






Abstrakt 

Obsahem této bakalářské práce je analýza současného stavu  a návrh nové počítačové 

sítě pro ZŠ Štáflova v Havlíčkově Brodě. Nová počítačová síť by měla sloužit ke 

zlepšení a zefektivnění práce učitelů v prostorách nových sboroven  a kabinetu. 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with analysing the current state of computer network of 

primary school Štáflova in Havlíčkův Brod and the proposal of a new solution that will 

allow better and more effective work of local teachers in new parts of this historic 

building. 
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Úvod 

Počítačová síť je dnes již neodmyslitelnou součástí jak každodenního pracovního, tak  

i osobního života. Umožňuje nám jednoduchý přístup k informacím, které bychom 

obtížně vyhledávali a také práci s našimi i cizími daty. Správně provedená počítačová 

síť zefektivňuje práci a šetří nám tím čas. Pro vytvoření dobře fungujícího celku je ale 

potřeba respektovat dané normy, postupy a instrukce výrobce.  

Dnes je pro nás přístup k internetu, včetně služeb s ním spojených, považován za 

samozřejmost. Počítačová síť je komplexní systém skládající se z několika prvků. 

Stejně, jako i u jiného technického vybavení, se za kvalitu platí, proto může být daný 

systém velmi finančně náročný. S výhledem do budoucna ovšem můžeme říci, že 

kvalitnější prvky vydrží většinou déle a tak se částka do nich vložená časem vrátí. 

Podstatné jsou ovšem požadavky zákazníka a reálné zatížení, které se na síti může 

vyskytnout. Proto se nesnažíme zbytečně navrhovat naddimenzovanou síť, kterou 

zákazník nejspíš nikdy nevyužije. Na druhou stranu je důležité brát ohled na to, že účel 

prostoru se může změnit nebo se zvýší počet koncových uzlů. Z tohoto důvodu 

navrhujeme počítačovou síť s určitou rezervou, abychom se předešli problémům 

v budoucnu. 

Počítačová síť je technické vybavení, u kterého se očekává dlouhá životnost  

a spolehlivost. Umožňuje šíření informací s velkou finanční či morální hodnotou. S tím 

by se mělo počítat jak při návrhu, tak i montáži. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této práce je navrhnout vhodnou strukturu datové počítačové sítě v prostorách 

nově vzniklého podkroví tělocvičny Základní školy Štáflova v Havlíčkově Brodě, kde 

budou zřízeny sborovny a kabinet pro první i druhý stupeň. 

Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska práce.  

Druhá část se zabývá analýzou současného stavu, tzn. popisem jednotlivých prostor 

včetně jejich účelu, dále popisem požadovaného vybavení, které má být připojeno do 

sítě. Společně s teoretickými východisky práce a požadavky zadavatele vytvoří 

podklady pro konkrétní řešení. 

Třetí část se týká praktického návrhu a konkrétního řešení daného problému. V této 

časti se řeší propojení se stávající datovou strukturou, návrh rozvaděče, jednotlivé 

kabelové trasy, organizace kabeláže a její značení. 
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1 Teoretická východiska práce 

Před samotným praktickým řešením je nutné stanovit potřebná teoretická východiska 

společně s normami a postupy provádění, aby výsledná datová struktura fungovala 

správně a splňovala požadované parametry. 

1.1 Referenční model ISO/OSI 

Jedná se o otevřený síťový model nezahrnující protokoly ani normy. Model definuje 

seskupení logických funkcí toku informací mezi systémy, aniž by se pokoušel popisovat 

detailně jakoukoliv z těchto funkcí (1). 

Model je rozdělen do sedmi vrstev, kde každá vrstva obsahuje skupinu logických 

funkcí. Tři spodní vrstvy jsou orientované na přenos dat, nad kterými je přizpůsobovací 

vrstva a tři zbývající horní vrstvy jsou orientované na podporu aplikací (2).  

Komunikace probíhá tak, že nižší vrstvy poskytují služby vyšším vrstvám a vyšší vrstvy 

využívají služby nižších vrstev. Používají se zde dva druhy komunikace - horizontální  

a vertikální. Horizontální (logická) probíhá vždy jen mezi stejnolehlými vrstvami  

a vertikální komunikace vždy jen mezi sousedícími vrstvami (3).  

 

Obrázek č.  1: Referenční model ISO/OSI 

(Zdroj: Černý, 2011, svet-it.blogspot.cz) 
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1.1.1 Fyzická vrstva 

Je to nejspodnější vrstva referenčního modelu ISO/OSI. Jednotka přenosu na této vrstvě 

je 1 bit a nevyužívá žádnou adresaci. Stará se pouze o to, aby fyzicky přenášela pro 

vyšší vrstvy proudy bitů (s hodnotami 0 nebo 1). Např. po metalickém kabelu, optickém 

kabelu  nebo bezdrátově (4).  

1.1.2 Linková vrstva 

Zajišťuje přístup ke sdílenému přenosovému prostředí a adresaci v jednom síťovém 

segmentu. Řídí tok společně se synchronizací jednotlivých rámců. Je zde také 

připuštěna možnost kontroly prostřednictvím kontrolního součtu, umístěného na konci 

rámce pro případnou detekci chyb. Tato vrstva určuje trasu, kudy se bude daný rámec 

posílat (1). K adresaci na této vrstvě se používají lokální adresy (2).  

1.1.3 Síťová vrstva 

Adresace je globální a jednotkou přenosu je paket. Používají se logické adresy, které 

určují daný uzel v konkrétní síti. Je to nespojovaná vrstva, neprovádí spojení, pouze 

přenos a směřování mezi dvěma počítači nebo celými sítěmi, mezi kterými neexistuje 

přímé spojení. Vrstva zajišťuje volbu trasy, tzv. „směrování – routing“, při spojení 

(mezi uzly bývá více možných cest pro přenos paketu) (4).  

1.1.4 Transportní vrstva 

K adresaci se používají porty, které určují procesy v rámci uzlu. Jednotka přenosu je 

datagram. Jedná se o přizpůsobovací vrstvu pro vyšší aplikační vrstvy. Je tedy schopná 

pokud je to vyžadováno měnit charakter přenosu. Dále umožňuje zajistit adresování  

a doručení ohlášené nebo zjištěné chyby (5). Na vyšších vrstvách se již adresace 

neprovádí. Vrstvy jsou zaměřeny na aplikace (2). 
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1.2 Architektura TCP/IP 

Jedná se o síťovou architekturu obsahující i protokoly pro komunikaci. Dělí se do 

několika vrstev a umožňuje výměnu protokolů, bez ovlivnění ostatních vrstev. Na rozdíl 

od referenčního modelu ISO/OSI integruje všechny vrstvy nacházející se pod síťovou 

vrstvou do tzv. „Vrstvy síťového rozhraní“. Zde architektura TCP/IP nespecifikuje své 

vlastní přenosové technologie, ale počítá s využitím již existujících a fungujících 

technologií. Nepovažuje tedy za nutné znovu vyvíjet řešení, která již vznikla a fungují  

v praxi. Architektura TCP/IP se zabývá tím, jak tyto používané technologie co nejlépe 

využít. (6). 

 

Obrázek č.  2:  Porovnání Architektury TCP/IP a Referenčního modelu ISO/OSI 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Ondrák, 2012, přednáška) 

1.2.1 Síťová (IP) vrstva 

Zajišťuje přenos paketů mezi vzdálenými počítači. Jediným přenosovým protokolem 

této vrstvy je protokol IP. Paket se skládá ze záhlaví, které obsahuje adresu příjemce.  

Ta slouží pro doručení paketů adresátovi. Každé síťové rozhraní na světě v rozsáhlé síti 

internetu má celosvětově unikátní IP-adresu. Základním pravidlem je, že síťové 

rozhraní může mít více IP-adres, avšak stejnou IP-adresu nemůže používat více 

síťových rozhraní (7). Jednotlivé pakety jsou přenášeny nezávisle na sobě (8). 
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1.2.2 Protokoly TCP a UDP 

Tyto dva protokoly odpovídají transportní vrstvě. Jednotkou přenosu pro TCP i UDP je 

datagram. Oba protokoly zajišťují spojení mezi aplikacemi na vzdálených počítačích. 

Jejich rozdíl je ale v tom, že TCP poskytuje spojovaný a spolehlivý přenos, tzn. že 

příjemce potvrzuje přijímaná data a v případě ztráty si vyžádá opakování přenosu. UDP 

odešle datagram a už neřeší, zdali byl vůbec doručen. Používá nespolehlivý  

a nespojovaný přenos. (8).  

1.2.3 Aplika ční protokoly 

Odpovídají několika vrstvám ISO/OSI, relační, prezentační a aplikační vrstvě. Ty jsou 

zredukovány do jedné aplikační vrstvy.  

Příklady protokolů: HTTP (HyperText Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), 

Telnet atd. (9). 

 

Obrázek č.  3: Některé protokoly z rodiny protokolů TCP/IP 

(Zdroj: Dostálek, 2002, s. 8) 
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1.3 Ethernet 

Ethernet je nejpoužívanější přenosovou technologií  využívanou architekturou TCP/IP 

jako vrstva síťového rozhraní. Pokrývá fyzickou a linkovou vrstvu (10). Používá 

metody pro řešení kolizí, protože pracuje se sdíleným přenosovým prostředím (2). 

1.3.1 Kolizní doména 

Jedná se o oblast sítě, kde může docházet ke kolizím. Důležité je, aby se kolize roznesla 

po celé kolizní doméně v čase, odpovídajícímu nejkratšímu možnému rámci. Tím je pak 

např. ovlivněna délka kabelů. U kabelových sítí je kolizní doména tvořena segmenty 

spojenými aktivními prvky. V případě bezdrátových sítí je to pak v celém rozsahu 

access pointu (11). 

1.3.2 Broadcastová doména 

Důležité je, aby velikost boradcastové domény byla zvolena vhodně. Pokud v ní bude 

zahrnuto příliš síťových segmentů, bude docházet v případě vysílání broadcastu 

(doručení všem uživatelům sítě) k velké zátěži aktivních prvků, spojujících jednotlivé 

segmenty (11). 

