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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je návrh projektového řešení univerzální kabeláže v novém 

sídle společnosti. Projekt je založen na analýze stávajícího řešení s přihlédnutím 

k novým požadavkům na základě teoretické analýzy. Součástí práce je i rozpočet 

projektu a výkresové dokumentace. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Lokální síť, návrh počítačové sítě, datový rozvaděč, univerzální kabelážní systém, 

projekt  

 

 

 

ABSTRACT 

Subject of this bachelor thesis is to design the project solution of the universal cabling 

system at the new headquarters of the company. The project is based on an analysis of 

the existing solutions, considering the new requirements of company (management) on 

the basis of theoretical analysis. The bachelor thesis also includes the project budget and 

the project documentation. 
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Local Area Network, Design of computer network, Rack, Universal cabling system,  
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ÚVOD 
V dnešní době informačních technologií je nejcennější artikl informace. Tyto 

informace je nutné rychle a bezchybně přenášet ke koncovým uživatelům. Potřebná 

firemní data či informace je nutné distribuovat po kvalitní infrastruktuře.  

Vhodně vytvořená síťová infrastruktura zajišťuje rychlou komunikaci uvnitř firmy i 

s okolním světem. 

Pro vytvoření kvalitní síťové infrastruktury je nutné vynaložit nemalé finanční 

prostředky. Vložené prostředky se investorovi vrátí v bezproblémovém, bezpečném a 

rychlém chodu, navíc vhodně zvolené prvky sítě zvyšují efektivitu práce. Pomocí sítě se 

dají monitorovat či analyzovat firemní procesy, vést videokonference a tak dále. 
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VYMEZENÍ PROBLÉM Ů A CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je návrh počítačové sítě v nově budovaném areálu společnosti. Síť 

navrhuji dle přání investora s důrazem na použití nejnovější a nejmodernější 

technologie. Navržená sít bude splňovat veškeré podmínky a požadavky, které 

vycházení z ČSN norem pro univerzální kabeláž. Společně s návrhem počítačové sítě 

budu analyzovat možnosti realizace mnou navržené sítě s využitím externích 

dodavatelů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhuji firemní počítačovou infrastrukturu, musím brát 

ohled kromě ceny také na další potřeby jako například na dlouhodobou funkčnost, 

budoucí možnost rozšíření, komfort uživatelů i na co nejvyšší spolehlivost. Budu 

analyzovat části budov dle jednotlivého využití, jiné nároky jsou kladeny pro skladovací 

halu či kancelářské prostory. 

Na závěr práce vytvořím a zhodnotím cenovou kalkulaci navržené sítě.   
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1 ANALÝZA 

1.1 Představení investora 

Společnost Senergos, a.s. byla založena v roce 2004 pod tehdejším názvem 

Senergos, s.r.o. Společnost se specializuje na výstavbu, modernizaci, projekci a tvorbu 

dokumentace rozvoden VVN/VN a dalších elektro součástí. Hlavní náplně společnosti 

jsou komplexní dodávky rozvoden, energetických zdrojů, kabelových a venkovních 

vedení všech napěťových hladin pro významné zákazníky v energetice a průmyslu. Její 

činnosti zahrnují projektování, inženýring, dodávky strojů a zařízení, stavební a 

montážní práce, zkoušky a uvádění do provozu, ale také následnou údržbu a servis. Již 

od vzniku společnosti je velká pozornost věnována specializaci na systémy chránění a 

řízení rozvoden. 

Významná data ve společnosti: 2004 založení společnosti, v roce 2009 firma změnila 

právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. V roce 2011 

bylo navýšeno základní jmění společnosti na současných 12 mil. Kč. Od ledna 2012 

sídlí společnost ve vlastní nově vybudované provozní budově v Brně - Ostopovicích, 

kde je zajišťována veškerá administrativní činnost a příprava výroby. 

 

Obrázek 1 – logo společnosti Senergos, a.s. [17] 

 

1.1.1 Požadavky investora 

Požadavky investora vyplývají ze zaměření společnosti, finančních možností a 

plánech využívání budovy. Základní požadavek je kladen na bezproblémový a co 

možná nejméně údržbový chod počítačové sítě. 

Investor plánuje napájecí zásuvky ve stylu Tango od dodavatele ABB, ze zmíněného 
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faktu vyplývá požadavek na styl a druh datových zásuvek, které budu navrhovat. Měly 

by být v podobném rázu jako elektrické zásuvky.  

Investor klade důraz na kvalitu a čistotu provedení s důrazem na co nejmenší počet 

stavebních a bouracích úprav. Je doporučeno využívání již vybudovaných kabelových 

lávek nacházejících se v podhledech, v půdních prostorách a v podlaze. Nutností je 

dodržení doporučené vzdálenosti při souběhu napájecích a síťovích kabelů. 

Dle detailního zkoumání chování uživatelů a jejich využívání síťových informačních 

technologií byl zvolen počet přípojných míst k pracovnímu stolu. Každý zaměstnanec 

má k dispozici počítač a stolní IP telefon. Dle těchto skutečností je kladen požadavek na 

2 přípojné body u každého pracovního stolu. Výjimku tvoří zasedací místnosti a 

kancelář IT specialistů. Tato skutečnost je detailněji popsána v popisu budovy. 

Investor dále počítá s rozšířením počtu zaměstnanců a tím i se zvýšeným počtem 

síťových zařízení. Je nutné i tento požadavek zapracovat do návrhu tak, aby 

nedocházelo k přetížení sítě ve špičkách provozu. 

 

1.2 Analýza nového sídla společnosti 

Nově budované sídlo společnosti je rozsáhla budova se třemi podlažními patry a 

skladovými prostory. Budova je rozdělena na požární a přístupové zóny (A – H). 

Tohoto rozdělení se budeme držet i při návrhu sítě. Dle přání investora je nutné 

vybudování síťové infrastruktury v každé ze zmíněných zón. A to odlišně od jejich 

využívání. 
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Obrázek 2 – letecký pohled na sídlo společnosti [17] 

 

1.2.1 První podlaží 

První podlaží je rozděleno na dvě různé zóny. Každá ze zmíněných zón bude 

využívána odlišně. První zónu (A) tvoří kancelářské prostory, které je nutné vybavit 

síťovými zásuvkami ve všech místnostech i na chodbách. Druhá zóna (D) bude 

využívána jako sociální zázemí pracovníků.  

Ve všech místnostech prvního podlaží budou vybudovány podhledové stropy, které je 

možné využít i pro vedení univerzální kabeláže.  

 

Detailní popis místností v Zóně A. 

Místnost 101 bude využívána jako hlavní vchod do budovy. Před vstupními dveřmi 

bude umístěn venkovní IP telefon, který bude sloužit jako vrátný. 

Místnost 103 bude spojovat veškeré kanceláře v zóně a slouží jako vstupní a 

propojovací chodba. V této místnosti investor uvažuje umístit multifunkční tiskárnu. 
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Datové zásuvky by měly být umístěny po obou stranách a to ve směru chůze od 

vstupních dveří. 

Místnost 104 bude využívána jako menší zasedací místnost. Datové zásuvky by 

měly být umístěny v parapetním žlabu na zadní straně místnosti. 

Místnost 106 bude využívána jako standartní kancelářská místnost pro maximální 

využití třemi pracovníky. Na obou stranách místnosti budou parapetní žlaby pro 

připevnění datových zásuvek. 

Místnost 107 bude využívána jako standartní kancelářská místnost pro užívání 

třemi pracovníky. Parapetní žlaby budou umístěny naproti dveřím pod oknem a na levé 

straně místnosti. 

Místnost 108 bude využívána jako standartní kancelářská místnost pro užívání 

třemi pracovníky. Parapetní žlaby budou umístěny na zdi pod oknem a na levé stěně 

místnosti. 

Místnost 109 bude využívána jako standartní kancelářská místnost pro užívání 

dvěma pracovníky. Parapetní žlab bude umístěn naproti vstupním dveřím pod oknem 

v místnosti. 

Místnost 110 bude využívána jako standartní kancelářská místnost pro užívání 

třemi pracovníky. Parapetní žlaby budou umístěny na zdi pod oknem a na pravé stěně 

místnosti. 

Místnost 111 bude využívána jako standartní kancelářská místnost, pro užívání 

dvěma pracovníky. Parapetní žlab bude umístěn na pravé stěně místnosti. 
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Obrázek 3 – půdorys zóny A 

 

Detailní popis místností v Zóně D. 

Místnost 121 bude využívána jako denní místnost. Z tohoto důvodu na ni nejsou 

kladeny žádné speciální nároky z hlediska datové sítě. Místnost bude vybavena jednou 

datovou zásuvkou čistě z rezervních důvodů. 

Místnost 115 bude využívána jako druhý vstup do budovy a bude vybavena stejnou 

technologií jako vstup první.  
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Obrázek 4 – půdorys zóny D 

 

1.2.2 Druhé podlaží 

Druhé podlaží je rozděleno na 3 různé požární zóny, z nichž dvě se od sebe moc 

diametrálně neliší a třetí jsou skladové prostory. Dvě zóny (B, E) jsou standartní 

kancelářské prostory a budou budovány na stejném principu jako ostatní.  Součástí zóny 

E je zasedací místnosti, v této místnosti je nutná vyšší četnost síťových zásuvek pro 

připojení přenosných počítačů. Dále je součástí zóny i místnost, které bude využívána 

jako serverová místnost, kde budou umístěny veškeré firemní servery a ukončena 

veškerá kabeláž, sbíhající se z celého sídla.  

Ve všech místnostech prvního podlaží budou vybudovány podhledové stropy, které 

je možné využít i pro vedení univerzální kabeláže.  

Všechny místnosti v zóně G budou využívány jako skladové prostory, ve kterých 

nebude žádné stálé pracovní místo. Ale na přání investora je nutné vybavit místnost 

datovou zásuvkou pro možné připojení PC nebo IP telefonu u pracovního stolu. 

Elektrické kabely ve skladových prostorách povedou u stropů v kabelových 

žlabech, přáním investora je maximální využití těchto žlabů. 
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Detailní popis místností v Zóně B. 

Místnosti v zóně B jsou totožného rozložení jako místnosti v nižším patře, v zóně 

A. Proto nepřistupujeme k detailnímu popisu místnosti. Výjimku tvoří pouze místnosti 

208 a 210. 

Místnost 208 bude využívána jako standartní kancelářský prostor pro jednoho 

zaměstnance. Parapetní žlaby budou umístěny na pravé straně místnosti pod oknem. 

Místnost 210 bude využívána jako standartní kancelářský prostor pro jednoho 

zaměstnance. Parapetní žlaby budou umístěny na levé straně místnosti pod oknem. 

 

Obrázek 5 – půdorys zóny B 

 

Detailní popis místností v Zóně E. 

Místnost 217 bude využívána jako serverovna. Zde bude umístěna veškerá síťová 

infrastruktura. V místnosti budou umístěny tři rackové skříně pro servery a další síťové 

vybavení.  

Místnost 218 bude využívána jako zasedací místnost s velkým zasedacím stolem 

uprostřed. Investor požaduje datové zásuvky přímo v zasedacím stole. Parapetní žlab 

bude umístěn po celé zadní stěně místnosti, kde budou další datové zásuvky.  

Místnost 219, 220 budou využívány jako standartní kancelářské místnosti pro 
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užívání dvěma zaměstnanci. Parapetní žlaby budou umístěny na stěně pod oknem. 

Místnost 221 bude využívána jako kancelářský prostor pro maximálně dva 

pracovníky. Tato místnost bude sloužit jako kanceláře pro správce IT, je tedy 

požadováno vybudování více datových zásuvek. Parapetní žlab bude umístěn na stěně 

pod oknem v místnosti. 

 

Obrázek 6 – půdorys zóny E 

 

Detailní popis místností v Zóně G. 

Místnost 224, 225, 226 v každé místnosti je počítáno se dvěma přípojnými místy a 

to vždy na zdi naproti vstupním vratům, kde je dle rozvržení plánován pracovní stůl. 
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Obrázek 7 – půdorys zóny G 

 

1.2.3 Třetí podlaží 

Třetí podlaží je rozdělené na tři požární zóny. První zóna (C) jsou kancelářské 

prostory určené pro vedení společnosti. V této části je nutné vybudování síťové 

infrastruktury na stejném principu jako v předchozích kancelářských místnostech. 

Druhá zóna (F) slouží jako ubytovna pracovníků. I v této zóně je nutná síťová 

infrastruktura, která sice bude využívána v každé místnosti, ale v mnohem menší 

četnosti zásuvek než v kancelářských místnostech. V těchto dvou zónách nejsou 

podhledové stropy jako v ostatních částech budovy, proto je nutné využívat pro vedení 

kabeláže jiné trasy. Zmíněné kabelové trasy povedou v půdních prostorách v krovu 

střechy. Třetí zóna (H) ve třetím patře je kancelářský prostor, který je obdobného rázu 

jako předcházející kanceláře. Po celé třetí zóně budou vybudovány podhledové stropy, 

kabelové lávky a průrazy ve stěnách jako ve druhém či prvním podlaží. 

 

Detailní popis místností v Zóně C. 

Místnost 307 bude využívána jako denní místnost s kuchyňkou bez nutnosti 

vybudování datových zásuvek. 

Místnost 308 bude využívána jako standartní kancelářská místnost s požadavkem 

na umístění síťové tiskárny. Parapetní žlab bude umístěn na pravé straně místnosti. 

