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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nové počítačové sítě pro malou firmu, která 

plánuje rekonstrukci svých prostor. Popisuje teoretické poznatky o počítačových sítích a 

analyzuje současný stav počítačové sítě ve firmě. Obsahuje návrh řešení nové počítačové 

sítě pro tuto firmu, včetně souhrnu budoucích nákladů na realizaci návrhu. 

 

ABSTRACT 

Bachelor’s thesis focuses on a design of new computer network for small company, which 

plans to reconstruct its premises. Describes to the theoretical knowledge of computer 

networks and devotes to the analysis of the current state computer network in company. 

Includes solution design a new computer network for this company, including a summary 

of future costs to implement the proposal. 
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ÚVOD 

V dnešní době celosvětové sítě Internet, která se vyskytuje všude kolem nás, si život bez 

tohoto pomocníka dokáže představit jen málokdo. Pro většinu firem je počítačová síť, 

napojená do celosvětové sítě Internet, nezbytnou součástí úspěšného chodu firmy.  

Lidem pracujícím v těchto firmách tato síť usnadňuje, zefektivňuje a zrychluje práci. 

Avšak tak jako se vyvíjí všechny informační technologie, tak jdou s nimi tímto vývojem 

i počítačové sítě. Z tohoto důvodu jsou firmy neustále vystavovány otázce, zda je jejich 

současná počítačová síť vyhovující pro kvalitní chod firmy a zda není potřeba zlepšení 

nebo úplná rekonstrukce v tomto směru. 

Návrh počítačové sítě jsem si jako téma mojí bakalářské práce vybral z důvodu předchozí 

pracovní zkušenosti u firmy, která se rozhodla pro rekonstrukci vnitřních prostor své 

budovy a toho chce využít i pro kompletní realizaci nové počítačové sítě v budově. Jde o 

firmu vlastnící síť specializovaných internetových obchodů a prodávající prostřednictvím 

nich různé sportovní a turistické vybavení.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout novou počítačovou síť pro malou firmu, která 

plánuje rekonstrukci svých prostor. Navrhovaná počítačová síť musí splňovat všechny 

požadavky investora a také normy pro univerzální kabelážní systémy. 

Bakalářská práce bude rozdělena do tří základních částí. První část se bude věnovat 

analýze současného stavu firmy. Obsahem zde bude popis základních informací o firmě, 

budovy, jednotlivých místností a technického vybavení. Popsána a analyzována bude 

rovněž současná počítačová síť nebo například hardwarové a softwarové vybavení 

pracovních stanic. Hlavním a důležitým bodem této části budou shrnuté požadavky 

investora (firmy) na návrh nové počítačové sítě. 

Druhá část práce bude popisovat teoretické poznatky o počítačových sítích. Bude zde 

popsáno rozdělení sítí podle rozlehlosti, topologie nebo podle použitého přenosového 

média. Další poznatky budou například popisovat kabelážní systém a aktivní prvky 

v počítačových sítích. Rovněž zde budou uvedeny i síťové modely jako referenční model 

ISO/OSI nebo architektura TCP/IP. 

Třetí část bude zaměřena na samotný návrh nové počítačové sítě. Návrh nové sítě bude 

muset odpovídat všem dnešním normám a standardům, ale také samozřejmě požadavkům 

společnosti. V návrhu budou navrženy například přípojná místa v místnostech, používaná 

technologie a třídy kabeláže. Návrh bude obsahovat také kompletní návrh komponent 

kabelážního systému a aktivních prvků počítačové sítě. Bude zde například řešeno, jaký 

typ rozvaděče bude použit a jeho osazení, jaké typy zásuvek, jejich počet a umístění nebo 

jakým způsobem bude řešeno vedení a značení kabelážního systému. Na konci celé práce 

bude provedeno ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení včetně nákladů na projekt 

a realizaci.   
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V kapitole určené pro analýzu současného stavu je představena firma, pro kterou bude 

počítačová síť navrhována. Dále je zde popsána budova a její místnosti, současný stav 

počítačové sítě, internetové připojení a požadavky investora. 

 

1.1 Základní informace o firmě 

Firma, která si přeje zcela zrekonstruovat počítačovou síť v její budově, je vlastníkem 

unikátní internetové sítě specializovaných elektronických obchodů se specializací na 

sportovní a outdoorové potřeby. Název firmy není v této práci uveden, jelikož si to firma 

nepřála. 

