAN) 

 

Přechod kabelu do dalšího podlaží 
(vedeno ve schodišti) 

 

Vysílač bezdrátového připojení 
(Wi-Fi router) 

 
kamera 

PM-XX 
Značení datové zásuvky 

(XX označuje číslo dat. zásuvky v dané 
místnosti) 
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PŘÍLOHA 6: KABELOVÁ TABULKA 

Patch 
Panel port 

Přípojné místo Kabel 
 Místnost Dat. zásuvka Port Značení Délka (m) 

1 
1.01 

PM - 01 A 1.01-01A 18 

1. 
 

p 
o 
d 
l 
a 
ž 
í 

2 PM - 02 A 1.01-02A 22 
3 

1.02 
PM - 01 

A 1.02-01A 9,5 
4 B 1.02-01B 9,5 
5 

PM - 02 
A 1.02-02A 9,6 

6 B 1.02-02B 9,6 
7 

1.03 
PM - 01 

A 1.03-01A 14,6 
8 B 1.03-01B 14,6 
9 

PM - 02 
A 1.03-02A 14,7 

10 B 1.03-02B 14,7 
11 

1.04 
PM - 01 

A 1.04-01A 2,8 
12 B 1.04-01B 2,8 
13 

PM - 02 
A 1.04-02A 2,9 

14 B 1.04-02B 2,9 
15 2.05 PM - 01 A 2.05-01A 19,2 

2. 
 

p 
o 
d 
l 
a 
ž 
í 

16 

2.06 
PM - 01 

A 2.06-01A 44,5 
17 B 2.06-01B 44,5 
18 

PM - 02 
A 2.06-02A 47,2 

19 B 2.06-02B 47,2 
20 

2.07 
PM - 01 

A 2.07-01A 34,5 
21 B 2.07-01B 34,5 
22 

PM - 02 
A 2.07-02A 34,6 

23 B 2.07-02B 34,6 
24 

2.08 
PM - 01 

A 2.08-01A 27,2 
25 B 2.08-01B 27,2 
26 

PM - 02 
A 2.08-02A 27,3 

27 B 2.08-02B 27,3 
28 

2.09 

PM - 01 A 2.09-01A 30 
29 

PM - 02 
A 2.09-02A 29,9 

30 B 2.09-02B 29,9 
31 PM - 03 A 2.09-03A 22,3 
32 PM - 04 A 2.09-04A 22,2 

33 - 47 Volné rezervní porty (33 – 47) 

48 Rezervace pro poskytovatele připojení 
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PŘÍLOHA 7: ROZPOČET 

Název Popis MJ Poč. Cena za 
MJ (Kč) 

Cena 
celkem 

(Kč) 

Cisco switch SG500-52 Switch ks 1 20 402,00 20 402,00 

DIGITUS Patch 
panel,CAT5E,19",48xUTP Patch Panel ks 1 1 187,00 1 187,00 

CONTEG 19",v18U Datový rozvaděč ks 1 5 771,00 5 771,00 

APC Smart-UPS 750VA Záložní zdroj ks 1 8 999,00 8 999,00 
PremiumCord Panel napájecí 

1U, 8x230V Napájecí panel ks 1 899,00 899,0 

CONTEG váz. panel,2U Vázací panel ks 2 247,00 494,00 

CONTEG Police ukládací Police ks 2 590,00 1 180,00 

Edimax IR-112E Venkovní 
kamera ks 1 5 302,00 5 302,00 

Edimax IC-7100 Vnitřní kamera ks 3 2 612,00 7 836,00 

BUFFALO LinkStation 410 - 
4TB Záložní disk ks 1 6 432,00 6 432,00 

D-Link DIR-636L Wi-Fi přístup ks 1 826,00 826,00 

WEBPS 2XRJ45 ABB Tango Datová zásuvka ks 13 190,90 2 481,70 

WEBPS 1XRJ45 ABB Tango Datová zásuvka ks 6 160,30 961,8 
ABB krabice instalační 1055-

02 Instalační krabice ks 30 3,5 105,00 

Belden 1700 E – UTP - 
CAT5E BP – 305m UTP kabel ks 3 3 790,00 11 370,00 

PremiumCord Patch kabel 
UTP RJ45-RJ45, 0.5 m, 

červená 
Patch kabel ks 8 17,00 

544,00 

PremiumCord Patch kabel 
UTP RJ45-RJ45, 0.5 m, 

modrá 
Patch kabel ks 8 17,00 

PremiumCord Patch kabel 
UTP RJ45-RJ45, 0.5 m, žlutá Patch kabel ks 8 17,00 

PremiumCord Patch kabel 
UTP RJ45-RJ45, 0.5 m, 

zelená 
Patch kabel ks 8 17,00 

Helasign – štítky v brožuře 
120 ks Štítky ks 1 404,00 404,00 

PRÍR popisovatelné etikety 
40 ks Etikety ks 2 106,00 212,00 
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Název Popis MJ Poč. Cena za 
MJ (Kč) 

Cena 
celkem 

(Kč) 
Reverzní stahovací pásky 

100 ks Stahovací pásky ks 2 160,00 320,00 

Tracon svazovací spirály 
120 mm Svazovací spirály m 60 10,90 654,00 

Kopos kabelový žlab 3 m Kabelové žlaby ks 30 187,00 5 610,00 

Práce + odborná certifikace  20 000,00 

Cena celkem bez DPH 101 990,50 

 