1.3.3 Standardizované verze Ethernetu 

Ethernet má dnes standardizované čtyři základní verze: 

Ethernet - s přenosovou kapacitou do 10 Mbit/s. 

Fast Ethernet - s přenosovou kapacitou do 100 Mbit/s. 

Gigabit Ethernet - s přenosovou kapacitou do 1000Mbit/s. 

Desetigigabitový Ethernet – s přenosová kapacitou do 10 Gbit/s. 
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1.4 Přenosová prostředí 

Nejčastěji se jako přenosové prostředí používají metalické kabely, kde je pro vedení 

elektrického signálu použit metalický vodič. Další možností pro vedení dat jsou optické 

kabely, obsahující optická vlákna nesoucí světlené impulzy se zakódovanými daty. Ty 

se používají především na páteřní vedení (propojení jednotlivých rozvaděčů, na páteře 

sítí apod.). Dnes se také provozují bezdrátové sítě, které nejčastěji využívají pro přenos 

rádiový signál (2). 

I když náklady na kabeláž (pasivní vrstvy počítačové sítě) představují zhruba 3-5% 

z celkových nákladů, je dokázáno, že zhruba v 70% případů může za selhání celé sítě 

právě pasivní vrstva (12). 

1.4.1 Symetrické párové kabely 

V současnosti nejpoužívanější druh metalických kabelů. Skládá se ze čtyř párů. Skladba 

kabelu se liší podle třídy a kategorie a také podle toho, do jakých podmínek je kabel 

určen. 

Základní rozdělení symetrických párových kabelů: 

UTP (Unshielded Twisted Pair) - nestíněný párový kabel 

STP (Shielded Twisted Pair) - stíněný párový kabel 

FTP (Foil Shielded Twisted Pair) - folií stíněný párový kabel 

ISTP (Individually Shielded Twisted Pair) - párový kabel se samostatně stíněnými páry 

 

Obrázek č.  4: Základní rozdělení párových symetrických kabelů 

(Zdroj: Jordán, 2005, přednáška) 
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Kabely se svařeným párem 

Kvalita přenosu i téměř všechny ostatní parametry kabelů jsou ovlivněny podélnou 

stabilitou impedance vedení. Čím je impedance podélně stabilnější (stejné hodnoty 

impedance v různých částech kabelu), tím jsou lepší i přenosové parametry. Podélná 

stabilita impedance vedení je ovlivněna výrazně symetrií vodičů (konstantní vzdáleností 

os vodičů v páru). U klasických nestíněných párových kabelů je symetrie nedokonalá  

a při ostrém ohybu nebo v místě připojení konektoru se symetrie může zcela zničit. 

Důsledkem zničené symetrie kabelu je oddělení vodičů v páru, čímž dojde ke změně 

podélné stability impedance vedení. Následně začnou vznikat přeslechy a odrazy 

signálu. Dalšími možnými problémy při porušení symetrie mohou být šumy, vyzařování 

i nedostatečná odolnost proti rušení (13). 

Pro zlepšení přenosových parametrů symetrických párových kabelů byla vyvinuta 

technologie svařování krouceného páru. Ta zachovává stálou pozici jednotlivých kabelů 

v páru i při ohýbání, kroucení a dalším mechanickém namáháním. Díky tomu není kabel 

se svařenými páry negativně ovlivněn rozpadem symetrie jako u nesvařovaného 

párového kabelu (12). 

Z hlediska podélné stability impedance vedení dosahují dobrých výsledků koaxiální 

kabely (jiný druh kabelu nespadá do skupiny symetrických párových kabelů), které 

svojí konstrukcí umožní při výrobě vytvořit kabel tak, aby byla zachována stálá 

vzdálenost středového a vnějšího vodiče. Výsledkem jsou lepší přenosové vlastnosti 

kabelu oproti jiným konstrukcím (13). 

Předpokladem pro svařované párové kabely je kombinovat dobré přenosové vlastnosti 

blížící se co nejvíce koaxiálnímu kabelu s praktičností párových kabelů. 

 

Obrázek č.  5: Nesvařovaný a Svařovaný párový kabel 

(Zdroj: Jordán, 2005, přednáška) 
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Konstrukce párových kabelů se také může lišit podle kategorie. Zejména u vyšších 

kategorií je pro zlepšení přenosu a omezení přeslechu kvůli vysokým kmitočtům 

vkládán separační kříž, který zajišťuje stabilizaci páru vůči sobě. Kříž je stáčen podélně 

společně s páry kabelu pro zajištění potřebného zkrutu všech čtyř párů. Nejběžněji 

používaná konstrukce separačního kříže je označována x-spline. Pro velmi vysoké 

kmitočty se pak používá upravený prodloužený kříž nazývaný e-spline. Ten od sebe 

ještě více vzdaluje dva nejdelší páry a tím snižuje možné přeslechy (12). 

Důležitou částí konstrukce kabelu je plášť. Standardně se provádí z PVC, ovšem 

v některých prostorách, kde se vyskytuje velké množství osob, jako např. školy apod., 

by se na plášť kabelu měly využívat bezhalogenové materiály, které v případě požáru 

nevypouští do ovzduší jedovaté látky (13).  

1.4.2 Optické vlákna 

Konstrukce a principy fungování přináší optickým vláknům několik výhod. Hlavní 

výhodou je vysoká přenosová rychlost a velká šířka přenosového pásma, proti 

metalickým kabelážím. Optická vlákna nevyzařují žádné elektromagnetické záření  

a zároveň jejich chod není tímto zářením ovlivňován. Proto je možné vést optické 

vlákna vedle silnoproudé kabeláže. Vysílač i přijímač jsou na optických vláknech 

galvanicky odděleny (ochrana částí sítě např. při zásahu bleskem) (12). Z hlediska 

bezpečnosti je podstatně obtížnější odposlouchávat signál, přenášené optickými vlákny. 

Dva základní typy optických vláken jsou Single mode (jednovidové) vlákno a Mutli 

mode (mnohovidové) vlákno. Ty se dále dělí na Step index vlákna, která se dnes již 

téměř nepoužívají a gradientní vlákna. 

Z hlediska konstrukce obsahují optické kabely optická vlákna, která jsou uložena  

v primární a sekundární ochraně. Kolem ní jsou tahové prvky a plášť kabelu. 

Sekundární ochrana se dále dělí na těsnou a volnou. V první variantě je umístěno 

optické vlákno s primární ochranou do další ochranné vrstvy, na kterou je možné lepit 

nebo lisovat konektory. V druhém případě je uloženo několik vláken opatřených pouze 

primární ochranou do trubičky s ochranným gelem. Vlákna s volnou sekundární 

ochranou se vždy svařují a používají se na ně optické spojky Pigtaily (vlákna s těsnou 

sekundární ochranou a nalepeným konektorem). Jakékoliv mechanické spojky jsou 

vyloučeny (14). 
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Tabulka č.  1: Kabely s volnou a těsnou sekundární ochranou  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Jordán, 2005, s. 16) 

 

Single mode vlákno 

Průměr jádra se u těchto vláken pohybuje od 8 do 9 µm a jeho odrazná vrstva je 125 µm 

(14). Využívají se v telekomunikacích a v datových sítích ve vysokorychlostních  

a dálkových spojeních (12). 

 

Obrázek č.  6: Single mode vlákno 

(Zdroj: Jordán, 2005, přednáška) 

Multi mode - Step index 

Vlákno s průměrem jádra 100 µm a odraznou vrstvou 140 µm. Převážně se používal 

v průmyslové automatizaci. V současnosti je už tento druh vlákna nahrazen a nepoužívá 

se (12). 

 

Obrázek č.  7: Multi mode - Step index vlákno 

(Zdroj: Jordán, 2005, přednáška) 
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Multi mode - Gradientní vlákno 

Jádro vlákna má průměr 62,5 µm popřípadě 50 µm. Průměr odrazné vrstvy je 125 µm 

(14). Použití je především v sítích LAN a telekomunikacích (12).  

 

Obrázek č.  8: Multi mode - Gradientní vlákno 

(Zdroj: Jordán, 2005, přednáška) 

1.5 Topologie sítí 

Topologie sítě popisuje, jak jsou propojeny koncové uzly. Podle toho, jaký způsob je 

k propojení zvolen, jsou ovlivněny vlastnosti sítě a její chování (2).  

1.5.1 Sběrnicová topologie 

Stanice jsou zapojeny do průběžného vedení, od stanice ke stanici. Připojení se provádí 

za pomocí odbočovacích prvků. Výhodou tohoto způsobu je množství spotřebované 

kabeláže. Na druhou stranu jakékoliv přerušení sběrnice vede k odstavení sítě. Dalšími 

nevýhodami mohou být například: náročnější odstraňování závad a klesání výkonu celé 

sítě při větším počtu stanic nebo při velkém provozu (15). 

 

Obrázek č.  9: Sběrnicová topologie 

(Zdroj: site.the.cz) 

1.5.2 Kruhová topologie 

Propojení se podobá sběrnicové topologii tím, že každý počítač je propojen s počítačem 

následujícím. Kruhová topologie spojuje počítače pomocí kabelu do jediného okruhu. 

Neobsahuje žádné zakončení. Signál prochází po smyčce v jednom směru a prochází 
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všemi počítači. Jelikož signál prochází všemi počítači, může mít selhání jednoho 

počítače dopad na celou síť. Výhodou může být rovnocenný přístup pro všechny 

počítače. Vyvážený výkon i při velkém počtu připojených uzlů. Pokud je okruh 

v určitém místě přerušen, je možné komunikovat v opačném směru (17).  

 

Obrázek č.  10: Kruhová topologie 

(Zdroj: site.the.cz) 

1.5.3 Hvězdicová topologie 

Dnes nejčastěji používaná topologie. Každá stanice je připojena vlastním kabelem do 

aktivního prvku (koncentrátoru, HUBu, dnes především Switche). Výhodou tohoto 

zapojení je, že při problému jednoho propojení aktivního prvku (středu sítě)  

a koncového uzlu nedochází k okamžitému pádu celé sítě. Nevýhodou je, že selhání 

aktivního prvku (středu sítě)  vede ke kompletnímu vyřazení z provozu (15). 