Firma byla založená za účelem podnikání v roce 2009 dvěma současnými majiteli, kteří 

jsou i jednatelé firmy. Právní forma firmy je společnost s ručeným omezeným a předmět 

podnikání je dle zákona veden jako výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona.  
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Obrázek č. 1: Organizační struktura firmy (Zdroj: vlastní zpracování) 

V současné době firma zaměstnává 15 zaměstnanců, provozuje 12 elektronických 

obchodů, vlastní budovu se skladem (pracoviště) a mimo jiné provozuje i kamennou 

prodejnu v Brně. Speciálně se tato firma věnuje prodejem zboží značek jako například 

Babolat, Uvex, Tretorn, Merrell, Teva, Mizuno nebo New Balance. 

 

1.2 Popis budovy a místností 

Jedná se o dvoupatrový dům s malým dvorem a halou přistavěnou k tomuto domu, která 

slouží jako sklad firmy. Firma momentálně využívá pouze přízemí s halou a plánuje 

rekonstrukci budovy a s ní i rozšíření prostor do horního patra, kde by tak měly vzniknout 

prostory pro firemní kanceláře.  

Místnosti jsou značeny písmenem a dvěma číslicemi. Například telekomunikační 

místnost v prvním patře je označena jako M15, kde „M“ značí místnost, „1“ první patro 

a „5“ číslo místnosti na patře. Ostatní místnosti jsou značeny stejným způsobem na 

viditelném místě u vstupních dveří.  

Níže jsou popsány jednotlivé místnosti budovy a jejich označení. Popis vychází 

z půdorysu přízemí a prvního patra přiložených v přílohách č. 1 a 2. 

 

1.2.1 Přízemí 

Přízemí celé budovy je tvořeno ze dvou částí a to z hlavní místnosti a skladu zboží. 

Půdorys přízemí je přiložen v příloze č. 1. 

1.2.1.1 Hlavní místnost (M01) 

Hlavní místnost slouží jako vstup do budovy a je to zároveň i největší místnost o 

rozměrech 12 x 14 m, která je rozložena téměř přes celou část přízemí budovy. Místnost 

je uspořádána jako otevřená kancelář s menší kuchyňkou pro zaměstnance. 

V této místnosti probíhá také například převzetí zboží od dopravce nebo odesílání zboží. 

Momentálně je tato místnost využívána i jako hlavní kancelář, kde pracují všichni 

zaměstnanci tohoto pracoviště.  
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Po rekonstrukci budovy zde budou pracovat jen online prodejci a vedoucí pracoviště. 

Celkem v místnosti bude pracovat 7 zaměstnanců, z nichž každý bude mít k dispozici 

svou pracovní stanici zapojenou do firemní počítačové sítě a dvě společné síťové tiskárny.  

1.2.1.2 Toaleta a koupelna (M02) 

Místnost s toaletou, umyvadlem a malým sprchovým koutem o rozměrech 1,5 x 6 m.  

1.2.1.3 Sklad údržby (M03) 

Sklad údržby slouží pro ukládání menšího nářadí a nástrojů nutných k údržbě budovy. 

Rozměry místnosti jsou 1,5 x 6 m.  

1.2.1.4 Garáž (M04) 

Garáž pro 1-2 vozidla, která je i průchodem na malý dvorek objektu s rozměry 12 x 4 m. 

V přední vjezdové části z ulice jsou nainstalovány automatická vytahovací vrata, v zádní 

části pak klasická manuální dvoukřídlová vrata. 

1.2.1.5 Sklad zboží (M05) 

Hlavní sklad zboží firmy slouží k uskladnění i balení a přípravě zboží pro zákazníky. 

Zboží je zde uloženo v regálech, pracuje zde vždy jen jeden zaměstnanec, který má 

k dispozici jednu pracovní stanici. 

Místnost je vytvořená jako menší hala ve tvaru písmene „L“, plynule navazující na hlavní 

místnost budovy. Ze skladu je možné projít i na dvorek objektu nebo do hlavní místnosti. 

Rozměry skladu zboží jsou 18 x 18 m včetně malého dvorku o rozměrech 10 x 10 m. 

 

1.2.2 První patro 

V prvním patře se aktuálně nacházejí volné prostory. Po rekonstrukci zde vznikne několik 

místností: otevřená kancelář, zasedací místnost, kancelář vedení nebo telekomunikační 

místnost. Půdorys prvního patra budovy je přiložen v příloze č. 2. 