Místnost je určena maximálně pro jednoho zaměstnance. 
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Místnosti 309, 310 budou využívány jako kanceláře pro vedení společnosti. 

Parapetní žlaby budou umístěny mezi okny v obou místnostech. Každá z místností je 

určena pro maximálně jednoho pracovníka. 

Místnost 311 bude využívána jako standartní kancelářská místnost pro užívání 

dvěma zaměstnanci. Parapetní žlab bude umístěn v místnosti nalevo od okna. 

 

Obrázek 8 – půdorys zóny C 

 

Detailní popis místností v Zóně F. 

Místnost 317 bude využívána jako denní místnost. Počítáme s vybavením jedné 

datové zásuvky ve stěně. 

Místnosti 320, 321, 322 budou využívány jako denní místnosti. Datové zásuvky by 

měly být umístěny v parapetním žlabu na zadní stěně místnosti.  
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Obrázek 9 – půdorys zóny F 

 

Detailní popis místností v Zóně H. 

Místnost 323 bude využívána jako chodba a spojovací místnost kanceláří.  

Místnost 325 bude využívána jako kuchyňská místnost, kde bude umístěn 

podružný rozvaděč. 

Místnost 329 bude využívána jako technická místnost se síťovými tiskárnami. 

Parapetní žlab bude umístěn na pravé stěně v místnosti. Investor předpokládá 

s používáním minimálně 4 síťových tiskáren či plotrů. 

Místnost 330 bude využívána jako kancelářská místnost pro užívání jednoho 

zaměstnance. Parapetní žlab bude umístěn po celé šířce stěny pod oknem. 

Místnosti 331, 332, 333, 334, 335, 336 budou využívány jako standartní 

kancelářské místnosti pro užívání čtyřmi pracovníky na místnost. Parapetní žlab bude 

umístěn po celé šířce stěny pod oknem. 

 



 23 

 

Obrázek 10 – půdorys zóny H 

 

1.3 Analýza požadavků počítačové sítě 

V této části analýzy se budeme zabývat jak požadavky investora na vybudování 

strukturované kabeláže, tak i rozborem současných a budoucích využívaných 

technologií v rámci společnosti.  

Počítačová sít je v dnešní době nedílnou součástí každé dobře fungující budovy a proto 

je analýza požadavků a možností velmi důležitá. Kvalitně provedená analýza může 

ušetřit budoucí finanční náklady na opravy, rozšíření či modernizaci sítě. 

Velmi stroze budu analyzovat stávající počítačovou síť. Tato analýza poskytne ucelený 

pohled na fungování stávající sítě. Použité zařízení jako servery, multifunkční tiskárny, 

IP telefony, atd. bude společnosti využívat i nadále v nově budované síti.  

 

1.3.1 Stávající technologie počítačové sítě 

Stávající počítačová sít je v plně funkčním stavu, ale s růstem společnosti vznikl 

požadavek na stavbu nového sídla, kde je nutné vybudování nové počítačové sítě. 

K stávající síti je připojeno celkově kolem čtyřicítky stolních nebo přenosných počítačů, 

obdobný počet IP telefonů a dalšího příslušenství potřebného pro chod sítě. 

Kromě zmíněných počítačů a telefonů se bude do nově budovaného sídla přesouvat i 

část používaného vybavení. Jedná se zejména o dražší vybavení, jako jsou multifunkční 
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tiskárny, servery, projekční technika atd. S těmito zařízeními je nutné v návrhu počítat a 

k jejich budoucímu stanovišti přivést odpovídající počet přípojných míst.  

 

1.3.2 Používaný hardware v počítačové síti 

Použité síťové zařízení v síti bude standartní a bude odpovídat zařízením ve 

stávajících prostorách. Toto téma je již naznačeno v popisu stávající sítě. V kancelářích 

jsou využívány stolní i přenosné počítače i pevné telefony. S tím, že každý zaměstnance 

by měl mýt možnost pohodlného využívání obou zařízení na svém pracovišti. 

Používány budou IP kamery pro sledování pohybu osob a mechanizace v objektu a 

samostatné úložiště pro nahrávání pořízeného záznamu.  Přípojná místa pro kamery 

nebudeme v práci navrhovat, jelikož se sněmy nepočítá v prvotním budování sítě. Ale 

sít musí být pro tuto možnost připravena. U vstupních dveří bude využíván vrátník pro 

otevírání dveří přes IP telefony.  

Servery tvoří samostatnou kapitolu v počítačové síti. Serverů je ve společnosti 

využíváno celkově pět a v budoucnu jejich počet může narůstat. Předpokládám, že bude 

ale snížen v důsledku virtualizace serverů. 

 

1.3.3 Používaný software v počítačové síti 

Síťové programy jsou ve společnosti využívány ve velmi malém měřítku, jelikož 

pracovní stanice nejsou virtualizované. Servery jsou využívány pro Exchange a s tím 

spojené poštovní služby.  

Veškerá firemní data jsou ukládána na síťové úložiště, dostupné pro všechny uživatele. 

Z analýzy velikosti užívaných souborů nevyplynuly žádné specifické požadavky na 

rychlost sítě. 

Jedinou výjimkou je informační systém, který obsluhují všichni zaměstnanci pouze jako 

službu klient. Software je využívám všemi zaměstnanci, v maximální špičce patnácti 

současně připojených uživatelů. Ze zmíněného vyplývá, že kvůli informačnímu systému 

není nutné měnit ani vylepšovat datovou propustnost sítě. 
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1.4 Shrnutí analýzy  

Z uvedené analýzy vyplývá celkový počet datových zásuvek na 88 kusů a 174 

přípojných bodů. Pro každé pracovní místo v organizaci bude vytvořeno jedno přípojné 

místo se dvěma přípojnými body. 

Pro vybudování počítačové sítě bychom měli co nejvíce využít stávající rozvody pro 

vedení kabeláže, přípojná místa bychom měli volit v co nejvíce podobném stylu jako 

elektrické zásuvky.  

 

Tabulka 1 - počet přípojných míst / bodů 

1. patro 2. patro 3. patro 

Místnost 
Počet 

příp. míst 

Počet 

příp. 

bodů 

Místnost 
Počet 

příp. míst 

Počet 

příp. 

bodů 

Místnost 
Počet 

příp. míst 

Počet 

příp. 

bodů 

101 - 1 203 2 2 308 2 4 

103 2 2 204 2 4 309 1 2 

104 2 4 206 3 6 310 1 2 

106 3 6 207 3 6 311 2 4 

107 3 6 208 1 2 317 1 2 

108 3 6 209 2 4 320 1 2 

109 2 4 210 1 2 321 1 2 

110 3 6 211 2 4 322 1 2 

111 2 4 218 4 8 329 2 4 

115 - 1 219 2 4 330 1 2 

121 1 2 220 2 4 331 4 8 

      221 3 6 332 4 8 

      224 1 2 333 4 8 

      225 1 2 334 4 8 

      226 1 2 335 4 8 

            336 4 8 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole se budu rozebírat teoretická východiska práce, pro pochopení 

navrhované technologie. Tyto východiska zahrnují základní principy a pojmy týkající se 

počítačové sítě. O analýzu se budeme opírat v návrhu počítačové sítě. 

2.1 Definice počítačové sítě 

„Pod pojmem počítačová síť se rozumí propojení dvou a více počítačů tak, aby byli 

schopny navzájem komunikovat a sdílet své prostředky a tím realizovat přenos 

informací mezi počítači.“ [1, str. 21]. V dnešní době IP sítí, nemusí být spojeny pouze 

počítače, ale v podstatě jakékoliv elektronické zařízení, které komunikuje pře IP 

protokol např. tablet, mobilní telefon, tiskárna, IP telefon a další. 

Počítačové sítě se budují pro vzájemné sdílení informací koncových uzlů. 

 

2.2 Počítačové sítě 

Počítačové sítě můžeme dělit dle velikosti na základní typy. Dělení sítí dle velikosti 

respektuje použití v konkrétním místě. V dnešní době s mohutným rozšířením sítí a 

spojováním dohromady je velmi složité určit, o který druh sítě se jedná.  

Sítě LAN 

Síť LAN je definována jako limitovaná privátní síť s omezeným počtem 

administrativních jednotek. Tato síť se navenek tváří jako jedno zařízení. 

Sítě WAN 

Rozlehlá sítě WAN je vlastně sít sítí. Sítě WAN navzájem propojují jednotlivé sítě 

LAN, ke spojení sítí se používají služby veřejného poskytovatele služeb. K jejímu 

vybudování je potřeba zapojit technologii směrování nebo přepínání.  

Pokud je sít WAN umístěna v těsném geografickém prostor, například univerzitní 

komplex budov, tak ji nazýváme CAM  (Campus Area Network). Sít WAN, která je 

umístěna na geografickém území města se nazývá MAN  (Metropolitan Area Network). 
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2.2.1 Rozdělení sítí dle topologie 

Topologie sítě představuje způsob propojení koncových zařízení mezi sebou. 

Každá níže uvedená topologie se vyznačuje specifickými vlastnostmi. Fyzická 

topologie je dána fyzickým propojením komponentů sítě a definuje kabelové rozložení 

sítě. Logická topologie specifikuje, jakým způsobem mezi sebou prvky komunikují. 

Logická síť nemusí být shodná se sítí fyzickou, například i ve fyzické topologii hvězda 

může zařízení komunikovat v kruhu. 

 

Topologie sběrnice (BUS) 

Topologie sběrnice je budována pomocí jednoho vedení, na které jsou připojena 

všechna koncová zařízení, které nazýváme koncové body. „Všechna data musí na trase 

z jednoho koncového bodu k jinému putovat po sběrnici.“ [6, str. 33]  

Hlavní nevýhodou tohoto zapojení je, že při přerušení sběrnice se stává celá sít zcela 

nefunkční. 

 

 

Obrázek 11 – sběrnicová technologie 

 

Topologie hvězda (STAR) 

Topologie hvězda je v dnešní době nejpoužívanější druh zapojení, který vychází ze 

samostatného vedení kabeláže ke každému koncovému zařízení. Tento ty zapojení se 

používá pro budování univerzální kabeláže. Ve středu hvězdy je rozbočovač, který 

spojuje koncová zařízení. Tudíž všechna data procházejí tímto středovým uzlem. 
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Obrázek 12 – hvězdicová topologie 

 

Sítě topologie hvězdy se mohou propojit pomocí centrálního rozbočovače, tak že 

rozbočovač propojuje dvě nebo více hvězdicových sítí a vznikne tak jedna 

distribuovaná hvězda. „Distribuovaná hvězda nemá žádnou hierarchii ani centrální či 

primární spojení. Všechny hvězdy jsou v topologii distribuované hvězdy rovnocenné.“ 

[6, str. 35] 

 

Topologie kruhová (RING) 

Topologie kruhová se vyznačuje tím, že jednotlivá zařízení (počítače) jsou spojeny 

prostřednictvím kabelu do jednoho kruhu. První zařízení je spojeno s poledním. Takže 

signál přechází postupně všechny prvky v síti a to jedním směrem. Výběr směru je 

důležitý, aby nedocházelo ke kolizím. 

 

Obrázek 13 – kruhová topologie 

 

Dále jsou možné použít topologii spleti, kde může být uzel propojen s více uzly. 

Topologie stromu je taková topologie, kdy nejvyšší uzel je spojen s uzly druhé úrovně 

a ty zase s uzly třetí. Nebo hybridní topologii , které jsou definovány jako spleť 
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zmíněných topologií dohromady. 

 

Sítě můžeme dále dělit i dle rychlostí, použitého přenosového média a přístupu 

k jednotlivým zařízením. A to sítě peer to peer, kde jsem všechny zařízení rovnocenné, 

oproti síti klient-server. 

 

2.3 Referenční model ISO/OSI 

Z důvodu prvotních firemních uzavřených nekompatibilních počítačových sítí 

vznikl požadavek na vytvoření jednotného standartu pro komunikaci v počítačových 

sítích. Zmíněný standart vytvořila organizace ISO a nazvala jej referenčním modelem 

OSI (open systems interconnection). 

„Referenční model OSI je sedmivrstvý, každá ze sedmi vrstev modelu vykonává skupiny 

jasně definovaných funkcí potřebných pro komunikaci s jiným systémem.“ [2, str. 43] 

„Model OSI tedy definuje dem vrstev, číslovaných od 1 do 7 v tomto pořadí: fyzická, 

linková, síťová, transportní, relační, prezentační a aplikační. První čtyři vrstvy se 

vztahují k hardwaru, zatímco tři ostatní jsou v zásadě softwarové.“ [6, str. 45] 

 

Obrázek 14 – model ISO/OSI 
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Fyzická vrstva 

„Jedinou vrstvou, které podporuje fyzickou komunikaci dat mezi systémy, je 

nejnižší vrstva -  fyzická.“ [2, str. 57]  

Fyzická vrstva umožňuje přenos jednotlivých bytů komunikačním kanálem a to bez 

ohledu na jejich význam. Na této vrstvě mají informace podobu elektrického impulsu, 

kterým jsou zastoupeny znaky binární soustavy a to čísly jedna a nula, tzn. způsob 

přenosu je v rámci Bitů. 

 

Linková vrstva 

„Tato vrstva definuje přístupovou strategii pro sdílení fyzických prostředků. 