 

Obrázek č.  11: Hvězdicová topologie 

(Zdroj: site.the.cz) 

1.6 Aktivní prvky 

Jejich účelem je propojení jednotlivých síťových segmentů (za segment se považuje 

přenosové prostředí, kde se signál šíří bez pomoci jiných součástek). Aktivní prvky 
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pracují na fyzické, linkové a síťové vrstvě. Jejich činnost je ovlivněna také protokoly, 

které používají. 

1.6.1 Aktivní prvky na úrovni fyzické vrstvy 

Používají protokoly fyzické vrstvy. Starají se o průběh fyzikálních veličin reprezentující 

data, jako kódování, modulaci, synchronizaci apod. Nestarají se o obsah jednotlivých 

bitů (2). 

Opakovač (repeater) – umožňuje přenášet signál mezi jednotlivými síťovými 

segmenty, které jsou k němu připojeny. Dokáže upravit signál do požadované podoby 

vyžadované konkrétními protokoly a také opravit signál poškozený při přenosu (22). 

Poškození signálu je způsobeno zkreslením, které roste v závislosti na délce segmentu, 

kterým signál prochází. Opakovač pracuje na úrovni bitů a v reálném čase. Neobsahuje 

žádnou paměť pro ukládání přenesených bitů. Nezávisí na protokolech vyšších vrstev. 

Propojení segmentů přes opakovač je možné pokud pracují se stejnými protokoly (2). 

Rozbočovač (hub) -  jedná se o opakovač s více porty. Signál přijme, opraví, zesílí  

a rozešle přes ostatní porty dále (23).  

Převodník (Transciever) – dokáže převést signál přicházející jedním přenosovým 

prostředím na signál, který je možný vysílat do jiného přenosového prostředí 

připojeného do převodníku. Např. signál z optického kabelu na signál možný vysílat po 

metalický kabelech, bezdrátově apod. Převodník neprovádí opravu signálu (24). 

1.6.2 Aktivní prvky na úrovni linkové vrstvy 

Přenášejí rámce linkové vrstvy mezi jednotlivými segmenty na základě MAC adres  

a současně kontrolují jejich strukturu. Důležitou vlastností je oddělování kolizních 

domén zapojených segmentů. V rámci jejich činnosti se nestarají o obsah datové části 

přenášených rámců (2). 

Můstek (bridge) - aktivní prvek používající protokoly fyzické a linkové vrstvy. 

Odděluje dva segmenty sítě na základě fyzických (MAC) adres uzlů na obou stranách. 

Pro svůj provoz potřebuje znát, v jakých segmentech se nacházejí jaké MAC adresy. 

Tyto informace zaznamenává můstek do tabulky MAC adres, kterou vytváří sám při 

svém provozu (22).  
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Data v tabulce MAC adres jsou buď statická nebo se získávají dynamicky (učením). 

Další funkcí je bufferování. Do vyrovnávací paměti můstku je načtena minimální část 

rámce včetně cílové MAC adresy (23). To má za následek, že přenos nefunguje 

v reálném čase a dochází ke zpoždění. Výhodou naopak je, že můstek může propojovat 

segmenty s různými protokoly (např. Fast Ethernet - Gigabit Ethernet).  

Přepínač (Switch) - obdobné zařízení jako můstek, obsahuje však větší počet portů 

(vstupů/výstupů). Oba fungují na úrovni linkové vrstvy, používají MAC adresy  

a znalost bezprostředního okolí (jaké MAC adresy obsahují připojené segmenty) (22). 

Základní myšlenkou „přepínání“ je zmenšení kolizní domény. Ideální stav by byl 

takový, kdyby na jednom segmentu byla připojena pouze jedna stanice a tím se 

vyloučily možné kolize. 

Přepínač umožňuje paralelní komunikaci více dvojic uzlů. Vzájemné oddělení 

jednotlivých komunikací způsobí omezení počtu kolizí v přenosovém prostředí. Pokud 

je do každého portu přepínače zapojen pouze jeden koncový uzel, tvoří kolizní doménu 

jen rozhraní portu a daný uzel. Broadcastová doména je pak tvořena všemi připojenými 

uzly. 

 

Obrázek č.  12: Aktivní prvky fyzická a linkové vrstvy  

(Zdroj: Vlastní zpracování, czc.cz) 
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1.6.3 Aktivní prvky na úrovni linkové vrstvy 

Pracují s protokoly síťové vrstvy. 

Směrovač (router) - zařízení o dvou a více portech, které pracuje s logickými 

adresami. Odděluje broadcastovou a kolizní doménu. Zpracovává data na úrovni paketů. 

Mezi funkce směřovače patří správné nasměrování paketu (routing) a odeslání paketu 

ve zvoleném směru (forwarding). Vytváří a ukládá také informace o jednotlivých sítích 

a cestách k nim (25). 

1.7 Kabelážní systémy 

Přestavují souhrn pravidel pro realizaci pasivní části počítačové sítě. Jednotlivá pravidla 

jsou stanovena na základě norem, které platí na daném správním území. V kabelážním 

systému by mělo fungovat široké spektrum koncových zařízení, jako jsou osobní 

počítače, IP telefony, síťová tiskárna, apod. Koncová zařízení jsou zapojena do 

datových zásuvek, do kterých je hvězdicově přivedena kabeláž z datového rozvaděče. 

Jednotlivé Datové rozvaděče jsou spojeny páteřním vedením a jsou schopny spolu 

komunikovat. (20). 

1.7.1 Normy 

Od počátku 90. let jsou pravidla pro návrh a instalaci normalizovány různými 

standardizačními organizacemi. Základním předpokladem jsou jednotná pravidla pro 

datové, telekomunikační a jiné kabelážní systémy budov (2).  

 

Normy platné v USA - ANSI/EIA/TIA 

ANSI (American National Standards Institute) - v USA se jedná o jednu 

z nejdůležitějších standardizačních organizací.  

Normy platné celosvětově - ISO/IEC 11801 

ISO (The Internationl Organization of Standardization) - nejdůležitější mezinárodní 

standardizační organizace.  
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Normy platné v Evropě - např. EN 50173, EN 50167, EN 50168, EN 50169. 

Cenelec (Evropská komise pro elektrotechnickou specifikaci), která vytváří normy pro 

EU. Členské země pak tyto normy implementují do svého národního prostředí.  

Normy vydané a platné v ČR 

V normě je specifikovaná struktura a konfigurace univerzálního kabelážního systému, 

požadavky na vlastnosti kabeláže a realizační možnosti. 

ČSN EN 50173-1 - univerzální kabelážní systémy - všeobecné požadavky. 

ČSN EN 50173-2 - univerzální kabelážní systémy - kancelářské prostory.  

ČSN EN 50173-3 - univerzální kabelážní systémy - průmyslové prostory. 

ČSN EN 50173-4 - univerzální kabelážní systémy - obytné prostory. 

ČSN EN 50173-5 - univerzální kabelážní systémy - datová centra. 

ČSN EN 50174 

• ČSN EN 50174-1 - instalace kabelových rozvodů - zabezpečení kvality 

• ČSN EN 50174-2 - instalace kabelových rozvodů - plánování a postupy 

instalace v budovách 

• ČSN EN 50174-3 - instalace kabelových rozvodů - projektová příprava  

a výstavba budov 

1.7.2 Základní pojmy  

Následující část slouží ke shrnutí základních pojmů počítačových sítí, které se běžně  

u univerzálních kabelážních systémů používají.  

 

Linka a Kanál 

Každý z těchto pojmů specifikuje určitý úsek kabeláže.  

Linka  - tvoří jí přenosová cesta mezi dvěma rozhraními kabeláže. (např. mezi datovou 

zásuvkou a zásuvkou patch panelu). 

Kanál - zahrnuje v sobě linku společně s kabely propojující koncový uzel s datovou 

zásuvkou a kabely propojující porty patch panelu s porty switche.  
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Kanál obsahuje pouze pasivní úsek kabelu, propojovací kabely a samotné propojení 

těchto vedení.  

Možná cesta: 

kabel ke koncovému uzlu - datová zásuvka - zásuvka patch panelu - kabel do zásuvky 

switche. 

Pro přehlednost jsou oba pojmy znázorněny na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č.  13: Linka a kanál 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Odborná praxe, 2013) 

Kategorie a třída 

Kategorie klasifikuje pouze materiál pro linku a kanál. Třída pak klasifikuje kanál jako 

celek. Tzn. že ve třídě je kromě kvality samotného materiálu také zahrnuta montáž  

a kvalita provedené instalace. Proto se může stát že i kvalitní materiály kvůli špatné 

montáži nedosáhnou požadovaná třídy metalických kabelážních systémů (2).  

Tabulka č.  2: Kategorie a třída metalických kabelážních systémů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Ondrák, 2012, přednáška) 

Třída Kategorie Pásmo Podporované aplikace 
A 1 do 100 kHz Analogový telefon 
B 2 do 1 MHz telefon, ISDN 
C 3 do 16 MHz Ethernet 10Base-T, Token Ringe 4MB 
- 4 do 20 MHz Token Rigne 16MB 
D 5 do 100 MHz FE(100Base-Tx),  GE(1000Base-T) 
E 6 do 250 MHz ATM1200 
Ea 6A do 500 MHz 10G Ethernet (10GBaseT) 
F 7 do 600 MHz 10G Ethernet (10GBaseT) 
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V případě metalických kabelů je hlavním kritériem šířka pásma (frekvenční rozsah), 

které je daná třída nebo kategorie schopna přenášet. Druhou možností vedení jsou 

optické kabely, kde je kontrolován měrný útlum v případě kategorie a celkový útlum  

u třídy. U MM kabelů je podstatná šířka pásma/km.  

Tabulka č.  3: Třída optické kabeláže  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Ondrák, 2012, přednáška) 

Maximální hodnota útlumu kanálu [dB]  
multimode vlákno singlemode vlákno 

Třída 

850 nm 1310nm 1310nm 1550nm 
OF-300 2,55 1,95 1,8 1,8 
OF-500 3,25 2,25 2 2 
OF-2000 8,5 4,5 3,5 3,5 

 

Tabulka č.  4: Kategorie optické kabeláže  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Ondrák, 2012, přednáška) 

Maximální m ěrný útlum  Minimální sou činitel ší řky pásma [MHz*km] 
[dB/km] opticky přebuzené ef.buzení laser 

Kategorie 

850 nm 1310 nm 850 nm 1310 nm 850 nm 
OM1 3,5 1,5 200 500 není spec. 
OM2 3,5 1,5 500 500 není spec. 
OM3 3,5 1,5 1500 500 2000 

 

Telekomunikační místnost (Telecommunication Closet) - TC 

Jedná se o místnost, pro umístění datového rozvaděče kabeláže. Z hlediska účelu 

používání a výstavby jsou na telekomunikační místo kladeny určité požadavky, které 

ovlivňují podmínky pro chod síťových zařízení. Místnost by měla být dostatečně 

prostorná pro možnost dobré manipulace s materiálem nebo aktivními prvky a pro 

případné kontroly, opravy nebo montáž. To vyžaduje dostatečný prostor (doporučené 

rozměry místností v závislosti na počtu umístěných zařízení) a kvalitní osvětlení. 

Z hlediska bezpečnosti omezený fyzický přístup do místnosti, protipožární zabezpečení, 

odolnost proti povětrnostním vlivů a haváriím. Místnost musí být vybavena dostatečně 

dimenzovaným napájením, ochranou proti přepětí, v případě výpadku elektřiny 

záložním zdrojem (UPS). Vytápění, ventilace a klimatizaci by neměla být závislá na 

okolní budově (2).  
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Pracovní oblast (Work Area) - WA 

Oblast, kde je datovou zásuvkou -TO (Telecommunication Outlet) tvořeno rozhraní 

mezi koncovým uzlem a samotnou kabeláží. Hlavními požadavky kladenými na WA je 

počet zásuvek, jejich umístění a rozmístění z hlediska dispozice místnosti. Dále také 

dostatečně dimenzované napájení včetně ochrany připojených zařízení proti přepětí  

a výpadkům napájení (2). 

 

Datový rozvaděč 

V základu je zde umístěno zakončení datové kabeláže v podobě patch panelu. Datové 

rozvaděče se dodávají ve dvou variantách. Pro malé datové struktury jako nástěnný 

rozvaděč (network cabinet), pro budovy a rozsáhlejší datové struktury jako stojanové 

rozvaděče (rack, serve kabinet). Běžné datové rozvaděče mají standardizovanou šířku 

19“ (palců) a výšku udávanou v jednotkách modulu U (UNIT). 

Při instalaci stojanového rozvaděče se odstraní prolisované části pro umístění chlazení 

(většinou ve vrchní části rozvaděče). Do spodní části se umístí napájecí panel pro 

přívod energie. Poté se nastaví vnitřní kostra na požadovanou rozteč pro umístění polic. 

Police jsou buď výsuvné, pro snazší obsluhu umístěného prvku, nebo statické. Do 

kostry se také montují patch panely. Důležité je uzemnění celého rozvaděče (12). 

 

Z hlediska umístění v kabelážním systému se rozvaděče dělí na: 

 

Hlavní rozvaděč - MC (Main Cross - connect) centrální rozvaděč, ze kterého vychází 

hvězdicovou topologií páteřní sekce kabeláže do ostatních rozvaděčů. 

Horizontální rozvaděč - HC (Horizontál Cross - connect) zakončuje horizontální sekci 

kabeláže. Vychází z něj hvězdicovou topologií vedení ke koncovým uzlům. 

Mezilehlý rozvaděč - IC (Intermediate Cross - connect) používají se tam, kde není 

umožněno přímé propojení MC s HC. 
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Obrázek č.  14: Nástěnný a Stojanový rozvaděč 

(Zdroj: Vlastní zpracování, LAN-TEC) 

1.7.3 Sekce kabeláže 

Kabelážní systém je rozdělen na část páteřní sekce, horizontální sekce a pracovní sekce. 

 

Páteřní sekce 

Spojuje hlavní datové rozvaděče budovy (MC) s telekomunikačními místnostmi 

horizontální kabeláže (HC) a místnostmi s aktivními zařízeními sítě (ER), tzn. že 

páteřní sekce obsahuje kabely spojující MC-HC, MC-IC, IC-HC, MC-ER. Celá páteřní 

sekce tvoří topologii hvězdy se středem v hlavním datovém rozvaděči (2). 

Horizontální sekce 

Propojuje horizontální rozvaděč (HC) s datovými zásuvkami v pracovní oblasti (WA). 

Horizontální sekce má tvar hvězdicové topologie se středem v HC. Obsahuje pouze 

kabely HC - WA včetně konektorů zásuvek a rozvaděčů. U kanálu horizontální sekce je 

podle EN 50173 stanovena délka do 100 m. Délka linky je maximálně do 90 m (2). 

Pracovní sekce                                                                                                                   

Propojuje datové zásuvky s koncovými zařízeními a porty patch panelu s aktivními 

síťovými prvky. Součet délek na obou stranách by neměl přesáhnout 10 m. V případě 

umístění v datovém rozvaděči by mělo vedení dosahovat maximálně délky 6 m (2). 
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Obrázek č.  15: Sekce strukturované kabeláže 

(Zdroj: Odvárka, 2001, svetsiti.cz) 

1.8 Skupiny materiálů pro kabelážní systémy 

Materiály v kabelážním systému se dělí, kromě již popsaných kabelů, do čtyř skupin. 

Na prvky konektivity (spojení), prvky organizování, prvky vedení a prvky značení 

kabeláže (2). 

1.8.1 Prvky konektivity (spojování) 

Zahrnují materiály jak pro přenos samotného signálu, tak i patch-panely, datové 

zásuvky a konektory pro metalické i optické kabeláže. 

Patch Panel 

Organizační prvek systému kabeláže. Obsahuje určitý počet portů, ke kterým jsou 

přivedeny jednotlivé kabely. Velký význam má značení jednotlivých portů. Slouží pro 

správu sítě a kontrolu kabelových linek. Označenými a zkontrolovanými porty je pak 

Patch Panel propojen se switchem. Patch Panely se vyrábí ve dvou provedeních a to 

jako integrovaný Patch Panel s plošným spojem, kde jsou jednotlivé porty se 

zářezovými noži pevně usazeny ke konstrukci Patch Panelu. Druhou možností jsou 

modulární Patch Panely, kde je každý port se zářezovými noži řešen samostatným 

modulem, který lze libovolně měnit a nahrazovat (14). 
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Obrázek č.  16: Patch panely  

(Zdroj: Vlastní zpracování, excel-networking.com) 

 

 

Obrázek č.  17: Modul  

(Zdroj: Vlastní zpracování, ielektra.cz) 

Datové zásuvky 

Jednotlivé druhy datových zásuvek se liší počtem portů a jejich umístěním - ve zdi nebo 

na omítce - a obdobně jako u Patch Panelu, se vyrábí integrované nebo modulární (12).  

Každý port na zásuvce představuje jednu linku - do každého portu datové zásuvky je 

přiveden jeden samostatný kabel. Aby linka správně fungovala a vyhověla všem 

kontrolním měřením pro příslušnou kategorii, musí být i zásuvky ze stejné kategorie 

jako kabel a Patch Panel. Jelikož jsou datové zásuvky umístěny v pracovní oblasti, jsou 

na ně kladeny i estetické nároky na jejich vzhled.  
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Obrázek č.  18: Datové zásuvky 

(Zdroj: Vlastní zpracování, lancomat.cz) 

Konektory 

Základní funkcí konektorů je propojení dvou rozhraní. V případě metalických kabelů se 

používají dva druhy konektorů - Plug a Jack. První varianta se používá k zakončení 

kabelů na obou stranách, např. propojovací kabely mezi aktivními prvky. Druhá 

varianta konektoru se používá u aktivních prvků, datových zásuvek a k zakončení 

kabelu v patch panelu. 

 

Obrázek č.  19: Plug RJ45 a Jack RJ45  

(Zdroj: Vlastní zpracování, computercablestore.com) 

U optických vláken je provádění zakončení časově náročnější činností než u metalické 

kabeláže. Jsou také kladeny velké nároky na přesnost provedení a kvalitu materiálů. 

Konektor by měl pevně uchytit optické vlákno a také bránit možnému poškození. Tělo 

konektoru bývá z plastu nebo kovové. Části optických konektorů: 

Ferule – optické vlákno je ve feruli  zalepeno a zabroušeno. 

Aretační prvek – určuje orientaci konektoru a zamezuje otáčení ve spoji. 

Ohebná tahová objímka – zajišťuje rozložení zatížení a tahu působícího na konektor  

a brání tak jeho poškození. 
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Zajišťovací prvek (bajonet) – slouží k zamezení samovolnému nebo neúmyslnému 

vysunutí optického konektoru ze spojky nebo aktivního prvku. 

 

Tabulka č.  5: Konektory pro optické kabely  

(Zdroj: LAN-TEC, 2008, s. 11) 

 

1.8.2 Prvky organizace 

Tato skupina zahrnuje všechny vertikální i horizontální organizéry. Příkladem může být 

D-ring organizér, umístěný v rozvaděčích, ale i nejrůznější doplňkové materiály, jako 

kabelové příchytky a pásky (12). Do prvků organizace patří také datový rozvaděč. 

Prvky organizace jsou nutnou součástí celé instalace počítačové sítě, jak při vedení 

kabeláže, tak i v rozvaděčích. Zajišťují lepší přehlednost a přístup ke kabeláži při 

údržbě.  
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Obrázek č.  20: D-ring organizér a vázací pásky  

(Zdroj: Vlastní zpracování, showmecables.com) 

1.8.3 Prvky vedení 

Do této skupiny je zahrnuto velké množství nejrůznějších úložných materiálů pro 

kabeláž. Základní vlastností je dodržení minimálních poloměrů ohybu pro metalické  

a optické kabely (12). Vedení kabelů se realizuje v souvislosti s dispozicí prostoru, kde 

je počítačová síť prováděna. Používají se různé plastové parapetní nebo nástěnné lišty, 

drátěné žlaby, kabelové trubky. Další možností jsou dvojité podlahy nebo flexibilní 

kabelové systémy. 