Připravuje informační data, která obdrží z horní vrstvy pro přenos prostřednictvím 

určitého média, které je nainstalováno.“ [3, str. 92] 

Linková vrstva pracuje s fyzickými (tzv. MAC ) adresami, odesílá a přijímá rámce a 

kontroluje cílové adresy každého přijatého rámce. Na linkové vrstvě pracují přepínače 

(switche). [09] 

Linková vrstva řídí přístup k fyzickému médiu, detekuje chyby, řídí přenos pro regulaci 

rychlosti za využívání paměti pro rámec (frame buffer). [6] 

 

Síťová vrstva 

„Ú čelem síťové vrstvy je poskytnout síťové spojení otevřeným systémům, které 

spolu chtějí komunikovat a přitom spolu nemusí přímo sousedit. Na základě síťové 

adresace je síťová vrstva zodpovědná za vlastní komunikaci v komplexní síti, směrování 

a přenos datových jednotek označovaných jako pakety od zdroje k cíli.“ [2, str. 55] 

Aktivní prvky tzv. směrovače (routery) pracují na síťové vrstvě.  

 

2.4 Model TCP/IP 

TCP/IP umožňuje oprostit se od závislosti na síťové infrastruktuře a vnímat sítě 
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propojené směrovači jako jedinou velkou síť. [2, str. 83] 

 

Vrstvy TCP/IP 

Architektura TCP/IP je konkrétní implementací referenčního modelu ISO-OSI, 

která definuje přenosové protokoly, nezávislé na přenosovém médiu. Implementuje 

referenční model do čtyř vrstev. Architektura TCP/IP vychází z předpokladu, že 

zajištění spolehlivosti je problémem koncových účastníků komunikace. Je pro ni tedy 

charakteristický nespojovaný přenos pomocí přepojování paketů, spolehlivost přenosu 

je řešena na úrovni transportní vrstvy. [4] 

 

Obrázek 15 – model TCP/IP 

 

Vrstva síťového rozhraní 

„Nejnižší vrstva modelu TCP/IP, umožňuje přístup k fyzickému přenosovému 

médiu. Jako jediná “zná“ detaily síťové infrastruktury, kterou využívá. Je přímo 

zodpovědná za přístup k síti, a proto je specifická pro každou síť podle její 

implementace.“ [2, str. 99] 

V současnosti je nejrozšířenější síťovou technologií technologie Ethernet. Existují 4 

standardizované verze Ethernetu a to: 

• Ethernet – přenosová kapacita 10 Mbit/s 

• Fast Ethernet – přenosová kapacita 100 Mbit/s 
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• Gigabit Ethernet - přenosová kapacita 1 Gbit/s 

• 10 Gigabit Ethernet - přenosová kapacita 10 Gbit/s [6] 

 

Vrstva síťová 

Vrstva má velmi obdobná jako u modelu OSI/ISO. Zajištuje příslušnou síťovou 

adresaci a předávání datagramů. Síťová vrstva je obsažena ve všech zařízeních. Síťová 

vrstva reportuje vzniklé problémy na síti. Nejznámější síťový protokol je IP. Protokol 

IP funguje na principu sítí a hostitelů. Hostitel může být jakékoliv zařízení obsažené 

v sítí. Pokud máme společnou skupinu hostitelů ve stejné IP síti, hovoříme o síti jako o 

IP síti. [6] 

 

2.5 Univerzální kabeláž a kabelážní systémy 

Souhrn pravidel pro montáž a tvorbu kabeláže se nazývá kabelážní systém. Pro 

návrh montáž univerzální kabeláže bychom se měli vždy řídit platnými normami, které 

popisuji v kapitole níže. 

 

2.5.1 Normy ČSN 
 

Pravidla pro správu, návrh a instalaci strukturované kabeláže jsou normalizovány 

standardy. Důvodem je nutnost vytvořit jednotná pravidla pro datová i telekomunikační 

systémy budov. Tyto normy stanovují postupy správné instalace a je nutné se jimi řídit 

při projektování i instalaci sítě. 

Normy vydané a platné v EU: 

• EN 50173 (ekv. TIA/EIA – 568B) 
• EN 50174 (ekv. TIA/EIA - 569A) 

 

Normy vydané a platné v ČR: 
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• ČSN EN 50173-1, 2, 3, 4, 5 - Informační technologie - univerzální kabelážní 

systémy (všeobecné požadavky a kancelářské prostředí).  

• ČSN EN 50174-1 - Informační technika - instalace kabelových rozvodů 

(specifikace a zabezpečení kvality)  

• ČSN EN 50174-2 - Informační technika – kabelové rozvody (plánování 

instalace a postupy instalace v budovách)  

• ČSN EN 50174-3 - Informační technika – instalace kabelážního systému 

(plánování instalace a praxe vně budov) 

 

2.5.2 Terminologie univerzální kabeláže 

 

Linka 

Linkou se označuje přenosová cesta mezi jednotlivým rozhraním kabeláže, nejsou 

zde zahrnuty připojovací kabely, zařízení a samotné pracoviště. Maximální délka 

kabeláže v sekci linka je 90 metrů. 

Kanál 

Kanálem se označuje přenosová cesta mezi pracovištěm a zařízením, nebo dvěma 

zařízeními. Kanál obsahuje linku a připojovací kabely k zařízení nebo k pracovišti. 

Maximální délka kanálu je 100 metrů. 

 

 

 

Obrázek 16 – kanál / linka [15] 
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2.5.3 Sekce kabelážního systému 
 

Páteřní sekce 

Pojmem páteřní sekce se v univerzální kabeláži myslí ta část kabeláže, která spojuje 

uzly rozvaděče do jednoho celku. Například spojení dvou datových rozvaděčů v rámci 

jedné rozsáhlé budovy prostřednictvím přenosového média. Nejčastěji se jako médium 

využívá optický kabel, který musí být křížený. Metalický kabel je možné použít pouze 

pro hlasové služby. Výhodou použití optického kabelu je galvanické oddělení částí 

budov. Páteřní sekce musí být zapojena do topologie hvězda.  

 

Horizontální sekce 

Horizontální sekcí se rozumí ta část kabeláže, která spojuje datový rozvaděč do 

datové zásuvky umístěné již přímo u konkrétního pracovního místa. Pro tuto sekci se 

používají kabely typu drát. A zapojení horizontálních sekcí je do topologie hvězda. 

 

Pracovní sekce 

Pracovní sekcí se rozumí ta část kabeláže, která vede přímo od datové zásuvky ke 

konkrétnímu zařízení (počítač, tiskárna,…). Nebo propojovací kabely nazývané 

patchcordy v datovém rozvaděči. Tato část je nejvíce náchylná na mechanické 

poškození, jelikož není pevně umístěna v nepřístupných kabelových trasách. Výjimkou 

jsou patchcordy, které jsou vedeny ve vyvazovacích žlabech a tudíž lehce chráněny 

proti neodbornému zásahu. Pro tuto sekci se používá kabel v provedení lanko. 

 

2.6 Přenosová prostředí 

V této části práci budu analyzovat a popisovat druhy přenosového prostředí a to 

v závislosti na zvoleném médiu. Přenosové prostředí se dělí na kabelové a bezdrátové.  

Kabelové prostředí je prostorově ohraničení a to hranicemi kabelu. Kabely mohou 

být metalické nebo optické. A to na základě přenosového média, kterým je elektrický 
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proud respektive světlo. 

Bezdrátové prostředí je prostorově neohraničené (relativně záleží na síle signálu). 

Technologie přenosu se dělí dle přenosového média na elektromagnetické vlny nebo 

světlo. [7] 

 

2.6.1 Metalické kabely 
 

Metalický kabel se dále rozděluje na koaxiální a párový a to dle struktury. Pro 

univerzální kabeláž se výhradně používá kabel párový. 

 

 

Párový kabel 
 

Párový metalický kabel je dnes nejrozšířenějším typem kabelu využívaných 

v strukturované kabeláži. Kabely pro datové vedení jsou 4 páry (tedy 8 vodičů). 

Jednotlivé páry kabelů jsou společně zakrouceny tak, že každý pár má jiné stoupání 

kroucení a odtud vzešel název pro tento druh kabelů - kroucené páry. Kroucením 

každého páru v kabelu se snižují interference vyzařované přeslechy. Každý z páru 

v kabelu je kroucen jiným hustotou otáček. 

 

Obrázek 17 – kroucený pár 

 

Rozdělení párových kabelů dle typu 

Párové metalické kabely se dělí dle výroby na stíněné a nestíněné kabely. Stíněné 

kabely se používají v prostorách, kde se předpokládá elektromagnetické rušení okolního 

prostředí.  
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Kabelážní systém ve stíněném provedení, který je proveden neodborně má mnohem 

horší vlastnosti než systém nestíněný. [7]  

Nestíněný kabel UTP 

Tento typ je světově nejpoužívanější kabel v síti LAN. 

 

Obrázek 18 – kabel UTP, kabel FTP [15] 

 

Stíněný párový kabel FPT, STP, ISTP 

Výhodou stíněného párového kabelu je snížení vyzařování elektromagnetického 

signálu do okolí a také i snížení rušení okolními vlivy. Nevýhodou stíněného kabelu je 

ve zvýšených nákladů na výrobu, tudíž navýšení celkové ceny kabelu. Celkově se zvýší 

i cena instalace, jelikož pro stíněné kabely je nutné používat i ostatní prvky ve stíněném 

provedení. Stíněný kabel se i hůře zapojuje než kabel nestíněný. Při instalaci musí být 

stínění kvalitně pospojováno a uzemněno. Stínění můžeme dle konstrukce dělit na 

stínění s opletením nebo s fólií . 

 

Kategorie párového kabelu 

„Kroucená dvoulinka je vyráběna v různých úrovních certifikace označovaných 

jako kategorie, které jsou očíslována 1-7.„ [3, str. 230] Veškeré příslušenství musí být 

zvoleno ve stejné kategorii, jako je kabel.  

V dnešní době jsou nejpoužívanější kategorie 5 (Cat5) a kategorie 6 (Cat6). 

 

Kategorie (category) - klasifikace materiálu pro linku i kanál dle šířky pásma 

(MHz)  



 37 

Třída (class) – klasifikaci materiálu pro kanál dle šířky pásma (MHz) Jednotlivé 

třídy ovlivňuje použitý materiál, instalace a technologie spojování.  

 

Tabulka 2 – kategorie a třídy kabelů 

Zdroj: [7] - přepracováno 

Třída Kategorie 
Šírka 
pásma Použití 

A CAT1 do 100kHz analogový telefon 
B CAT2 Do 1MHz ISDN 
C CAT3 Do 16MHz Ethernet 
- CAT4 Do 20MHz Token Ring 
D CAT5/5E Do 100MHz Fast Ethernet 
E CAT6 Do 250MHz Fast Ethernet 

F CAT7 Do 600MHz 10Gbit/s 
 

Rozdělení párového kabelů dle konstrukce 

Metalické kabely dělíme i podle konstrukce vodiče, a to na dva druhy: lanko 

(lycna) a drát. Každý z těchto druhů je vhodný pro jiné použití. 

 

Lanko struktura vodiče je tvořena drátky, které jsou spleteny a tvoří lanko. 

Z tohoto důvodu má kabel horší vlastnosti, proto se nedoporučuje pro horizontální 

vedení. Lanko se využívá pro propojování v pohyblivých spojích, například připojení 

zařízení-zásuvka, patchpanel-switch. 

 

Drát struktura vodiče typu drát je složen z jednoho vodiče. Kabel v konstrukci drát 

využíváme pro horizontální sekce, například zásuvka-patchpanel. 

 

 

Koaxiální kabel 

 
Koaxiální kabel byla velmi populárních metoda finální úpravy průběžné kabeláže. 
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Jedná se o první typ metalického kabelu v ethernetových sítích a dnes se používá 

prakticky výhradně pro přenos televizního signálu. [6] 

Používání koaxiálního kabelu v ethernetových sítích není v dnešní době příliš rozšířené, 

i přes jeho výborné přenosové vlastnosti. Je to způsobeno strukturou kabelu, který má 

poměrně velký průměr. 

 

Obrázek 19 – koaxiální kabel [13] 

 

Optický kabel 

 
Optické kabely jsou nejnovějším a nejperspektivnějším přenosovým prostředkem 

používaným v komunikačních sítích nejen rozlehlých, ale stále častěji i v sítích 

lokálních. Využívají možnosti přenášet informace prostřednictvím světelného signálu 

místo elektrického. [2, 76.] Přenos informace je založen na principu odrazu světla na 

rozhraní dvou odlišných prostředí (mají rozdílný index lomu).[8]   

Optické kabely nejsou ovlivňovány elektromagnetickým ani rádiovým zářením. 

Nevýhodou optické sítě je že se budují mnohem složitěji a jsou také nákladnější než sítě 

založené na měděných kabelech. Nevýhodou je také manipulace s kabelem, jelikož 

kabel je vyroben ze skla nebo z plastu čímž se stává křehčí než metalický kabel. 

Optické kabely jsou využívány převážně pro tvorbu páteřních sekcí v počítačových 

sítích. Při instalaci je nutné dodržovat kritický úhel ohybu. 

 

Obrázek 20 – optický kabel [12] 



 39 

 

Výhody používání optických kabelů jsou zejména vyšší přenosová rychlost, vysoká 

přesnost na velké vzdálenosti, eliminace rušení a indukce. [10] 

 

Rozdělení podle přenosového módu 

Základní rozdíl mezi mnohovidovým a jednovidovým kabelem je v možnosti 

přenosu jednoho nebo více signálů 

 

Mnohovidová (multi mode fiber) 

Mnohovidový kabel se využívá pro komunikaci na kratší vzdálenosti, například 

mezi budovami v areálu společnosti nebo jako páteřní sítě. „Mnohovidové kabely mají 

sice horší optické vlastnosti, ale optické linky z nich složené jsou levnější. (Přispívá 

k tomu i méně kvalitní, ale levný zdroj světla, kterým je dioda LED). Horší vlastnosti 

mnohovidovách kabelů se projevují v kratší vzdálenosti, na kterou je kabel schopen 

přenášet signál.“[5, str. 19] Mnohovidová vlákna se nejčastěji používají ve velikosti 50 

a 62,5 µm.  

Jednovidová (single mode fiber)  

Jednovidové kabely se využívají pro přenos dat na větší vzdálenosti (například 

mezi městy či státy), využívají je nejčastěji telekomunikační společnosti. 

„Jednovidovým kabelem prochází jen jeden paprsek (jeden vid). Jednovidové optické 

kabely mají lepší optické vlastnosti, vyšší přenosovou kapacitu a dokáží přenést signál 

na delší vzdálenosti než mnohovidové.[5, str. 19] Mohovidová vláka se vyrábí ve 

velikosti 8 a 9 µm. Pro vysílání se využívá laser. 

 

Rozdělení optických kabelů podle ochrany vlákna 

Optické vlákno je obaleno primární a následně sekundární ochranou. Primární 

ochrana kabelu je tvořena speciálním nánosem laku, který ochraňuje vlákno před 

vlhkostí. Sekundární ochrana se dále dělí na těsnou a volnou. 

Těsná sekundární ochrana 
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„Je to těsná plastová bužírka aplikovaná na primární ochranu, průměr 900 µm, 

chrání vlákno mechanicky a zajištuje mu potřebnou pevnost pro instalaci optického 

konektoru.“ [10, str. 112] 

Volná sekundární ochrana 

„N ěkolik vláken s primární ochranou je uloženo volným způsobem do trubičky a 

volný prostor je vyplněn gelem. Průměr trubičky je odstupňován- podle počtu vláken.“ 

[10, str. 112] 

 

Rozdělení optického kabelu dle konstrukce 

Optický kabel pro vnitřní používání se vyrábí i v provedení duplex, které se skládá 

ze dvou samostatných vodičů spojených dohromady. Prostým odtržením od sebe 

získáme dva kabely simplex. 

 

Obrázek 21 – optická kabel duplex [14] 

 

Několik vláken simplex opláštěných do jednoho kabelu nazýváme Breakout. Uprostřed 

kabelu zpravidla bývá prvek, který zabraňuje roztahování vláken. 

 

2.7 Prvky kabelážního systému 

2.7.1 Aktivní prvky 

Aktivní prvky, jsou takové síťové prvky, které se aktivně zapojují do dění v síti. A 

to například zajišťování síťové komunikace, výběr vhodné trasy pro přenášení dat, nebo 

tvorby topologie. [5] 
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Opakovač (repeater), Rozbočovač (hub) 

„Opakovače neboli aktivní rozbočovače jsou zařízeními fyzické, tedy první vrstvy. 

Rozšiřují dosah fyzického média prostřednictvím zesílení a synchronizace signálu před 

jeho posláním dále.“ [6, str. 202] Užívá se z důvodu slábnutí signálu na větší 

vzdálenosti.  

Rozdíl mezi opakovačem a rozbočovačem je v počtu portů a to opakovač je pouze na 

zesílení jednoho kabelu. Zatím co rozbočovač signál přijme, zesílí a odešle všechny své 

připojené porty.  

 

Přepínač (switch) 

„P řepínač je aktivní zařízení, které spojuje dvě sítě na jedné nebo více vrstvách 

síťového modelu OSI“ [6, str. 202] 

Přepínač pracuje na 2 tedy linkové vrstvě, slouží k přepínání směrování rámců dle 

uchované tabulky záznamů na úrovni MAC adres. [2] 

Důležité vlastnosti přepínače: 

• Počet portů – počet možných kabelových připojení 

• Rychlost – rychlost portů, na které jsou schopni pracovat 

• Sítě VLAN – logické skupiny uzlů, rozdělení na více sítí 

• Vzdálená správa – možnost nastavování switche přes webové rozhraní [6] 

 

Směrovač (router) 

„Směrovač je zařízení v síti, které propojuje alespoň dvě různé sítě. Směrovače 

rozdělují kolizní domény, filtrují a blokují všesměrové vysílání a zajištují optimální 

trasu pro směrování paketů k cíli.“  [6, str. 207] 

Směrovač pracuje na 3 tedy síťové vrstvě modelu ISO/OSI, komunikace mezi 

zařízeními probíhá na základě IP adres, které schraňuje ve své směrovací tabulce. [2] 
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2.7.2 Spojovací prvky (concect) 

Při zakončování kabeláže v datových sítí se využívá několik typů standartních 

konektorů. Výběr druhu konektorů závisí na zvolené druhu a typu kabeláže.  

 

 

Metalická párová kabeláž 

 

Metalický párový kabel můžeme ukončit dvěma způsoby a to buď varianta zásuvka 

(Jack, female) nebo zástrčka (konektror, plug, male). Nejpoužívanější propojovací 

konektor při používání kroucené kabeláže je konektor RJ 45.  

 

Konektor se zapojuje ke kabelu typu lanko pomocí krimpovacích kleští, které 

zalisují konec kabelu přesně na určená místa. Kabel, který má na obou koncích konektor 

např. RJ 45 se nazývá patchcord. Slouží k propojování zařízení v pracovní sekci.  

   

Obrázek 22 – krimpovací kleště 

 

Při montáži datového kabelu je nutné dodržovat dva typy zapojení, které jsou pevně 

definovány dle TIA/EIA, a to T568A nebo T568B. V případě použití jednoho typu 

zapojení je nutné tento druh zásadně dodržovat v rámci celé instalace kabeláže a to na 

obou stranách vodiče. Nejčastěji se setkáváme se zapojením dle pravidla T568B. 
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Obrázek 23 – zapojení datového kabelu [7] 

 

Jack se zapojuje ke kabelu typu drát. Dráty se do zásuvky zapojují buď samo-

zářezy přímo na konstrukci v zásuvce (samo zářezy) nebo použitím narážeče, kde 

každý drát z kabelu zapojujeme samostatně.  

 

Obrázek 24 – narážeč 

 

Typy konektorů JACK mohou být pevné nebo modulární. Pevné konektory jsou 

uchyceny v síťovém zařízení (patchpanel, zásuvky). Modulární, neboli vyměnitelné, lze 

ze zařízení vyjímat a nahrazovat. Modulární konektory můžeme ke konstrukci 

uchycovat způsobem Keystone (standardizované rozměry) nebo non keystone 

(nestandardizované rozměry), různí se od výrobců.  

 

Obrázek 25 – samozařezávací zásuvka RJ45 v provedení Keystone [12] 
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Zásuvka a patchpanel (přepojovací panel) se využívá pro ukončení horizontální sekce 

kabeláže. Obě varianty mohou být v pevném či modulárním provedení. 

 

Obrázek 26 – patchpanel 

 

Optická kabeláž 

 

Zapojení optického kabelu je o mnoho složitější než zapojení metalického kabelu. 

Optický kabel může mít koncovky již připojeny, pokud víme dopředu přesnou metráž 

kabelu. 

V opačném případě můžeme využít spojení optického kabelu svařováním, 

mechanickými spojkami, nebo použitím konektorů. 

 

 

Obrázek 27 – optický konektor SC 

 

 

Svařování kabelu je poměrně náročné a drahé z důvodu specializovaného nářadí. 

Optická vlákna v provedení s volnou sekundární ochranou můžeme pouze svařovat. [7] 

Svařování se provádí do optické kazety. Kazeta slouží k uložení a ochraně svárů a 

kabelových rezerv. Z kazety jsou již vyvedeny spojky, které využíváme pro připojení 

kabelu. Optické vany využíváme v datových rozvaděčích pro ukončení kabelu 

užívaného pro páteřní sekce. 
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Obrázek 28 – optická kazeta [12] 

 

Používané konektory pro optické kabeláže jsou: ST, SC, LC, FJ 

 

2.7.3 Prvky Organizace (Manage) 

Kabely a kabelové svazky je nutné organizovaně skládat kvůli pozdější identifikaci, 

úpravám a přehlednému zapojení. Síťové prvky jak pasivní tak i aktivní je nutné 

organizovat do společných celků pro jednodušší správu, ovládání, nastavení a propojení. 

 

Datový Rozvaděč se využívá ukončení horizontální kabeláže, pro organizaci a 

umístění síťových prvků jako switch, patchpanel, vyvazovací panely atd. Datový 

rozvaděč se nejčastěji vyrábí ve vnitřní montážní velikosti 19“. Všechny profesionální 

síťové komponenty respektují zmíněnou velikost pro pohodlné usazení zařízení do 

rozvaděče.  

Výška a hloubka rozvaděče je již volitelná a záleží na zvoleném druhu. Pro umístění 

serverů je nutná hloubka minimálně jeden metr, zatímco pro patchpanel je dostačující i 

40 cm. Výška rozvaděčů se uvádí i ve standardizované velikosti U, která respektuje 

velikost jednoho zařízení. Velikost 1 U je rovna 44,4mm. 
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Obrázek 29 – datový rozvaděč [12] 

 

Dále rozvaděče dělíme dle možnosti umístění na stojanové a nástěnné, dle příslušného 

krytí proti vodě, prachu, chladu na venkovní a vnitřní. Rozvaděč může být použit také 

v otevřeném provedení, kde se využívá pouze konstrukce bez bočnic. 

 

Vyvazovací panel se využívá pro organizaci kabelů v datovém rozvaděči. 

Vyvazovací panel bychom měli využívat i v sebemenším rozvaděči pro přehlednou 

organizaci kabelů. Doporučuje se použití u každého patchpanelu nebo switche.  

 

 

Obrázek 30 – vyvazovací panel 

 

Vyvazovací panel má využití pouze v horizontální organizaci kabelů. Pro vertikální 

organizaci kabelů se se využívají vertikální vyvazovací žlaby v drátěném nebo 

plastovém provedení. Vertikální vyvazování využíváme u větších rozvaděčů, kde 

kabely překonávají vzdálenost několik „U“ pater.  
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2.7.4 Vedení (route) 

Kabely je nutné kvůli ochraně proti poškození vést mimo dosah uživatelů. Pro 

vedení kabelů v průmyslových zónách se používá vedení kabelu v tzv. kabelových 

lávkách. Toto vedení není vhodné pro komerční prostory kvůli rušení rázu místnosti. 

Při průchodu zdmi, nebo pokud je kabel volně položen v kabelové trase, je nutné kabel 

chránit pomocí chráničky nazývané „husí krk“.  

Vedení kabeláže v podhledu je dnes nejrozšířenější druh vedení v komerčních 

budovách, a to z důvodu snadné instalace kabelové trasy a minimálnímu dopadu na 

vzhled okolí. Celý strop je zakryt podhledovou vrstvou a kabeláž je tak skryta. 

Vedení kabelu v podlaze, k tomuto vybudování se využívá zdvojená podlaha nad 

kabelovými trasami. Nevýhodou tohoto vedení je vzhled podlahy, který je narušen, což 

je v některých prostorách nežádoucí. 

Vedení kabelu v parapetním žlabu je velmi rozšířené pro svoji jednoduchost 

montáže i následnou úpravu. Často jej také využíváme v komerčních prostorách, kdy 

nevíme kde přesně umístit zásuvky a jaké bude konečné rozestavění počítačů 

v prostoru. Zásuvky ve žlabech lze velmi jednoduše posouvat. 

 

2.7.5 Značení (Identify) 

Pro přehlednost a lepší obslužnost kabeláže je nutné kabeláž značit. Identifikaci 

kabeláže zpracovává také norma EIA/TIA 606. Důležité prvky, které musí být značeny, 

jsou: 

• všechny použité kabely a na obou koncích 

• kabelové svazky, trasy 

• rozvaděče, technické místnosti 

• patchpanely a příslušné porty 

• zásuvky i porty zásuvek 

• aktivní prvky a jejich porty 
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Správné značení všech prvků pomáhá lepší orientaci v univerzální kabeláži, napomáhá 

identifikaci prvků a při hledání chyb. 

 

Typy identifika čních kódů 

 

Přímý kód 

„P římý identifikační kód vychází z filozofie přiřazení portu datové zásuvky 

určitému portu přepojovacího panelu. Z toho vyplývá nutnost definovat v kódu číslo 

objektu, číslo podlaží, číslo místnosti na podlaží, číslo zásuvky v místnosti a číslo portu 

v zásuvce v jednou znakovém řetězci kódu.“ [10, str. 273] 

Reverzní kód 

„Portu příslušné zásuvky je přiřazen port určitého přepojovacího panelu v určitém 

rozvaděči.“  [10, str. 274] 

 

Při jakémkoliv druhu informačních kódů je doporučováno vypracování a uschování 

konkrétních podkladů v každém rozvaděči (kabelová tabulka, seznam místností, seznam 

zásuvek, atd.). 

 

Kabely je možné značit popisem smršťovací bužírkou, dutinkou s patřičným 

označením kabelu. Značení lihovým fixem se vůbec nedoporučuje z důvodu možného 

umazání při instalaci. Kabel musí býti značen na obou koncích. 

 

Kabelové trasy se označují pro lepší orientaci v kabelových kanálech.  Pro značení 

kabelových tras se nejčastěji využívá značení pomocí plechových popisovacích štítků. 