 

Obrázek č.  21: Příklady prvk ů vedení  

(Zdroj: Vlastní zpracování, rehau.com - topservisbrno.cz - panduit.com) 
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1.8.4 Prvky značení 

Značení je  velmi důležitou činností v průběhu instalace celé počítačové sítě. Schéma je 

obvykle zachyceno v plánu pro jednotlivá podlaží a obsahuje značení jednotlivých 

zásuvek a od nich odvozené značení kabelů. Se značením se začíná již při naměření 

jednotlivých kabelů, např. třikrát na každém konci, aby značení po odstranění části 

kabelu, např. z důvodu předělání zařezávání, nezmizelo. Po protažení kabelů na 

označená místa dochází k montáži do patch panelu a na vzdáleném konci se provádí 

instalace do datových zásuvek. Pak se provádí kontrolní měření. Pokud daná linka 

projde testem v pořádku, označí se port patch panelu i zásuvky dle schématu. 

Hlavní význam značení není jen pro samotnou montáž počítačové sítě, ale slouží i pro 

budoucí správu sítě a případné řešení problémů. Mělo by být navrženo tak, aby 

navazovalo na stávající značení v daném systému.  

V případě návrhu nového značení by mělo být maximálně srozumitelné pro budoucího 

IT správce počítačové sítě. 

Tabulka č.  6: Značení strukturované kabeláže  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Jordán, 2005, s. 34) 

ZNAČENÍ VYŽADOVANÉ NORMOU       
- všechny kabely - minimálně na obou koncích     
- všechny kabelové svazky v místě vzniku, větvení a křížení   
- všechny datové rozvaděče případné bloky rozvaděčů     
- všechny optické  19" rozvaděče umístěné do datových rozvaděčů   
- všechny samostatné jednoúčelové telekomunikační i optické rozvaděče 
- místnosti určené pro rozvaděče         
- patch panely v rozvaděči         
- jednotlivé porty patch panelu a optických rozvaděčů     
- datové zásuvky           
- jednotlivé porty datových zásuvek       
- speciální propojovací a připojovací kabely       
- konsolidační body a jejich porty         
                

DOPORUČENÉ ZNAČENÍ          
(zahrnout do systému identifikace navíc)       

- aktivní prvky           
- porty těchto aktivních prvků         
- servery             
- další speciální zařízení( snímače, ip kamery, ip telefony apod.)   
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2 Analýza současného stavu 

Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2 004 je více než sto let stará historická 

budova. V roce 2013 zde byla provedena rozsáhlá rekonstrukce tělocvičny a sociálního 

zázemí včetně vestavby místností do podkroví. Vznikly nové prostory sboroven  

a kabinetu. Celý prostor je řešen jako podkroví o rozloze cca 370 m2 . Skládá se z deseti 

místností, které jsou odděleny sádrokartonovými příčkami o tloušťkách 100 a 125 mm. 

Skladba příček je obvyklá. Na kovové konstrukci jsou uchyceny sádrokartonové desky 

a vnitřní prostor je vyplněn tepelnou izolací o tloušťkách 60 a 80 mm. V současné době 

jsou již provedeny omítky a podlahy vestavby. 

 

Obrázek č.  22: Řez podkroví  

(Zdroj: Stavební dokumentace) 

 

Podkroví je přístupné ze druhého nadzemním podlaží, přičemž stávající budova je 

trojpodlažní s historickou půdou. Protože se jedná o podkroví, nejsou zde nosné stěny. 

Obvodové příčky jsou provedeny s odstupem od hrany krovu, aby byl zajištěn 

dostatečný podhled pro pohyb osob.  V půdorysu podkroví je stanoveno také rozložení 

budoucích pracovních míst pro učitele. Pracovní místa jsou navržena pro jednu, dvě 

nebo čtyři osoby. Po osobní konzultaci bylo upřesněno umístění dalšího vybavení, jako 

jsou osobní počítače a tiskárny. Místo vzniklé odstupem příček od hrany krovu není 

možné využít pro montáž a vedení kabeláže, protože tento prostor není přístupný. 
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2.1 Požadavky zadavatele 

Informace od zadavatele jsem získával prostřednictvím osobních konzultací a také ze 

zadávacího dokumentu. 

V místnosti č. 2.05/2 bude osazen nový datový rozvaděč. Přívod pro nový datový 

rozvaděč bude veden ze stávajícího datového rozvaděče, který je umístěn v prostoru 

kanceláře ve 3.n.p. stávající části budovy. Vhodné spojení těchto dvou prostor by mohlo 

být realizováno z nového podkroví přes historickou půdu a pak do kanceláře ve 3.n.p. 

V prostoru historické půdy není žádné vybavení kromě rozvodů elektrotechniky a je zde 

dostatek místa a vhodné podmínky pro případné páteřní vedení. 

 

Obrázek č.  23: Nákres situace  

(Zdroj: Vlastní zpracování, stavební dokumentace) 

 

Veškerá datová struktura v podkroví tělocvičny bude přivedena z nového datového 

rozvaděče. Datové zásuvky budou barevně odlišné od zásuvek rozvodů 230 V. Datové 

kabelové rozvody budou provedeny ve skrytém uložení v umělohmotných žlabech, 

popř. v dutinách sádrokartonové konstrukce. V nových sborovnách a kabinetu bude 

dostatečný počet datových zásuvek pro připojení výpočetní techniky. Návrh datových 

rozvodů je nutné provést s určitou rezervou, umožňující v budoucnu částečné navýšení 

připojené techniky. 

Rozšíření telefonních rozvodů v budově školy o dvě linky s možností místního 

přepojení - sborovna I.stupně a sborovna II.stupně.  

Kopie zadávacího dokumentu je součástí příloh této práce.  
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2.2 Popis místností 

V této části se věnuji účelu jednotlivých místností podkroví, společně s popisem 

požadavků na technické vybavení, specifikované v zadávacím dokumentu. Jsou zde 

popsány pouze místnosti, ve kterých se dle zadání bude počítačová síť řešit. 

 

Tabulka č.  7: Tabulka místností  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Místnost Rozloha Budoucí technické za řízení 

Sborovna 2. stupeň 80,39 m2 11 x PC, 2 x Síťová tiskárna, 1x telefon 

Sborovna 1. stupeň (první část) 44,45 m2 6 x PC, 1 x Síťová tiskárna, 1x telefon 

Sborovna 1. stupeň (druhá část) 38,60 m2 6 x PC, 1 x Síťová tiskárna 

Kabinet 22,48 m2 2 x PC, 1 x Síťová tiskárna 

 

V podkroví byly provedeny dodatečné stavební úpravy dispozice místností. Kabinet byl 

rozdělen příčkou na dvě místnosti. Nově vzniklá místnost je označena v půdoryse 

číslem 2.05/2 a bude sloužit k umístění datového rozvaděče. V současné době je 

místnost téměř prázdná, jsou zde pouze dočasně uloženy mapy pro výuku zeměpisu. 

Zadavatel stanovuje umístění datového rozvaděče do této místnosti. 

 

Obrázek č.  24: Rozdělení kabinetu 

(Zdroj: Vlastní zpracování, stavební dokumentace) 
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2.3 Význam práce pro zadavatele 

Zpracovaná dokumentace, včetně cenové kalkulace, bude sloužit jako podklad k žádosti 

o finanční investiční příspěvek zřizovatele PO na další kalendářní rok. 

Po schválení investičního příspěvku bude dokumentace sloužit jako zadání pro vypsání 

výběrového řízení na veřejnou zakázku „Vestavba místností do podkroví tělocvičny - 

datové rozvody pro výpočetní techniku a jejich propojení se stávající datovou sítí 

školy“. 

2.4 Doplňující informace  

Základní škola Štáflova je příspěvkovou organizací Města Havlíčkův Brod. Prostředky 

na činnost ZŠ jsou každoročně přidělovány v rámci schváleného rozpočtu Města HB. 

Finanční prostředky se dělí na běžný provozní příspěvek a na schválené investiční akce 

- rekonstrukce, nákladné opravy, pořízení přístrojů a mechanizace s vyšší pořizovací 

cenou. 

Ředitelka ZŠ předkládá každoročně zřizovateli ke schválení požadované investiční akce 

na další kalendářní rok s uvedením výše finanční částky. 

V případě  oprav, rekonstrukcí apod. předchází žádosti ředitelky zpracování návrhu, 

studie nebo projektu, který vymezí všechny požadavky na realizaci akce (technické, 

materiální i finanční). 

Na základě takto zpracovaného návrhu předkládá ředitelka ZŠ požadavek na schválení 

výše finančního příspěvku na konkrétní akci. 

V další fázi - po schválení akce i finanční částky zřizovatelem - vypisuje ředitelka ZŠ 

výběrové řízení na akci.  

Jako zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky slouží zpracované podklady 

nebo projekty (mimo zpracovaného rozpočtu). 
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2.5 Shrnutí analýzy 

Zadavatel určil své požadavky v zadávacím dokumentu a při osobních konzultacích. 

Jako podklad pro zpracování návrhu rozvodů datové počítačové sítě bude sloužit 

zpracovaná stavební dokumentace, především půdorys vestavěných místností 

s legendou materiálu, řezy podkroví a především osobní prohlídky řešeného prostoru.  

Vzhledem k tomu, že jsou již provedeny omítky a podlahy, zadavatel si nepřeje větší 

zásah do těchto konstrukcí. Jediné povolené vedení je skrz sádrokartonové příčky, což 

vzhledem k dispozici podkroví dostačuje. Musí se ale brát ohled na vnitřní izolaci 

příček, aby při vytváření průchodu nedošlo k jejímu zbytečnému poškození. V zadání je 

také jasně specifikována místnost pro umístění nového datového rozvaděče  

a  stávajícího datového rozvaděče, které mají být spojeny páteřním vedením. 

Design jednotlivých datových zásuvek musí mít jasné optické odlišení od ostatních 

zásuvek elektroinstalace. Plastové žlaby by měly co nejvíce splynout s omítkou, která je 

provedena v bílém odstínu.  