Tyto štítky se přímo vypalují na přání a dodání potřebného označení. Kabelové trasy je 

nutné při větších délkách označovat na více místech. 
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Obrázek 31 – bužírka / popisovací štítek  

 

Ostatní síťové zařízení označujeme taktéž popisky pro lepší orientaci. Pro značení 

těchto prvků se využívá značení popisovacími nálepkami. Tyto nálepky je možné 

přilepit na jakékoliv druhy materiálu. A vyznačují se dlouhou životností. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této kapitole popisuji návrh řešení univerzální kabeláže pro sídlo společnosti dle 

poznatků zjištěných v analytické části práce s návazností na teoretickou analýzu. Při 

návrhu se také řídím platnými předpisy a normami, které jsou závazné pro kabelážní 

systém. 

 

3.1 Obecné požadavky 

Investor požaduje co největší využití stávajícího vybavení a to kabelové lávky, 

průrazy ve zdech, parapetní žlaby atd. a preferuje co nejméně stavebních zásahů a 

čistotu provedení. Investor si dále přeje elegantní provedení datových zásuvek, aby co 

nejméně zasahovaly do jednotného vzhledu místností. 

 

3.2  Návrh kabelážního systému 

 

3.2.1 Výběr prvk ů kabeláže 

Z provedené analýzy uživatelů jsme došli k závěru, že nároky na rychlost datové 

sítě v budoucnosti diametrálně neporostou, takže síť nebude nutné nadále rozšiřovat 

nebo investovat do následné modernizace. Z analýzy také vyplynulo, že nároky na síť 

nebudou přesahovat rychlost 1 Gbit/s. Tento požadavek plně splňuje technologie 

Gigabit Ethernet v provedení kabeláže v kategorii Cat5E a třídy Class D.  

Volbou této kategorie nevznikají další specifické požadavky na IP telefony nebo 

plánovaný kamerový systém, neboť zvolené kapacita bude plně dostačující.  
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3.2.2 Návrh kabelážního systému 

V České republice je registrováno několik kabelážních systému a to od různých 

výrobců a různých kvalit. Jednotný výběr všech komponentů od jednoho výrobce 

kabelážního systému je výhodné z důvodů bezproblémové kompatibility všech zařízení. 

Další výhodou je následná možnost certifikace a garantování záruky, kterou výrobce 

poskytuje. 

Dle našich referencí a zkušeností jsme zvolili kabelážní systém od společnosti Solarix a 

Signamax. A to hlavně v důvodu příznivého poměru cena/výkon. Veškeré komponenty 

jsou certifikovány pro užívání v České republice a splňuji předepsané normy.  

Ostatní komponenty, které není nutné certifikovat (parapetní žlaby, chráničky, 

zásuvkové bloky), jsme zvolili systémy od společností ABB a Legrand a Atrack  

z důvodu příznivého poměru cena/výkon. 

 

3.2.3 Návrh kabeláže 

 

Metalický párový kabel navrhuji v konstrukci drát, v  provedení Cat5E 

UTP  LSOH pláštěm. LSOH provedení volím z důvodu, že kabel při hoření 

neprodukuje jedovaté plyny. Kabel navrhuji od výrobce Solarix.  

Metalické párové patchcordy navrhuji v konstrukci lanko a to v provedení Cat5E 

UTP PVC. V délce 0,5m a šedé barvě. Zvolená délka dostačující pro navržené osazení 

rozvaděčů. Patchcordy navrhuji od výrobce Solarix. 

Optický kabel navrhuji ve specifikaci MultiMode 50/125µm a to z důvodu 

krátkých vzdáleností mezi rozvaděči. LSOH provedení volím z důvodu, že kabel při 

hoření neprodukuje jedovaté plyny. Kabel navrhuji od výrobce RiT. 

Optické patchcordy navrhuji použít ve stejné specifikaci jako optické kabely. A to 

v délce 2m, která je dostatečná pro zvolené rozvaděče. Kabely jsou ukončeny 

koncovkou LC, kterou volíme i u optického panelu. 
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3.2.4 Přípojná místa  

Přípojná místa v místnostech volí dle investorova požadovaného rozvržení 

nábytku. Datové zásuvky navrhuji umístit v parapetních žlabech, z tohoto důvodu 

budoucí posunutí zásuvek nepřestavuje žádný stavební zásah. 

Na každé pracovní místo navrhuji použití dvou přípojných míst, a jedné datové 

zásuvky, zvolená specifikace je popsána v analýze 

Navrhuji co největší využití již instalovaných parapetních žlabů pro elektrické zásuvky. 

Nutností je dodržení nejmenšího povoleného souběhu kabelu datových a elektrických. 

V případě i krátkých souběhů navrhuji použití stínících lišt, které odstiňují 

elektromagnetické záření elektrických kabelů. Lišty jsou vždy umístěny na stěně pod 

oknem v místnosti a na jedné stěně k ní kolmé.  

 

Parapetní žlaby 

Pro vedení kabelů a jeho ukončení v určením přípojném místě jsou k dispozici 

parapetní žlaby. Místnosti již disponují těmito žlaby, od výrobce Legrand, který je 

kompatibilní se zásuvkami mnou navrženými.  

 

Obrázek 32 – zapojení datové zásuvky v parapetním žlabu 

 

Žlaby budou ve velikosti 110mm, která jsou dostatečně velké pro usazení datové 

zásuvky (minimální velikost 80mm víka).  
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Datové zásuvky 

Navrhuji použití komunikačních zásuvek od společnosti ABB a to v provedení 

Tango v bílé barvě, které se vyznačují kvalitním zpracování a elegantním vzhledem. 

Tento druh zásuvek volím z důvodu naprosto stejného vzhledu jako elektrické zásuvky. 

Zásuvky volíme v zapojení na lištu, model s možností připojení do zdi by nebyl vhodný 

z důvodu křížení s ostatními kabely v kabelové liště. 

 

 

Obrázek 33 – datové zásuvky ABB [11] 

 

3.3 Zvolené značení 

Pro značení kabelů, zásuvek a kabelových tras navrhuji následující značení. 

Značení kabelů navrhuji pomocí kabelových dutinek a to na obou koncích konkrétního 

drátu, pro značení kabelových tras navrhuji popisové štítky. Ostatní síťové prvky 

navrhuji označit nálepkami pro okamžitou identifikaci. 

 

Místnost ABB 

Místnost značíme dle projektového návrhu a to trojmístným číslem.  

A - číslo podlaží 

BB - číslo místnosti a to zpravidla protisměru hodinových ručiček při vstupu do zóny. 
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Kabel K_ABB_X_Y 

K - kabel 

A - číslo podlaží 

BB - číslo místnosti a to zpravidla protisměru hodinových ručiček při vstupu do zóny 

X – pořadové číslo kabelu a to protisměru hodinových ručiček při vstupu do místnosti 

Y – označení konkrétního konektoru (A, B) 

Datový rozvaděč R_ABB 

R – označení datového rozvaděče 

A - číslo podlaží 

BB - číslo místnosti a to zpravidla protisměru hodinových ručiček při vstupu do zóny 

Patchpanel P_ABB_X 

P – označení patchpanelu 

A - číslo podlaží 

BB - číslo místnosti a to zpravidla protisměru hodinových ručiček při vstupu do zóny 

X – pořadové číslo patchpanelu od shora v datovém rozvaděči 

 

 

3.4 Návrh datového rozvaděče  

Volbu datových rozvaděčů, volíme dle druhu využití na hlavní a podružné 

rozvaděče. Podružné navrhujeme v menším provedení z důvodu úspory místa v 

místnostech a nákladů. Pro lepší detekci problémů navrhuji rozvaděče s průhlednými 

předními dveřmi. Rozvaděče budou umístěny ve vnitřních prostorách, proto nejsou 

kladeny zvýšené požadavky na potřební krytí. 

Datové rozvaděče se nacházejí ve volně přístupných místnostech, výjimkou je pouze 

hlavní rozvaděč, který je umístěn v serverové uzamykatelné místnosti. Proto navrhuji 

uzamykatelnou variantu rozvaděčů.  
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Rozvaděče volím od společnosti Atrack a to z důvodu poměru cena/výkon a také 

 

Hlavní rozvaděč navrhuji ve velikosti 28U, který dostačuje kapacitně pro veškeré 

navržené síťové vybavení. Prostor rozvaděče rovněž disponuje i rezervou pro dodatečné 

síťové prvky. Hlavní rozvaděč navrhuji stojanový. Pro lepší kontrolu navrhuji provedení 

s průhlednými předními dvířky.  

Podružné rozvaděče navrhuji ve velikosti 15U, což je dostačující kapacita pro 

navržené síťové vybavení v určených zónách. Rozvaděč navrhuji skládaný s možnosti 

montáže na zeď, jelikož budou umístěny pod podhledovým stropem a kabely budou do 

rozvaděče přivedeny se shora. Volím rozvaděč se skleněnými předními dveřmi.  

 

3.4.1 Umístění podružných rozvaděčů 

Datové rozvaděče navrhuji umístit dle rozvržení místností (zasedací místnosti, nebo 

kuchyňky) s návazností na rozdělení požárních zón. Musíme vždy respektovat 

maximální délku horizontální sekce kabelu. Ale dle velikosti budovy není nutné 

umisťovat podružný rozvaděč do každé zóny. 

Rozvaděče navrhuji, umístit vždy na zeď a to tak že horní hrana rozvaděče bude doléhat 

na dolní hranu podhledového stropu. Kabely tedy povedou do rozvaděče horním 

průchodem.  

 

Rozvaděč R_104, R_204  

Rozvaděče pro zóny A, B navrhuji umístit na stěnu za vstupní dveře v místnostech 104, 

204 jelikož nebude na první pohled viditelný. Rozvaděč umisťujeme do zasedací 

místnosti, tak aby nepřekážel pracovníkům v každodenní práci.  

 

Rozvaděč R_307 

Rozvaděč pro zónu C navrhuji umístit do místnosti 307 na zadní stěnu při vchodu, kde 

nebude překážet každodenní práci. Navrhuji zaplánovat do návrhu kuchyňské linky 



 56 

obestavění rozvaděče, aby byl zcela zabudovaný. Je ovšem nutné navrhnout i otvory pro 

ventilaci vzduchu. 

Rozvaděč R_325 

Rozvaděč pro zónu H navrhuji umístit do rohu místnosti 325, kde nebude překážet 

každodenní práci. Navrhuji zaplánovat do návrhu kuchyňské linky obestavění 

rozvaděče, aby byl zcela zabudovaný. Je ovšem nutné navrhnout i otvory pro ventilaci 

vzduchu. 

 

3.4.2 Návrh vybavení datového rozvaděče 

Níže navrhuji komponenty, vhodné pro osazení datového rozvaděče, komponenty 

volím dle provedený analýzy. Veškeré komponenty musí splňovat předepsané 

legislativní předpisy a požadavky. Taktéž musí splňovat požadavky, kladené investorem 

a mnou navržené. Zejména switch a patchpanel musí být volen v kategorii Cat5 a také 

volbu kabelážního systému Solarix. 

 

Patchpanel navrhuji ve velikosti 1U, který je vhodný k ukončení 24 kabelů a to 

v provedené modulár, který si samy vybavíme zásuvkami dle potřebné konfigurace. 

Patchpanel volím od výrobce Solarix. 

Jack zásuvky volím ve verzi samořezných konektorů, které mají lepší vlastnosti 

než konektory narážecí. A to v provedení Keystone, který je kompatibilní s vybraným 

patchpanelem. Jack zásuvky volím od výrobce Solarix. 

Switch navrhuji ve velikosti 1U, s porty ve specifikaci 20 x 1GB  a 4x 1G Combo 

konektory pro zapojení optických propojovacích nebo přívodních kabelů. Volím switch 

od výrobce Signamax a navrhuji s web managementem pro vzdálenou zprávu. 

Napájecí jednotku navrhuji ve velikosti 1U. V provedení s osmi zásuvkovými 

pozicemi, centrálním vypínačem a přepěťovou ochranou pro bezpečnost zařízení. 

Napájecí jednotku navrhuji od výrobce Atrack. 

Vyvazovací panel navrhuji ve velikosti 2U pro lepší vedení kabelů, 

v jednostranném provedení a ocelové konstrukci. Panel navrhuji od výrobce Atrack. 
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Optickou kazetu navrhuji ve velikosti 1U s výsuvným šuplíkem pro pohodlné 

ukončování optických kabelů. Kazetu volím od výrobce Solarix. Ke kazetě volíme i 

vhodné čelo pro zapojení optických propojovacích kabelů a to SC simplex. 

 

3.5 Vedení kabelových tras 

V této dílčí části práce dále specifikuji kabelové trasy, které jsem analyzoval.  

 

Kabelové lávky jsou vždy umístěny nad podhledy v místnostech, pokud není jinak 

specifikováno v detailním návrhu. 

Parapetní žlaby jsou vždy umístěny ve výšce 10 cm od podlahy v místnosti, pokud 

není jinak specifikováno v detailním návrhu. 

Chránička je vždy umístěna ve stěně místnosti a je vedena od kabelového lávky do 

parapetního žlabu  

Průchodky jsou vybudovány skrz všechny zdi, kterými jsou vedeny kabelové 

lávky. Průchodky jsou budovány nad vstupními dveřmi do místností, pokud není 

uvedeno jinak. A to vždy nad podhledovým stropem pokud není v detailním návrhu 

uvedeno jinak. 

 

3.5.1 Návrh páteřní sekce 

Páteřní sekcí myslím část kabelážního systému, které spojuje hlavní rozvaděč 

s podružným rozvaděčem v každé konkrétní zóně. Pro páteřní sekci navrhuji kabeláž 

v optickém provedení (viz kapitola 3.2.3). Kabeláž navrhuji vést v chráničce, abychom 

minimalizovali možnost mechanického poškození kabelu. 

Kabelové trasy, označuji písmeny A-H a to dle zóny ve které je konkrétní rozvaděč 

umístěn (viz kapitola 3.4.1). 

 

Trasa A 
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Kabelová trasa A vede ze serverové místnosti (217) do místnosti (104) v zóně A, slouží 

k propojení hlavního a podružného datového rozvaděče. Povede z místnosti 217 

stoupací šachtou o patro níže do místnosti 114, z této místnost povede kabelovou lávkou 

nad podhledem do místností 122, mezi místnostmi povede trasa průchodkou ve zdi. 

Z místnosti 122 do místnosti 104 je natažena chránička, kterou využijeme pro vedení 

trasy s návazností na kabelovou lávku v místnosti 104. 

Trasa B 

Kabelová trasa B vede ze serverové místnosti (217) do místnosti (204) v zóně B, slouží 

k propojení hlavního a podružného datového rozvaděče. Povede z místnosti 217 

kabelovou lávkou skrze průchodku ve zdi do místnosti 218, kde kabelová lávka 

navazuje na chráničku, které je vedena skrze místnosti do místnosti 204. 

Trasa C 

Kabelová trasa C vede ze serverové místnosti (217) do místnosti (307) v zóně C, slouží 

k propojení hlavního a podružného datového rozvaděče. Povede z místnosti 217 

stoupací šachtou o 2 patra víše do půdního podkroví, odkud povede kabelovým žlabem, 

který je umístěný skrze celé podkroví, nad místnost 305 a dále průchodkou ve stopě do 

místnosti 305. 

Trasa D 

Kabelová trasa D vede ze serverové místnosti (217) do místnosti (121) v zóně D, slouží 

k propojení hlavního datového rozvaděče s přípojnými místy v místnosti 121. Trasa 

vede do místnosti 122 stejně jako trasa A. Z této místnosti povede kabelová trasa 

s průchodkou mezi místnostmi do místnosti 121.  

Trasa H 

Kabelová trasa H vede ze serverové místnosti (217) do místnosti (325) v zóně H, slouží 

k propojení hlavního a podružného datového rozvaděče. Povede z místnosti 217 

stoupací šachtou o 2 patra víše do půdního podkroví, odkud povede kabelovým žlabem, 

který je umístěný skrze celé podkroví, nad roh místnosti 325 a dále průchodkou ve stopě 

do místnosti 325. 
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3.5.2 Návrh horizontální sekce 

V této části práce navrhuji konkrétní horizontální sekce kabeláže a to vždy 

z nejbližšího rozvaděče až ke koncové zásuvce u pracovního místa. 

 

První podlaží 

Místnost 101 

Do místnosti 101 navrhuji kabelovou trasu z místnosti 217. Stoupací šachtou o patro 

níže do místnosti 114 oddut po kabelové lávce do místností 122 a 121, mezi místnostmi 

průchodkou nad dveřmi. Z místnosti 121 průchodkou ve zdi do místnosti 101 na 

přípojné místo. 

Místnost 103 

Navržený počet přípojných míst 2, přípojných bodů 2  

Kabelovou trasu do místnosti 103 z místnosti 104 navrhuji vést v kabelové lávce do 

středu místnosti průchodkou ve stěně nad dveřmi mezi místnostmi a následně 

chráničkou na konkrétní místa dle návrhu osazení místnosti. 

Místnost 104 

Navržený počet přípojných míst 2, přípojných bodů 4 

Kabelovou trasu do místnosti 104 navrhujeme vést v kabelové lávce umístěným nad 

stropním podhledem. Následně chráničkou vedenou ve stěně naproti vstupním dveřím 

do kabelové lišty, která je umístěna na spodní straně zdi. Na ní jsou umístěny datové 

zásuvky.  

Místnost 106 

Navržený počet přípojných míst 3, přípojných bodů 6 

Kabelovou trasu do místnosti 106 z místnosti 104 navrhujeme vést v kabelové lávce 

přes místnost 103 do místností 106 průchodkami ve stěně nad dveřmi mezi místnostmi. 

Následně chráničkou vedenou u levého rohu místnosti ve stěně naproti vstupním dveřím 

do kabelové lišty a ke každému konkrétnímu přípojnému bodu v  liště, dle návrhu 

osazení místnosti. 
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Místnost 107 

Navržený počet přípojných míst 3, přípojných bodů 6 

Kabelovou trasu do místnosti 107 z místnosti 104 navrhujeme vést v kabelové lávce 

přes místnost 103 do místností 107 průchodkami ve stěně nad dveřmi mezi místnostmi. 

Následně chráničkou vedenou u levého rohu místnosti ve stěně naproti vstupním dveřím 

do kabelové lišty a ke každému konkrétnímu přípojnému bodu v  liště, dle návrhu 

osazení místnosti. 

Místnost 108 

Navržený počet přípojných míst 3, přípojných bodů 6 

Kabelovou trasu do místnosti 108 z místnosti 104 navrhujeme vést v kabelové lávce 

přes místnost 103 do místností 108 průchodkami ve stěně nad dveřmi mezi místnostmi. 

Následně chráničkou vedenou u rohu levé stěny při vchodu do místnosti a ke každému 

konkrétnímu přípojnému bodu v  liště, dle návrhu osazení místnosti. 

Místnost 109 

Navržený počet přípojných míst 2, přípojných bodů 4 

Kabelovou trasu do místnosti 109 z místnosti 104 navrhujeme vést v kabelové lávce 

přes místnost 103 do místností 109 průchodkami ve stěně nad dveřmi mezi místnostmi. 

Následně chráničkou vedenou u rohu pravé stěny při vchodu do místnosti a ke každému 

konkrétnímu přípojnému bodu v  liště, dle návrhu osazení místnosti. 

Místnost 110 

Navržený počet přípojných míst 3, přípojných bodů 6 

Kabelová trasa do místnosti 110 vede po stejné trase jako do místnosti 108. Avšak 

rozvržení v místnosti je zrcadlově otočené. 

Místnost 111 

Navržený počet přípojných míst 2, přípojných bodů 4 

Kabelovou trasu do místnosti 111 z místnosti 104 navrhujeme vést v kabelové lávce 

přes místnost 103 do místností 111 průchodkami ve stěně nad dveřmi mezi místnostmi. 

Následně chráničkou vedenou u rohu levé stěny při vchodu do místnosti a ke každému 
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konkrétnímu přípojnému bodu v  liště, dle návrhu osazení místnosti. 

Místnost 121 

Navržený počet přípojných míst 1, přípojných bodů 2 

Kabelová trasa do místnosti 121 z místnosti 217 je obdobná jako o místnosti 101. Pouze 

u průchodky je trasa vedena chráničkou ke kabelové liště umístěné na pravé stěně u 

oken v místnosti.   

Místnost 115 

Kabelovou trasu do místnosti 115 z místnosti 217 navrhujeme vést v kabelové lávce 

přes místnost i 216, 221 do místností 222 průchodkami ve stěně nad dveřmi mezi 

místnostmi. Z místnosti 221 do místnosti 115 průchodkou ve stěně u země na levé stěně 

při vstupu do místnosti. Následně chráničkou vedenou v pravé stěně při vchodu do 

místnosti 222 z vně budovy. 

 

Druhé podlaží 

 

Místnosti 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211 

Kabelové trasy v místnostech 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211 navrhuji v totožném 

provedení jako v místnostech o patro níže, zmíněné místnosti jsou stejně navrženy a 

jejich využívání bude také stejné. 

Místnost 208, 210 

Navržený počet přípojných míst 1, přípojných bodů 2 

Kabelová trasa do místností 208, 210 navrhuji v totožném provedení jako v místnostech 

o patro níže. Z výjimkou počtu datových zásuvek, jelikož místnost bude využívána 

pouze jedním pracovníkem. 

Místnost 217 

V místnosti 217 nenavrhuji žádné přípojné místa, jelikož se jedná o serverovou 

místnosti, a veškeré síťové vybavení bude umístěno v rozvaděčových skříních. 
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Místnost 218 

Navržený počet přípojných míst 4, přípojných bodů 8 

Kabelová trasa do místnosti 218 z místnosti 217 vede po kabelové lávce do středu 

místnosti a následně chráničkou ve stěně pod podlahou do středu místnosti pod zasedací 

stůl. Zde navrhuji kabely ukončit s dostatečnou kapacitou pro zapojení kabelů do 

zasedacího stolu dle konkrétních typů zásuvek dodávaných společně s nábytkem. 

Místnost 219 

Navržený počet přípojných míst 2, přípojných bodů 4 

Kabelovou trasu do místnosti 219 z místnosti 217 navrhujeme vést v kabelové lávce 

přes místnosti 218, 216 do místností 219 průchodkami ve stěně nad dveřmi mezi 

místnostmi. Následně chráničkou vedenou u pravého rohu stěny při vchodu do místnosti 

a ke každému konkrétnímu přípojnému bodu v  liště, dle návrhu osazení místnosti. 

Místnost 220 

Navržený počet přípojných míst 2, přípojných bodů 4 

Kabelovou trasu do místnosti 220 z místnosti 217 navrhujeme vést v kabelové lávce 

přes místnost 216 do místností 220 průchodkami ve stěně nad dveřmi mezi místnostmi. 

Následně chráničkou vedenou u pravého rohu stěny při vchodu do místnosti a ke 

každému konkrétnímu přípojnému bodu v  liště, dle návrhu osazení místnosti. 

Místnost 221 

Navržený počet přípojných míst 3, přípojných bodů 6 

Jelikož bude místnost 221 využívána pro pracovníky IT, navrhuji použití více 

přípojných míst a to konkrétně 4 jedno pracovní místo. 

Kabelovou trasu do místnosti 221 z místnosti 217 navrhujeme vést v kabelové lávce 

přes místnost 216 do místností 220 průchodkami ve stěně nad dveřmi mezi místnostmi. 

Následně chráničkou vedenou u pravého rohu stěny při vchodu do místnosti a ke 

každému konkrétnímu přípojnému bodu v  liště, dle návrhu osazení místnosti. 

Místnost 224, 225, 226 

Navržený počet přípojných míst 1, přípojných bodů 2 
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Kabelovou trasu do místností 224, 225, 226 z místnosti 217 navrhuji vést průchodkou 

ve stěně do místnosti 224 a zde navázat na kabelové lávce pod stropem podél celé zadní 

stěny všech místností. V každé místnosti chráničkou umístěnou uprostřed stěny ke 

konkrétní datové zásuvce, umístěné nad pracovním stolem. 

 

Třetí podlaží 

 

Místnost 308 

Navržený počet přípojných míst 1, přípojných bodů 4 

V místnosti navrhuji použití síťové tiskárny, proto volím o kabel více, abychom využili 

plně kapacit datových zásuvek. 

Kabelovou trasu do místnosti 308 z místnosti 307 navrhuji vést z rozvaděče do půdních 

prostor následně kabelovým žlabem přímo nad místnost a chráničkou přímo do 

kabelové lišty a zásuvky dle osazení místnosti. 

Místnosti 309 

Navržený počet přípojných míst 1, přípojných bodů 2 

Kabelovou trasu do místnosti 309 z místnosti 307 navrhuji vést z rozvaděče do půdních 

prostor následně kabelovým žlabem přímo nad místnost a chráničkou přímo do 

kabelové lišty a zásuvky dle osazení místnosti.  

Místnosti 310 

Navržený počet přípojných míst 1, přípojných bodů 2 

Kabelovou trasu do místnosti navrhuji stejnou jako do místnosti 309 až na zapojení 

v místnosti, které je zrcadlově obrácené. 

Místnost 311 

Navržený počet přípojných míst 2, přípojných bodů 4 

Kabelovou trasu do místnosti navrhuji stejnou jako do místnosti 308. Až na ukončení 

v kabelových lištách, které je závislé na rozvržení místnosti. 
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Místnost 317 

Navržený počet přípojných míst 1, přípojných bodů 3 

Kabelovou trasu do místností 317 z místnosti 307 navrhuji průchodkou z rozvaděče do 

půdních prostor a následně průchodkou ke kabelové liště, umístěné na pravé stěně při 

vchodu do místnosti. 

Místnost 320, 321, 322 

Navržený počet přípojných míst 1, přípojných bodů 2 

Kabelovou trasu do místností 320, 321, 322 z místnosti 307 navrhuji průchodkou 

z rozvaděče do půdních prostor a následně průchodkou do konkrétní místnosti a to vždy 

u pravého zadního rohu ve stěně při vstupu do místnosti. 

Místnost 329 

Navržený počet přípojných míst 2, přípojných bodů 4 

Místnost bude využívána jako spisovna se síťovými tiskárnami, proto navrhuji větší 

počet kabelů. 

Kabelovou trasu navrhuji do místnosti 329 z místnosti 325 vést z rozvaděče do kabelové 

lávky v místnosti 325, na kterou navazuje lávka umístěné nad celou místností 323, 

následně průchodkou do místnosti 329. V místnosti chráničkou ve stěně do kabelové 

lišty, které je umístěna na zadní stěně při vstupu do místnosti. 