Práce učitelů na PC se z hlediska vytížení počítačové sítě neřadí do náročných, jedná se 

spíše o kancelářské činnosti. Důležitý je však bezproblémový přístup do interního 

systému, kam je mimo jiné ukládána veškerá dokumentace a klasifikace jednotlivých 

žáků.  

Škole zajišťuje smluvně externí firma správu počítačové sítě, zařízení IT a připojení na 

internet. Veškeré práce spojené s opravou kabeláže, IT technologie a ostatních 

případných problémů řeší tato firma. 
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3 Vlastní návrhy řešení                                                                     

Následující kapitola je zaměřena na aplikaci poznatků získaných z analýzy současného 

stavu a z teoretických východisek. Návrh obsahuje několik částí, které dohromady tvoří 

konkrétní řešení datové počítačové sítě pro nové sborovny a kabinet ZŠ Štáflova 

v Havlíčkově Brodě. Postupně budu procházet použité materiály, umístění datových 

zásuvek,  návrh jednotlivých kabelových tras včetně způsobu vedení, umístění a vnitřní 

rozvržení datového rozvaděče, použité aktivní prvky, systém značení pro navrhovanou 

počítačovou síť a také řešení připojení nově navrhnuté části ke stávající síťové 

infrastruktuře školy. Důležitý je i rozpočet celého řešení. 

3.1 Návrh počtu a umístění přípojných míst 

Místnosti v zadaném prostoru jsou dispozičně různé a mají obsahovat různý počet 

koncových zařízení. Aby celý prostor měl dostatečné množství přípojných míst, je 

potřeba počítat i s rezervou do budoucna, tzn. že některé porty datových zásuvek jsou 

v návrhu neobsazené a slouží pro možnost dodatečného rozšíření bez nutnosti zásahu do 

vedení kabeláže.  

Pracovní místa učitelů jsou ve stavební dokumentaci navrhována ve variantách pro dvě 

a čtyři osoby. Při návrhu přípojných míst je počítáno s padesáti procentní rezervou do 

budoucna. Kromě pracovních míst se musí také navrhnout přípojná místa pro tiskárny, 

telefony, wifi routery a další koncová zařízení. Přípojná místa jsou řešena kombinací 

datových zásuvek se dvěma a třemi porty.  

Přehled koncových zařízení, místností s návrhem počtu přípojných a rezervních míst 

uvádím ve formě  tabulky s uvedením zkratek. Pro úplnost připojuji legendu použitých 

zkratek s vysvětlivkami. 
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Tabulka č.  8: Legenda k tabulce přípojných míst 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zkratka Anglický název Český p řeklad 
TO Telecomunication outlet Přípojné místo 
RTO Reserve Telecomunication outlet Rezervní přípojné místo 
PC Personal Computer Osobní počítač 
P Printer Tiskárna 
PHO Phone Telefon 
AP Access Point Přístupový bod Wi-Fi 

 

Tabulka č.  9: Přípojná místa  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Místnost TO RTO PC P PHO AP 

Sborovna 2. stupeň 15 14 11 2 1 1 

Sborovna 1. stupeň (I. část) 7 7 6 1 - - 

Sborovna 1. stupeň (II. část) 9 8 6 1 1 1 

Kabinet 2 2 1 1 - - 

Celkem koncových zařízení     24 5 2 2 

Celkem připoj. a rezerv. míst 33 31         

Celkem všech p řipoj. míst 64 

3.2 Návrh komponent a materiálů 

Při výběru jednotlivých komponent jsem vycházel ze zadávacího dokumentu a osobních 

prohlídek řešeného prostoru. Zadavatel jasně stanovuje umístění datového rozvaděče 

společně se způsobem pro vedení jednotlivých tras. Jediná možnost průchodu přes 

konstrukce je u sádrokartonových příček. Do ostatních konstrukcí si zásah z důvodu 

provedené omítky zadavatel nepřeje. 

Výběr komponent nacházejících se v pracovní oblasti (datové zásuvky) bylo dle zadání 

nutné designově odlišit od provedených zásuvek elektrotechnických rozvodů. Návrh 

řeší pouze datovou počítačovou síť, nikoliv koncová zařízení, jako osobní počítače  

a tiskárny. Jejich výběr je předmětem jiné zadávací dokumentace nebo tuto techniku 

zadavatel již vlastní.  
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3.2.1 Kabely 

Pro řešení jsou použity dva druhy kabelů. Metalický párový kabel pro počítačovou síť 

v prostoru vestavby a optický kabel pro připojení nové části k současné síťové 

infrastruktuře školy. 

Metalický párový kabel 

Po zvážení vlastností okolního prostředí, kde bude kabeláž použita, zadávacího 

dokumentu a prostudování stavební dokumentace jsem zvolil variantu nestíněného 

kabelu s bezhalogenovým pláštěm. Z důvodu, že  v prostoru nedochází k elektro-

magnetickému rušení a z hlediska bezpečnosti je nutné, aby plášť kabelu při požáru 

nevydával do ovzduší jedovaté zplodiny, protože se jedná o prostor s velkou 

komunikací osob. Rychlost přenosu vyhovující pro splnění požadavků je Gigabit 

Ethernet. Proto jsem zvolil kabel kategorie 5, který touto přenosovou rychlost 

disponuje. 

Zvolený metalický párový kabel do prostoru nadstavby: Belden 1583ENH UTP cat. 5 

Optický kabel 

V zadávacím dokumentu je jasně specifikováno, že optický kabel bude spojovat nově 

osazený datový rozvaděč se současným datovým rozvaděčem, který je umístěn 

v kanceláři ve 3.n.p. stávající část budovy.  

Kabelem se musí překonat prostor nejen nové části podkroví, ale i historické půdy, kde 

se sice provádí pravidelné deratizace, ale i přesto zde výskyt hlodavců nelze zcela 

vyloučit. Je nutné, aby zvolený optický kabel měl odolnost proti těmto vnějším vlivům.  

Po zvážení těchto okolností jsem zvolil optický kabel Belden Intex Mini-Breakout 

GUMT104 MM 62,5/125 FRNC/LSNH plášť, se čtyřmi Multi-Mode vlákny. Jedná se 

o kabel s těsnou sekundární ochranou, obsahující speciální pásku sloužící k eliminaci 

vlhkosti a vyrábí se ve variantě s ochranou proti hlodavcům. Jako v předchozím případě 

je plášť vyroben z bezhalogenového materiálu.  
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3.2.2 Materiály pro vedení kabeláže 

Pro vedení kabelů, po konzultaci se zadavatelem, navrhuji použít bezhalogenové 

parapetní kanály. Výhodou je snadnější manipulace při montáži a zajištění dostatečného 

prostoru pro uložení kabeláže. Omítka ve všech místnostech je provedena v bílé barvě, 

proto jsou parapetní kanály řešeny s designových důvodů také v bílé barvě. 

Všechny výše zmíněné materiály se budou nacházet v prostorách s vysokou komunikací 

osob. Proto je nutné, aby stejně jako pláště kabelů, byly provedeny z bezhalogenových 

materiálů. 

Optický kabel bude procházet jednak přes prostory s vysokým pohybem osob, ale i přes 

historickou půdu a prostory, kde se osoby běžně nevyskytují. Proto jsem zvolil 

kombinaci bezhalogenových a PVC materiálů se střední mechanickou odolností. 

 

Zvolené materiály pro vedení metalické kabeláže: 

Kopos PK 110X70 D HF HD - parapetní kanál dutý bezhalogenový 

Kopos PK 110X70 D kryt 8455 HB roh ohybový 

Kopos PK 110X70 D kryt 8455 HB roh vnitřní 

Kopos PK 110X70 D kryt 8455 HB roh vnější 

 

 

Zvolené materiály pro vedení optického kabelu: 

Kopos 4016EHF FA bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou 

odolností 

Kopos 1220 L50 SUPER MONOFLEX - ohebná trubka se střední mechanickou 

odolností (EN) 
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3.2.3 Materiály pro zakončení kabeláže 

V návrhu se vyskytují tři různé způsoby zakončení kabeláže. První způsob je pro kabel 

vedoucí z rozvaděče do pracovní oblasti. Je ukončen datovou zásuvkou a na straně 

druhé v patch panelu. Další způsob je pro kabel sloužící k propojení portů patch panelu 

s porty switche. Zde se k zakončení používají konektory RJ45. Poslední způsob je pro 

zakončení optického kabelu, kde se používají speciální konektory. U všech 

navrhovaných materiálů jsem vyhledával výrobce, na které bylo dostatek kladných 

ohlasů a jejichž prvky splňují zadané požadavky. Většina z nich disponuje sice vyšší 

cenou, ale zase dokládají garanci dlouholetého provozu. 

V návrhu volím variantu využívání modulárních řešení. Moduly mají jednodušší  

a rychlejší montáž, umožňují různé barevné kombinace dle potřeb zadavatele, a také je 

výhodou, že v případě poruchy stačí vyměnit pouze poškozený modul.  

Datové zásuvky jsem vybral modulární černé barvy, aby byly barevně odlišeny od 

bílých elektrotechnických zásuvek rozvodu 230 V, jak je požadováno v zadávacím 

dokumentu. Nevyužitá místa datové zásuvky budou zakryta záslepkou. 

Konektory pro optický kabel jsem vybral od stejného výrobce jako samotný kabel, aby 

méně kvalitní konektor nezhoršil kvalitu celého zapojení a nevznikaly nežádoucí 

účinky, jako např. zkrácení životnosti. Konektory pro metalické párové kabely umístěné 

k propojení v rozvaděči budou opatřeny ochranou krytkou. 

 

Zvolené materiály pro zakončení kabeláže: 

ABB Tango datová zásuvka Kryt pro prvky Panduit Mini-Com 

Panduit Mini - jack cat. 5e, UTP, bílý 

PANDUIT CMBWH-X záslepka MINI-COM, bílá 

Belden Connector LC 900um MM 50um OM2 Black 
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3.2.4 Datový rozvaděč  

Umístění je  jasně specifikováno (dle zadávacího dokumentu) do místnosti č 2.05/2 

stavebního výkresu půdorysu vestavby. Po provedení analýzy počtu přípojných míst  

a všech zařízení, které má budoucí datový rozvaděč obsahovat (viz příloha rozložení 

datového rozvaděče) jsem se rozhodl použít pro řešení datový rozvaděč o velikosti 22U.  