Místnost 330 

Navržený počet přípojných míst 1, přípojných bodů 2 

Kabelovou trasu navrhuji do místnosti 330 z místnosti 35 vést z rozvaděče do kabelové 

lávky v místnosti 325, na kterou navazuje lávka umístěné nad celou místností 323, 

následně průchodkou do místnosti 330. V místnosti chráničkou ve stěně do kabelové 

lišty, které je umístěna na pravé stěně při vstupu do místnosti. 

Místnosti 331, 332, 333, 334, 335, 336 

Navržený počet přípojných míst 4, přípojných bodů 8 

Kabelové trasy do místností 331, 332, 333, 334, 335, 336 z místnosti 325 navrhuji 

obdobně jako do místnosti 330. V místnostech dále chráničkou do kabelové lišty, které 
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je umístěna na zadní stěně při vstup do konkrétní místnosti. Chránička je umístěna vždy 

u levého rohu v zadní stěně místnosti. 

 

3.5.3 Připojení internetu 

Pro připojení internetu navrhuji využití optického připojení od místního 

poskytovatele v místě sídla společnosti. Optickému připojení dáváme přednost před 

bezdrátovým připojení pro jeho větší stabilitu.  A to konkrétně internetovému 

poskytovateli Orionet. 

Přívodní kabel kabelového internetového připojení je přiveden průchodkou skrze zeď 

budovy do místnost 106 nad podhledový strop. Z této místnosti je kabel veden 

kabelovým žlabem umístěným nad stropním podhledem do místnosti 104, kde se 

připojuje na kabelovou trasu A odtud vede do hlavního rozvaděče v místnosti 217. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout řešení nové počítačové sítě, podle 

specifikací investora v součinnosti s legislativními požadavky. Investor požadoval co 

nejpříznivější poměr cena/výkon, kvalitu zařízení a čistotu provedení.  

Návrhu počítačové sítě předcházelo představení investora, analýza investorova a 

stávající počítačové sítě jako podklad. Dále analýza nově budovaného sídla, ze které 

jsem vycházel při návrhu. 

Návrh a celou práci jsem koncipoval jako projekt, jehož účelem je shrnutí problematiky 

počítačové sítě. Práce by měla investorovy poskytnout ucelené informace pro 

zorientování se v problematice a vypracování výběrového řízení na dodavatele. Nebo 

jako podklad pro vlastní montáž. 
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Příloha 1 – osazení patchpanelů / označení kabelů / označení zásuvek 

 

Patchpanel P_104_1 

Panel Port Označení 
kabelu 

Místnost Zásuvka Port 
zásuvky 

P_104_1 Port 1 K_103_1_A 103 1 A 
P_104_1 Port 2 K_103_2_A 103 2 A 
P_104_1 Port 3 K_104_1_A 104 1 A 
P_104_1 Port 4 K_104_1_B 104 1 B 
P_104_1 Port 5 K_104_2_A 104 2 A 
P_104_1 Port 6 K_104_2_B 104 2 B 
P_104_1 Port 7 K_106_1_A 106 1 A 
P_104_1 Port 8 K_106_1_B 106 1 B 
P_104_1 Port 9 K_106_2_A 106 2 A 
P_104_1 Port 10 K_106_2_B 106 2 B 
P_104_1 Port 11 K_106_3_A 106 3 A 
P_104_1 Port 12 K_106_3_B 106 3 B 
P_104_1 Port 13 K_107_1_A 107 1 A 
P_104_1 Port 14 K_107_1_B 107 1 B 
P_104_1 Port 15 K_107_2_A 107 2 A 
P_104_1 Port 16 K_107_2_B 107 2 B 
P_104_1 Port 17 K_107_3_A 107 3 A 
P_104_1 Port 18 K_107_3_B 107 3 B 
P_104_1 Port 19 K_108_1_A 108 1 A 
P_104_1 Port 20 K_108_1_B 108 1 B 
P_104_1 Port 21 K_108_2_A 108 2 A 
P_104_1 Port 22 K_108_2_B 108 2 B 
P_104_1 Port 23 K_108_3_A 108 3 A 
P_104_1 Port 24 K_108_3_B 108 3 B 
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Patchpanel P_104_2 

Panel Port 
Označení 

kabelu Místnost Zásuvka 
Port 

zásuvky 
P_104_2 Port 1 K_109_1_A 109 1 A 
P_104_2 Port 2 K_109_1_B 109 1 B 
P_104_2 Port 3 K_109_2_A 109 2 A 
P_104_2 Port 4 K_109_2_B 109 2 B 
P_104_2 Port 5 K_110_1_A 110 1 A 
P_104_2 Port 6 K_110_1_B 110 1 B 
P_104_2 Port 7 K_110_2_A 110 2 A 
P_104_2 Port 8 K_110_2_B 110 2 B 
P_104_2 Port 9 K_110_3_A 110 3 A 
P_104_2 Port 10 K_110_3_B 110 3 B 
P_104_2 Port 11 K_111_1_A 111 1 A 
P_104_2 Port 12 K_111_1_B 111 1 B 
P_104_2 Port 13 K_111_2_A 111 2 A 
P_104_2 Port 14 K_111_2_B 111 2 B 
P_104_2 Port 15 K_101_1_A 101 1 A 
P_104_2 Port 16         
P_104_2 Port 17         
P_104_2 Port 18         
P_104_2 Port 19         
P_104_2 Port 20         
P_104_2 Port 21         
P_104_2 Port 22         
P_104_2 Port 23         
P_104_2 Port 24         
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Patchpanel P_204_1 

Panel Port 
Označení 

kabelu Místnost Zásuvka 
Port 

zásuvky 
P_204_1 Port 1 K_203_1_A 203 1 A 
P_204_1 Port 2 K_203_2_A 203 2 A 
P_204_1 Port 3 K_204_1_A 204 1 A 
P_204_1 Port 4 K_204_1_B 204 1 B 
P_204_1 Port 5 K_204_2_A 204 2 A 
P_204_1 Port 6 K_204_2_B 204 2 B 
P_204_1 Port 7 K_206_1_A 206 1 A 
P_204_1 Port 8 K_206_1_B 206 1 B 
P_204_1 Port 9 K_206_2_A 206 2 A 
P_204_1 Port 10 K_206_2_B 206 2 B 
P_204_1 Port 11 K_206_3_A 206 3 A 
P_204_1 Port 12 K_206_3_B 206 3 B 
P_204_1 Port 13 K_207_1_A 207 1 A 
P_204_1 Port 14 K_207_1_A 207 1 A 
P_204_1 Port 15 K_207_1_A 207 1 A 
P_204_1 Port 16 K_207_2_B 207 2 B 
P_204_1 Port 17 K_207_3_A 207 3 A 
P_204_1 Port 18 K_207_3_B 207 3 B 
P_204_1 Port 19 K_208_1_A 208 1 A 
P_204_1 Port 20 K_208_1_B 208 1 B 
P_204_1 Port 21 K_209_1_A 209 1 A 
P_204_1 Port 22 K_209_1_B 209 1 B 
P_204_1 Port 23 K_209_2_A 209 2 A 
P_204_1 Port 24 K_209_2_B 209 2 B 
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Patchpanel P_204_2 

Panel Port 
Označení 

kabelu Místnost Zásuvka 
Port 

zásuvky 
P_204_2 Port 1 K_210_1_A 210 1 A 
P_204_2 Port 2 K_210_1_B 210 1 B 
P_204_2 Port 3 K_211_1_A 211 1 A 
P_204_2 Port 4 K_211_1_B 211 1 B 
P_204_2 Port 5 K_211_2_A 211 2 A 
P_204_2 Port 6 K_211_2_B 211 2 B 
P_204_2 Port 7         
P_204_2 Port 8         
P_204_2 Port 9         
P_204_2 Port 10         
P_204_2 Port 11         
P_204_2 Port 12         
P_204_2 Port 13         
P_204_2 Port 14         
P_204_2 Port 15         
P_204_2 Port 16         
P_204_2 Port 17         
P_204_2 Port 18         
P_204_2 Port 19         
P_204_2 Port 20         
P_204_2 Port 21         
P_204_2 Port 22         
P_204_2 Port 23         
P_204_2 Port 24         
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Patchpanel P_217_1 

Panel Port 
Označení 

kabelu Místnost Zásuvka 
Port 

zásuvky 
P_217_1 Port 1 K_115_1_A 115 1 A 
P_217_1 Port 2 K_121_1_A 121 1 A 
P_217_1 Port 3 K_121_1_B 121 1 B 
P_217_1 Port 4 K_218_1_A 218 1 A 
P_217_1 Port 5 K_218_1_B 218 1 B 
P_217_1 Port 6 K_218_2_A 218 2 A 
P_217_1 Port 7 K_218_2_B 218 2 B 
P_217_1 Port 8 K_218_3_A 218 3 A 
P_217_1 Port 9 K_218_3_B 218 3 B 
P_217_1 Port 10 K_218_4_A 218 4 A 
P_217_1 Port 11 K_218_4_B 218 4 B 
P_217_1 Port 12 K_219_1_A 219 1 A 
P_217_1 Port 13 K_219_1_B 219 1 B 
P_217_1 Port 14 K_219_2_A 219 2 A 
P_217_1 Port 15 K_219_2_B 219 2 B 
P_217_1 Port 16 K_220_1_A 220 1 A 
P_217_1 Port 17 K_220_1_B 220 1 B 
P_217_1 Port 18 K_220_2_A 220 2 A 
P_217_1 Port 19 K_220_2_B 220 2 B 
P_217_1 Port 20         
P_217_1 Port 21         
P_217_1 Port 22         
P_217_1 Port 23         
P_217_1 Port 24         
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Patchpanel P_217_2 

Panel Port 
Označení 

kabelu Místnost Zásuvka 
Port 

zásuvky 
P_217_2 Port 1 K_221_1_A 221 1 A 
P_217_2 Port 2 K_221_1_B 221 1 B 
P_217_2 Port 3 K_221_2_A 221 2 A 
P_217_2 Port 4 K_221_2_B 221 2 B 
P_217_2 Port 5 K_221_3_A 221 3 A 
P_217_2 Port 6 K_221_3_B 221 3 B 
P_217_2 Port 7 K_224_1_A 224 1 A 
P_217_2 Port 8 K_224_1_B 224 1 B 
P_217_2 Port 9 K_225_1_A 225 1 A 
P_217_2 Port 10 K_225_1_B 225 1 B 
P_217_2 Port 11 K_226_1_A 226 1 A 
P_217_2 Port 12 K_226_1_B 226 1 B 
P_217_2 Port 13         
P_217_2 Port 14         
P_217_2 Port 15         
P_217_2 Port 16         
P_217_2 Port 17         
P_217_2 Port 18         
P_217_2 Port 19         
P_217_2 Port 20         
P_217_2 Port 21         
P_217_2 Port 22         
P_217_2 Port 23         
P_217_2 Port 24         
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Patchpanel P_307_1 

Panel Port 
Označení 

kabelu Místnost Zásuvka 
Port 

zásuvky 
P_307_1 Port 1 K_308_1_A 308 1 A 
P_307_1 Port 2 K_308_1_B 308 1 B 
P_307_1 Port 3 K_308_2_A 308 2 A 
P_307_1 Port 4 K_308_2_B 308 2 B 
P_307_1 Port 5 K_309_1_A 309 1 A 
P_307_1 Port 6 K_309_1_B 309 1 B 
P_307_1 Port 7 K_310_1_A 310 1 A 
P_307_1 Port 8 K_310_1_B 310 1 B 
P_307_1 Port 9 K_311_1_A 311 1 A 
P_307_1 Port 10 K_311_1_B 311 1 B 
P_307_1 Port 11 K_311_1_A 311 1 A 
P_307_1 Port 12 K_311_1_B 311 1 B 
P_307_1 Port 13 K_317_1_A 317 1 A 
P_307_1 Port 14 K_317_1_B 317 1 B 
P_307_1 Port 15 K_320_1_A 320 1 A 
P_307_1 Port 16 K_320_1_B 320 1 B 
P_307_1 Port 17 K_321_1_A 321 1 A 
P_307_1 Port 18 K_321_1_B 321 1 B 
P_307_1 Port 19 K_322_1_A 322 1 A 
P_307_1 Port 20 K_322_1_B 322 1 B 
P_307_1 Port 21         
P_307_1 Port 22         
P_307_1 Port 23         
P_307_1 Port 24         
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Patchpanel P_325_1 

Panel Port 
Označení 

kabelu Místnost Zásuvka 
Port 

zásuvky 
P_325_1 Port 1 K_329_1_A 329 1 A 
P_325_1 Port 2 K_329_1_B 329 1 B 
P_325_1 Port 3 K_329_2_A 329 2 A 
P_325_1 Port 4 K_329_2_B 329 2 B 
P_325_1 Port 5 K_330_1_A 330 1 A 
P_325_1 Port 6 K_330_1_B 330 1 B 
P_325_1 Port 7 K_331_1_A 331 1 A 
P_325_1 Port 8 K_331_1_B 331 1 B 
P_325_1 Port 9 K_331_2_A 331 2 A 
P_325_1 Port 10 K_331_2_B 331 2 B 
P_325_1 Port 11 K_331_3_A 331 3 A 
P_325_1 Port 12 K_331_3_B 331 3 B 
P_325_1 Port 13 K_331_4_A 331 4 A 
P_325_1 Port 14 K_331_4_B 331 4 B 
P_325_1 Port 15 K_332_1_A 332 1 A 
P_325_1 Port 16 K_332_1_B 332 1 B 
P_325_1 Port 17 K_332_2_A 332 2 A 
P_325_1 Port 18 K_332_2_B 332 2 B 
P_325_1 Port 19 K_332_3_A 332 3 A 
P_325_1 Port 20 K_332_3_B 332 3 B 
P_325_1 Port 21 K_332_4_A 332 4 A 
P_325_1 Port 22 K_332_4_B 332 4 B 
P_325_1 Port 23         
P_325_1 Port 24         
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Patchpanel P_325_2 