Horní část bude vybavena aktivním chlazením ze čtyřmi ventilátory. Vylamovatelná 

část pro přivedení kabeláže bude zakryta kartáčem, aby se zabránilo vniknutí 

nadměrného množství prachu. Prostor mezi patch panely a switchi bude vždy předělen 

organizérem sloužícím pro přehlednost zapojení a organizování kabeláže.  

Pro možnost rozšíření do budoucna je v datovém rozvaděči navržena fixní plechová 

police, např. pro umístění datového úložiště nebo záložní napájecí jednotky. 

 

Zvolený datový rozvaděč a jeho vybavení: 

Triton 19 ; rozvaděč stojanový 22U/600x600, skleněné dveře   

Triton spodní (horní) 220V/150W 4x ventilátor RAC-CH-X04-X3 

Kartá č pro stojanový rack,otvor pro kab.370x90 mm 

Rozvodný panel Triton 19", 1U, 8x230V ČSN, vypínač, 2m, černý 

19" vyvazovací panel 1U, 5x háček malý zacvakávací pro čtver.otvor 9x9 

3.2.5 Patch panel 

Podle počtu přípojných míst jsem zvolil osazení datového rozvaděče třemi modulárními 

patch panely s 24 porty o velikosti 1U, určenými pro modulární konektory Panduit 

Mini-com. 

 

Zvolený patch panel: 

PANDUIT PAN-CPP24FMWBLY  patch panel pro 24 modulů Mini-com, 1U, 19", 

neosazený, modulární, černý. 
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3.2.6 Switch 

Jelikož návrh překračuje limit 48 přípojných míst, bude nutné osadit do rozvaděče 

switche dva. Pro své řešení jsem zvolil kombinaci 48 portového a 24 portového switche 

vybaveného SFP porty.  Do těchto SFP portů se osadí transcievery a poté bude možné 

switche propojit vzájemně optickým kabelem. U stávajícího rozvaděče umístěného  

v 3.n.p switch neobsahuje SFP port a tak  bude nutné použít media converter. Ten 

obsahuje jeden SFP port pro umístění transcieveru. Společně pak bude nový datový 

rozvaděč a stávající datový rozvaděč spojen optickým páteřním vedením přes konektory 

transcieverů. 

Zvolené swtiche, transcievery a media converter: 

Cisco switch SG500-52P 

Cisco switch SG500-28P 

Net-X SFP modul/ 1G/ MM Multimode LC/ 550m/ Cisco 

TP-LINK MC220L (media converter) 

3.3 Návrh kabelových tras 

V celém prostoru nadstavby byly navrženy tři různé kabelové trasy, které jsou 

zachyceny ve výkresu v přílohách práce. U metalické horizontální kabeláže nesmí být 

překročena délka 90 m (délka linky) a délka kanálu 100 m. Žádná z navrhovaných tras 

tato pravidla neporušuje, proto je možné použít jednu horizontální sekci. 

Z datového rozvaděče je trasa kabelového žlabu vedena nad podlahou. Pokračuje vlevo 

podél obvodové zdi průrazem přes příčku do kabinetu. Stále nad podlahou pokračuje 

přes příčku do sborovny II.stupně, kde se hned za příčkou dělí. 

1.část trasy vede rovně nad podlahou podél obvodové zdi až do rohu místnosti. Dál 

pokračuje vlevo a končí cca 1 m před dalším rohem (viz.plánek kabelové trasy). 

2.část trasy pokračuje hned v místě průchodu příčkou z kabinetu vlevo nad podlahou. 

Pak musí překonat výšku dveří a nad dveřmi jde v rohu průrazem ve zdi do sborovny 

I.stupně, kde v této výšce překonává další dveře.  
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Ještě ve sborovně II.stupně před průchodem příčkou je vedena za dveřmi dolů rohem 

místnosti a dále pak nad podlahou k přípojce na telefon. 

Ve sborovně I.stupně je po překonání dveří svedena opět dolů nad podlahu a pokračuje 

do rohu a dále nad podlahou podél celé obvodové zdi přes příčku do druhé části 

sborovny I.stupně. Prochází stále kolem místnosti až na protilehlou stěnu, kde je cca 

v polovině délky stěny ukončena přípojkou pro telefon. 

Přípojná místa vyplývají z plánku kabelové trasy. 

3.4 Návrh značení přípojných míst a patch panelů 

Celý systém značení by měl sloužit k jasné identifikaci portu zásuvky a portu patch 

panelu, které spolu souvisí. Vzhledem k tomu, že v ostatních částech školy již existuje 

způsob značení, rozhodl jsem se  z důvodu přehlednosti pro budoucího správce 

počítačové sítě na tento systém navázat. 

 

Použité zkratky: 

DZ(datová zásuvka),  PP(patch panel), „-“(spojující) 

 

Tabulka č.  10: Návrh systému značení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ZNAČENÍ PŘÍKLAD ZPŮSOB
Porty zásuvek a patch panelů N2.01 „Symboly určující část školy“ „Číslo_patra“ . „Číslo_portu“

Datové zásuvky K01 „Označení místnosti“ „Číslo zásuvky“ 

Kabely spojující DZ a PP K01-N2.01 „Značení datové zásuvky“ - „Značení portu“ 
Kabely spojující SWITCH a PP SA01-N2.01 S „označení switche“ „označení portu“ - „označení portu patch panelu“  

N2.01 - N(nadstavba) 2(druhé patro) .01(port 1) 

K.01 - K(kabinet) . 01(zásuvka 1) 
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3.5 Zdůvodnění výběru materiálů 

Všechny zvolené materiály jsem vybíral na základě konzultace se zadavatelem  

a v souladu se zadávacím dokumentem. Rozhodujícím kritériem byly kladné reference 

výrobce, kvalita a garance jeho řešení. Celý výběr je rozčleněn do několika kategorií. 

Vždy pro jednu kategorii využívám výrobky a materiály jednoho výrobce z důvodu 

zajištění vzájemné kompatibility a dostupnosti řešení. 

Rozvaděč je záměrně zvolen z dostatečnou rezervou pro možnost budoucího rozšíření 

vybavení, jako např. UPS, datové úložiště apod. V aktuálním stavu je zde k těmto 

účelům umístěna jedna pevná police a rezerva pro možnost dalšího rozšíření činí 8U. 

Aktivní prvky jsou zvoleny takové výkonnosti,  aby je aktuální provoz zatěžoval 

minimálně a využívaly maximální přenosovou rychlost pro kabeláž kategorie 5. 

V aktuálním stavu je na straně switche i patch panelů 8 neosazených portů pro případné 

rozšíření počtu přípojných míst. 

Při návrhu datové sítě v prostorách vestavby jsem také zvažoval možnost zpřístupnění 

obvodové části podkroví nově provedenými montážními dvířky. Vedení kabeláže pak 

provést v tomto prostoru s vyříznutím prostupů v sádrokartovoné konstrukci na 

připojení zásuvek. V tomto případě, by ale bylo nutné prorážet na trase vedení 

v obvodovém prostoru čtyři příčky vyvedené až nad okraj obvodové zdi tělocvičny pod 

vestavbou a přepažující daný prostor. 

Toto řešení je ekonomicky poněkud výhodnější, cca o 9 000 Kč. 

Po osobním jednání s ředitelkou školy a zástupcem externí firmy zajišťující škole 

správu počítačové sítě byla tato varianta oběma stranami zamítnuta.  
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3.6 Požadavky na dodavatele akce 

Požadavky na dodavatele veřejné zakázky stanovuje „Vnitřní směrnice ZŠ o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu“. 

Tato směrnice vychází z vnitřní směrnice Města Havlíčkův Brod o zadávání veřejných 

zakázek a je závazná pro všechny příspěvkové organizace města. 

V případě vypsání výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku stanovuje 

zadavatel podmínky pro podání nabídek. 

Od dodavatele /uchazeče / zakázky vyžaduje zadavatel  následující: 

- splnění kvalifikačních předpokladů prokázanou čestným prohlášením v krycím 

listu nabídky. Zadavatel si vymiňuje právo požadovat před uzavřením smlouvy 

předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace 

- uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o dílo s doplněním 

veškerých údajů /identifikační, cenové apod./ podepsanou oprávněnou osobou 

uchazeče 

- oceněný rozpočet navrhovaných prací a dodávek dle zadávacích podmínek – 

cena uvedena bez DPH,  vyčíslení DPH, cena včetně DPH a to v korunách 

českých, 

- v nabídce bude stanovena jednotková cena ke každé položce soupisu prací, 

dodávek nebo služeb s výkazem výměr 

- součástí cenové nabídky bude oceněný soupis prací v digitální podobě ve 

formátu EXCEL či .orf na vhodném nosiči (CD apod.) 

- nabídková cena bude stanovena jako celková za kompletní realizaci zakázky, po 

celou dobu plnění 

- záruky na provedené práce budou poskytnuty v délce min. 60 měsíců 

- jazykem veřejné zakázky je výlučně český jazyk, u všech listin, které nejsou 

v českém jazyce musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka 

- dodržení stanovené lhůty pro podávání nabídek 
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Struktura nabídky: 

- krycí list nabídky 

- seznam statut. orgánů, kteří pracovali u zadavatele a seznam akcionářů 

- ocenění soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu se 

zadávacími podmínkami 

- návrh smlouvy o dílo podepsaný statut. zástupcem uchazeče 

- seznam 3 referenčních zakázek obdobného typu 

- seznam subdodavatelů 

 

Dodržení všech zadávacích požadavků a úplnost nabídky podané ve výběrovém řízení 

je podmínkou pro její zařazení do vlastního výběru. Za nesplnění některých požadavků 

bude nabídka vyřazena a uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění 

podmínek zadávacího řízení. 

3.7 Rozpočet 

Podrobný rozpis celkových cen jednotlivých prvků, včetně množství a ceny za měrnou 

jednotku je umístěn v přílohách. 

Celková cena řešení včetně DPH: 139 245,01 Kč 

Tato cena je finální z hlediska výběrů prvků a materiálu. Reálná cena zakázky by byla 

ovšem vyšší. Částka by se ještě navýšila o cenu za vyhotovení projektu a dokumentací, 

společně s cenou za vlastní realizaci projektu vybranou firmou. Důležitou položkou jsou 

také kontrolní měření, jejichž cena by byla zahrnuta v samotné realizaci. 
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Závěr 

 

Cílem této práce bylo navrhnout datovou počítačovou síť v nových prostorách sboroven 

a kabinetu ZŠ Štáflova v Havlíčkově Brodě. Tento návrh bude sloužit jako podklad  

k žádosti pro Radu města Havlíčkův Brod na schválení investičního příspěvku. 

V případě schválení bude použit pro zadání výběrového řízení, které bude vypsáno 

v příštím kalendářním roce. Návrh vychází z požadavků zadávacího dokumentu, 

osobních konzultací s vedením školy a správci počítačové sítě a ze stavební 

dokumentace vestavby místností do podkroví tělocvičny. 

Postup práce jsem rozdělil do několika částí. V první části bylo nutné vyhledat 

teoretické podklady k návrhu řešení dané problematiky. Dále byl nutný osobní průzkum 

řešeného prostoru, konzultace s vedením školy a seznámení se s potřebnými 

informacemi ze stavební dokumentace. Výstupem z této části je analýza současného 

stavu. Třetí část obsahuje vytvoření konkrétního návrhu z nashromážděných informací  

a poznatků. 

Návrh řeší vedení kabelážního systému v prostoru vestavby, společně s řešením 

páteřního vedení. Celá situace, včetně návrhu kabelových tras, umístění koncových uzlů 

a datového rozvaděče je zachycena ve výkresu půdorysu řešeného prostoru. Návrh je 

koncipován tak, aby splnil požadavky zadavatele a počítal s možností rozšíření 

v budoucnu, bez nutnosti zásahu do vedení kabeláže. 

Po dokončení byl návrh předán vedení školy, které akceptovalo způsob řešení i výši 

výsledného rozpočtu.  
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I  

Příloha 1: Zadávací dokument 



 

II  



 

III  

Příloha 2: Půdorys vestavby 

 



 

IV  

Příloha 3: Kabelové trasy 



 

V  

Příloha 4: Kabelové tabulky 

PATCH PANEL PORT OZNAČENÍ PORTU MÍSTNOST DATOVÁ ZÁSUVKA PORT OZNAČENÍ PORTU
PP1 1 N2.01 K.01 1 N2.01

2 N2.02 2 N2.02
3 N2.03 K.02 1 N2.03
4 N2.04 2 N2.04
5 N2.05 S2.01 1 N2.05
6 N2.06 2 N2.06
7 N2.07 S2.02 1 N2.07
8 N2.08 2 N2.08
9 N2.09 S2.03 1 N2.09

10 N2.10 2 N2.10
11 N2.11 S2.04 1 N2.11
12 N2.12 2 N2.12
13 N2.13 3 N2.13
14 N2.14 S2.05 1 N2.14
15 N2.15 2 N2.15
16 N2.16 3 N2.16
17 N2.17 S2.06 1 N2.17
18 N2.18 2 N2.18
19 N2.19 S2.07 1 N2.19
20 N2.20 2 N2.20
21 N2.21 3 N2.21
22 N2.22 S2.08 1 N2.22
23 N2.23 2 N2.23
24 N2.24 3 N2.24

Kabinet

Sborovna II. Stupeň

 

PATCH PANEL PORT OZNAČENÍ PORTU MÍSTNOST DATOVÁ ZÁSUVKA PORT OZNAČENÍ PORTU
PP2 1 N2.25 S2.09 1 N2.25

2 N2.26 2 N2.26
3 N2.27 S2.10 1 N2.27
4 N2.28 2 N2.28
5 N2.29 3 N2.29
6 N2.30 S2.11 1 N2.30
7 N2.31 2 N2.31
8 N2.32 S2.12 1 N2.32
9 N2.33 2 N2.33

10 N2.34 S1.01 1 N2.34
11 N2.35 2 N2.35
12 N2.36 S1.02 1 N2.36
13 N2.37 2 N2.37
14 N2.38 S1.03 1 N2.38
15 N2.39 2 N2.39
16 N2.40 S1.04 1 N2.40
17 N2.41 2 N2.41
18 N2.42 3 N2.42
19 N2.43 S1.05 1 N2.43
20 N2.44 2 N2.44
21 N2.45 S1.06 1 N2.45
22 N2.46 2 N2.46
23 N2.47 3 N2.47
24 N2.48 S1.07 1 N2.48

Sborovna II. Stupeň

Sborovna I. Stupeň 
(první část)

Sborovna I. Stupeň 
(druhá část)



 

VI  

PATCH PANEL PORT OZNAČENÍ PORTU MÍSTNOST DATOVÁ ZÁSUVKA PORT OZNAČENÍ PORTU
PP3 1 N2.49 S1.07 2 N2.49

2 N2.50 3 N2.50
3 N2.51 S1.08 1 N2.51
4 N2.52 2 N2.52
5 N2.53 S1.09 1 N2.53
6 N2.54 2 N2.54
7 N2.55 3 N2.55
8 N2.56 S1.10 1 N2.56
9 N2.57 2 N2.57

10 N2.58 S1.11 1 N2.58
11 N2.59 2 N2.59
12 N2.60 S1.12 1 N2.60
13 N2.61 2 N2.61
14 N2.62 S1.13 1 N2.62
15 N2.63 2 N2.63
16 N2.64 3 N2.64
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
21 - - - - -
22 - - - - -
23 - - - - -
24 - - - - -

Sborovna I. Stupeň 
(druhá část)
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Příloha 5: Schéma zapojení portů patch panelů 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
N2.01 N2.02 N2.03 N2.04 N2.05 N2.06 N2.07 N2.08 N2.09 N2.10 N2.11 N2.12 N2.13 N2.14 N2.15 N2.16 N2.17 N2.18 N2.19 N2.20 N2.21 N2.22 N2.23 N2.24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
N2.25 N2.26 N2.27 N2.28 N2.29 N2.30 N2.31 N2.32 N2.33 N2.34 N2.35 N2.36 N2.37 N2.38 N2.39 N2.40 N2.41 N2.42 N2.43 N2.44 N2.45 N2.46 N2.47 N2.48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
N2.49 N2.50 N2.51 N2.52 N2.53 N2.54 N2.55 N2.56 N2.57 N2.58 N2.59 N2.60 N2.61 N2.62 N2.63 N2.64 - - - - - - - -

PP3

PP1

PP2
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Příloha 6: Schéma datového rozvaděče 

 

22 U 
21 U 

VENTILATOR 

20 U PATCH PANEL 24 
19 U ORGANIZER 
18 U PATCH PANEL 24 
17 U ORGANIZER 
16 U PATCH PANEL 24 
15 U ORGANIZER 
14 U SWITCH 24  
13 U ORGANIZER 
12 U SWITCH 48 
11 U ORGANIZER 
10 U   
9 U   
8 U   
7 U   
6 U PEVNÁ POLICE 
5 U   
4 U   
3 U   
2 U   
1 U ROZVODNÝ PANEL  
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Příloha 7: Rozpočet 

 Popis-obsah položky Počet M.j. Cena za M.j. Celková cena bez DPH
Belden 1583ENH UTP cat. 5 1600 m 5,74 9 176,86 
Belden Intex Mini-Breakout. 110 m 32,90 3 619,09 
Belden Connector LC 900um MM 50um OM2 Black 8 ks 455,20 3 641,59 
Panduit NetKey, UTP patch kabel NETKEY RJ45-/RJ45 kat.5E, 1m černý 64 ks 71,07 4 548,76 
Kopos PK 110X70 D HF HD parapetní kanál dutý bezhalogenový 67 m 172,31 11 545,04 
Kopos PK 110X70 D kryt 8455 HB roh vnitřní 8 ks 88,43 707,44 
Kopos PK 110X70 D kryt 8455 HB roh vnější 1 ks 84,30 84,30 
Kopos PK 110X70 D kryt 8455 HB roh ohybový 4 ks 92,56 370,25 
Kopos 4016EHF FA bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností 20 m 10,74 214,88 
Kopos 1220 L50 SUPER MONOFLEX - ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) 30 m 4,93 147,77 
Kryt pro přístroj šikmého osvětlení s LED nebo pro prvky Panduit Mini-Com 27 ks 103,64 2 798,18 
Mini - jack cat. 5e, UTP, bílý 128 ks 123,97 15 867,77 
PANDUIT CMBWH-X záslepka MINI-COM, bílá 17 ks 13,22 224,79 
Belden Connector LC 900um MM 50um OM2 Black 4 ks 455,20 1 820,79 
Triton 19 ; rozvaděč stojanový 22U/600x600, skleněné dveře  1 ks 5 619,83 5 619,83 
Triton spodní (horní) 220V/150W 4x ventilátor RAC-CH-X04-X3 1 ks 2 731,40 2 731,40 
Rozvodný panel Triton 19", 1U, 8x230V ČSN, vypínač, 2m, černý 1 ks 738,84 738,84 
19" vyvazovací panel 1U, 5x háček malý zacvakávací pro čtver.otvor 9x9 5 ks 174,38 871,90 
Kartáč pro stojanový rack,otvor pro kab.370x90mm 1 ks 112,40 112,40 
PANDUIT PAN-CPP24FMWBLY patch panel pro 24 modulů Mini-com, 1U, 19", neosazený, modulární, černý. 3 ks 609,92 1 829,75 
Cisco switch SG500-52P 1 ks 32 151,24 32 151,24 
Cisco switch SG500-28P 1 ks 14 651,24 14 651,24 
Net-X SFP modul/ 1G/ MM Multimode LC/ 550m/ Cisco 4 ks 290,85 1 163,40 
TP-LINK MC220L 1 ks 364,46 441,00 

Celková cena bez DPH : 115 078,52 

DPH 21% : 24 166,49 

Celková rozpo čtová cena s DPH : 139 245,01 