Panel Port 
Označení 

kabelu Místnost Zásuvka 
Port 

zásuvky 
P_325_2 Port 1 K_333_1_A 333 1 A 
P_325_2 Port 2 K_333_1_B 333 1 B 
P_325_2 Port 3 K_333_2_A 333 2 A 
P_325_2 Port 4 K_333_2_B 333 2 B 
P_325_2 Port 5 K_333_3_A 333 3 A 
P_325_2 Port 6 K_333_3_B 333 3 B 
P_325_2 Port 7 K_333_4_A 333 4 A 
P_325_2 Port 8 K_333_4_B 333 4 B 
P_325_2 Port 9 K_334_1_A 334 1 A 
P_325_2 Port 10 K_334_1_B 334 1 B 
P_325_2 Port 11 K_334_2_A 334 2 A 
P_325_2 Port 12 K_334_2_B 334 2 B 
P_325_2 Port 13 K_334_3_A 334 3 A 
P_325_2 Port 14 K_334_3_B 334 3 B 
P_325_2 Port 15 K_334_4_A 334 4 A 
P_325_2 Port 16 K_334_4_B 334 4 B 
P_325_2 Port 17 K_335_1_A 335 1 A 
P_325_2 Port 18 K_335_1_B 335 1 B 
P_325_2 Port 19 K_335_2_A 335 2 A 
P_325_2 Port 20 K_335_2_B 335 2 B 
P_325_2 Port 21 K_335_3_A 335 3 A 
P_325_2 Port 22 K_335_3_B 335 3 B 
P_325_2 Port 23 K_335_4_A 335 4 A 
P_325_2 Port 24 K_335_4_B 335 4 B 
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Patchpanel P_325_3 

Panel Port 
Označení 

kabelu Místnost Zásuvka 
Port 

zásuvky 
P_325_3 Port 1 K_336_1_A 336 1 A 
P_325_3 Port 2 K_336_1_B 336 1 B 
P_325_3 Port 3 K_336_2_A 336 2 A 
P_325_3 Port 4 K_336_2_B 336 2 B 
P_325_3 Port 5 K_336_3_A 336 3 A 
P_325_3 Port 6 K_336_3_B 336 3 B 
P_325_3 Port 7 K_336_4_A 336 4 A 
P_325_3 Port 8 K_336_4_B 336 4 B 
P_325_3 Port 9         
P_325_3 Port 10         
P_325_3 Port 11         
P_325_3 Port 12         
P_325_3 Port 13         
P_325_3 Port 14         
P_325_3 Port 15         
P_325_3 Port 16         
P_325_3 Port 17         
P_325_3 Port 18         
P_325_3 Port 19         
P_325_3 Port 20         
P_325_3 Port 21         
P_325_3 Port 22         
P_325_3 Port 23         
P_325_3 Port 24         
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Příloha 2 – osazení datových rozvaděčů 

Datový rozvaděč R_104 

U Položka Označení 
U1     
U2 Patchpanel P_104_1 
U3 

Vyvazovací panel 
  U4 

U5 Switch   

U6 Patchpanel P_104_2 
U7 

Vyvazovací panel 
  U8 

U9 Switch   
U10 

Rezerva 

  

U11 
U12 
U13 
U14 Optická kazeta   

U15 Napájecí panel   
 

Datový rozvaděč R_204 

U Položka Označení 
U1     
U2 Patchpanel P_204_1 
U3 

Vyvazovací panel 
  U4 

U5 Switch   
U6 Patchpanel P_204_2 
U7 

Vyvazovací panel 
  U8 

U9 Switch   
U10 

Rezerva 

  

U11 
U12 
U13 
U14 Optická kazeta   

U15 Napájecí panel   
 

 

Datový rozvaděč R_217 
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U Položka Označení 
U1     
U2 Patchpanel P_217_1 
U3 

Vyvazovací panel 
  U4 

U5 Switch   
U6 Patchpanel P_217_2 
U7 

Vyvazovací panel 
  U8 

U9 Switch   
U10     
U11 Router   
U12     
U13 Telefonní ústředna   
U14 

Rezerva 

  

U15 
U16 
U17 
U18 
U19 
U20 
U21 
U22 
U23 
U24 
U25 
U26 
U27 Optická kazeta   

U28 Napájecí panel   
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Datový rozvaděč R_307 

U Položka Označení 
U1     
U2 Patchpanel P_307_1 
U3 

Vyvazovací panel 
  U4 

U5 Switch   
U6 

Rezerva 

  

U7 
U8 
U9 
U10 
U11 
U12 
U13 
U14 Optická kazeta   

U15 Napájecí panel   
 

Datový rozvaděč R_307 

U Položka Označení 
U1     
U2 Patchpanel P_325_1 
U3 

Vyvazovací panel 
  U4 

U5 Switch   
U6 Patchpanel P_325_2 
U7 

Vyvazovací panel 
  U8 

U9 Switch   
U10 Patchpanel P_325_2 
U11 

Vyvazovací panel 
  U12 

U13 Switch   
U14 Optická kazeta   

U15 Napájecí panel   
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Příloha 3 – kabelová tabulka 

Označení 
kabelu Délka v m 

Označení 
kabelu Délka v m 

Označení 
kabelu Délka v m 

K_103_1_A 13 K_203_1_A 13 K_308_1_A 17 
K_103_2_A 15 K_203_2_A 15 K_308_1_B 17 
K_104_1_A 9 K_204_1_A 9 K_308_2_A 17 
K_104_1_B 9 K_204_1_B 9 K_308_2_B 17 
K_104_2_A 9 K_204_2_A 9 K_309_1_A 24 
K_104_2_B 9 K_204_2_B 9 K_309_1_B 24 
K_106_1_A 16 K_206_1_A 16 K_310_1_A 28 
K_106_1_B 16 K_206_1_B 16 K_310_1_B 28 
K_106_2_A 16 K_206_2_A 16 K_311_1_A 17 
K_106_2_B 16 K_206_2_B 16 K_311_1_B 17 
K_106_3_A 16 K_206_3_A 16 K_311_1_A 17 
K_106_3_B 16 K_206_3_B 16 K_311_1_B 17 
K_107_1_A 19 K_207_1_A 19 K_317_1_A 23 
K_107_1_B 19 K_207_1_A 19 K_317_1_B 23 
K_107_2_A 19 K_207_1_A 19 K_320_1_A 21 
K_107_2_B 19 K_207_2_B 19 K_320_1_B 21 
K_107_3_A 19 K_207_3_A 19 K_321_1_A 25 
K_107_3_B 19 K_207_3_B 19 K_321_1_B 25 
K_108_1_A 27 K_208_1_A 27 K_322_1_A 29 
K_108_1_B 27 K_208_1_B 27 K_322_1_B 29 
K_108_2_A 27 K_209_1_A 25 K_329_1_A 37 
K_108_2_B 27 K_209_1_B 25 K_329_1_B 37 
K_108_3_A 27 K_209_2_A 25 K_329_2_A 37 
K_108_3_B 27 K_209_2_B 25 K_329_2_B 37 
K_109_1_A 25 K_210_1_A 27 K_330_1_A 15 
K_109_1_B 25 K_210_1_B 27 K_330_1_B 15 
K_109_2_A 25 K_211_1_A 19 K_331_1_A 11 
K_109_2_B 25 K_211_1_B 19 K_331_1_B 11 
K_110_1_A 27 K_211_2_A 19 K_331_2_A 11 
K_110_1_B 27 K_211_2_B 19 K_331_2_B 11 
K_110_2_A 27 K_115_1_A 16 K_331_3_A 11 
K_110_2_B 27 K_121_1_A 38 K_331_3_B 11 
K_110_3_A 27 K_121_1_B 38 K_331_4_A 11 
K_110_3_B 27 K_218_1_A 26 K_331_4_B 11 
K_111_1_A 19 K_218_1_B 26 K_332_1_A 17 
K_111_1_B 19 K_218_2_A 26 K_332_1_B 17 
K_111_2_A 19 K_218_2_B 26 K_332_2_A 17 
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K_111_2_B 19 K_218_3_A 26 K_332_2_B 17 
K_101_1_A 25 K_218_3_B 26 K_332_3_A 17 
    K_218_4_A 26 K_332_3_B 17 
    K_218_4_B 26 K_332_4_A 17 
    K_219_1_A 20 K_332_4_B 17 
    K_219_1_B 20 K_333_1_A 22 
    K_219_2_A 20 K_333_1_B 22 
    K_219_2_B 20 K_333_2_A 22 
    K_220_1_A 18 K_333_2_B 22 
    K_220_1_B 18 K_333_3_A 22 
    K_220_2_A 18 K_333_3_B 22 
    K_220_2_B 18 K_333_4_A 22 
    K_221_1_A 16 K_333_4_B 22 
    K_221_1_B 16 K_334_1_A 27 
    K_221_2_A 16 K_334_1_B 27 
    K_221_2_B 16 K_334_2_A 27 
    K_221_3_A 16 K_334_2_B 27 
    K_221_3_B 16 K_334_3_A 27 
    K_224_1_A 16 K_334_3_B 27 
    K_224_1_B 16 K_334_4_A 27 
    K_225_1_A 16 K_334_4_B 27 
    K_225_1_B 16 K_335_1_A 32 
    K_226_1_A 16 K_335_1_B 32 
    K_226_1_B 16 K_335_2_A 32 
        K_335_2_B 32 
        K_335_3_A 32 
        K_335_3_B 32 
        K_335_4_A 32 
        K_335_4_B 32 
        K_336_1_A 37 
        K_336_1_B 37 

Optické kabely     K_336_2_A 37 

Označení 
kabelu 

Délka v m     K_336_2_B 37 

A 39     K_336_3_A 37 
B 34     K_336_3_B 37 
C 46     K_336_4_A 37 
H 31     K_336_4_B 37 
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Příloha 4 – Rozpočet projektu 

Druh Název Počet 
kusů 

Cena 
bez 

dph/mj 

Cena 
celkem 

          
Materiál         

Metalický 
kabel CAT5E s LSOH pláštěm, 1000m cívka. 3 973,0 6,7 26 619,1 

Metalický 
patchcord Patch kabel CAT5E UTP PVC 0,5m šedý. 174,0 13,0 2 262,0 
Switch Signamax switch 300-7620GE4GC 10,0 5 173,0 51 730,0 

Podružný 
rozvaděč Nástěnný datový rozvaděč LC-15 4,0 3 326,0 13 304,0 

Rozvaděč 
Stojanová rozvaděčová datová skříň typu 
LC-06+ 1,0 10 571,0 10 571,0 

  Osvětlovací jednotka 1U, diodová 1,0 2 410,0 2 410,0 

Patchpanel 
Univerzální neosazený patch panel určený 
pro 24 keystonů Solarix. 10,0 383,0 3 830,0 

Jack zásuvka  Samořezný nestíněný keystone Cat5E 174,0 55,0 9 570,0 
  Záslepka neobsazených portů 66,0 8,5 561,0 

Napájecí 
panel 

Přepěťová ochrana Acar S8 FA 3m černá 
včetně držáků do 19" lišt. 5,0 582,0 2 910,0 

Vyvazovací 
panel Vyvazovací panel 19" 2U BK 10,0 316,0 3 160,0 

Optický 
panel 

Vana optická 19" 1U BK s výsuvným 
šuplíkem bez čela 5,0 606,0 3 030,0 

Čelo 
optického 
panelu 

Čelo optic.vany 1U pro 24SC simplex 
šedá RAL7035 s montážními otvory 5,0 90,0 450,0 

Optický 
kabel 

Univerzální optický MM OM3 kabel RiT 
v provedení CLT s 12-ti vlákny. 150,0 98,0 14 700,0 

Chránička 
pro optický 
kabel   150,0 6,5 975,0 

Optický 
patchcord 

Optická kabeláž \ Patch kabely \ 
Multimode 50/125 (OM3) \ LC/LC 10,0 259,0 2 590,0 

Zásuvky 
Kryt zásuvky komunikační s popisovým 
polem design NOE 88,0 58,8 5 174,4 

Maska 
zásuvky Maska nosná s 2 otvory 88,0 22,4 1 971,2 
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Rámeček 
zásuvky Rámeček NOE 88,0 21,3 1 874,4 
  Označovací dutinka 348,0 0,6 208,8 
          

  Součet za materiál   157 900,9 
          
Práce         
  vedení kabeláže 4 123,0 6,4 26 387,2 
  zakončení metalické kabeláže 174,0 19,0 3 306,0 
  zakončení optické kabeláže 5,0 550,0 2 750,0 
  montáž rozvaděče na zeď 4,0 550,0 2 200,0 
  montáž samostatného rozvaděče 1,0 630,0 630,0 
  osazení datového rozvaděče 5,0 820,0 4 100,0 
  montáž datové zásuvky 88,0 32,0 2 816,0 
  proměření kabelů 174,0 21,0 3 654,0 
  zhotovené protokolu 1,0 15 000,0 15 000,0 
          

  Součet za práci   60 843,2 
          
  Cena materiálu a práce bez DPH   218 744,1 
  DPH     45 936,3 
  Haléřové vyrovnání     0,6 

  Celková cena dodávky včetně 
DPH   264 708,- 

 

 