1.2.2.1 Kuchyňka (M11) 

Kuchyňka v prvním patře bude umístěná ve vstupní místnosti do otevřené kanceláře. 

Místnost bude průchozí do otevřené kanceláře a její rozměry budou 4 x 6 m. Vybavením 

kuchyňky bude například mikrovlnná trouba, kávovar či varná konvice. 
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1.2.2.2 Toaleta (M12) 

U kuchyňky bude v prvním patře umístěna také malá toaleta o rozměrech 4 x 1 m. 

1.2.2.3 Otevřená kancelář (M13) 

Otevřená kancelář v prvním patře bude mít podobné uspořádání jako kancelář v přízemí. 

Tato kancelář bude však menší, její rozměry budou 9 x 14 m. 

V kanceláři bude rozmístěno až 10 pracovních stolů pro zaměstnance, kteří budou mít 

každý k dispozici svou pracovní stanici. V místnosti se bude nacházet i síťová tiskárna. 

Z otevřené kanceláře je možné se dále dostat do dvou místností - kanceláře vedení nebo 

zasedací místnosti. 

1.2.2.4 Zasedací místnost (M14) 

Vedle kanceláře vedení se nachází zasedací místnost o rozměru 4 x 7 m. Zasedací 

místnost bude sloužit například pro konání pravidelných firemních porad. 

1.2.2.5 Telekomunikační místnost (M15) 

Vedle zasedací místnosti a kanceláře vedení vznikne rekonstrukcí menší místnost o 

rozměrech 4 x 4 m, která bude sloužit jako telekomunikační místnost. Vstoupit do této 

místnosti bude však možné pouze z kanceláře vedení firmy. 

1.2.2.6 Kancelář vedení (M16) 

Kancelář pro vedení firmy, kde se budou nacházet dvě pracovní stanice. Rozměry této 

kanceláře budou 9 x 4 m. 

 

1.2.3 Technické vybavení místností 

V tabulce níže je uvedeno všechno technické vybavení v jednotlivých místnostech, které 

si investor přeje využívat v počítačové síti. Jde především o pracovní stanice představující 

firemní počítač pro zaměstnance, ale také IP telefony, tiskárny, IP kamery a přístupový 

bod WiFi.  
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Označení 

místnosti 
Popis místnosti PC IPT P IPC AP 

M01 Hlavní místnost 7 7 2 1 0 

M02 
Toaleta a 

koupelna 
- - - - - 

M03 Sklad údržby - - - - - 

M04 Garáž 0 0 0 1 0 

M05 Sklad zboží 1 1 0 4 0 

M11 Kuchyňka - - - - - 

M12 Toaleta - - - - - 

M13 Otevřená kancelář 10 10 1 0 1 

M14 Zasedací místnost 0 0 0 0 0 

M15 
Telekomunikační 

místnost 
- - - - - 

M16 Kancelář vedení 2 2 0 0 0 

Celkem 20 20 3 6 1 

Celkem zařízení 50 

Tabulka č. 1: Technického vybavení místností (Zdroj: vlastní zpracování) 

Zkratka Popis 

PC Osobní počítač 

IPT IP telefon 

P Tiskárna 

IPC IP kamera 

AP Wifi přístupový bod 

Tabulka č. 2: Legenda k tabulce tech. vybavení místností (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

1.3 Analýza hardwaru a softwaru 

Z hlediska konfigurace hardwaru jednotlivých pracovních stanic, je firma na velice dobré 

úrovni. Každý pracovník, od pozice účetní přes online prodejce až po grafika, má k 

dispozici odlišný hardware pracovní stanice, jelikož používá i odlišný software 

nainstalovaný na své pracovní stanici. Nejvíce vybavená pracovní stanice 

z hardwarového hlediska je pro grafika. Ostatní pracovní stanice jsou již vybaveny pouze 
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základními konfiguracemi. Hardwarové zařízení ve firmě je tedy na velmi dobré úrovni 

a plně vyhovuje každému pracovníkovi pro jeho každodenní práci.  

Co se týče softwarového vybavení pracovních stanic, tak se ve firmě používá operační 

systém Microsoft Windows 7 a to na všech pracovních stanicích. Jinak se software 

použitý na jednotlivých pracovních stanicích liší, protože je každá pracovní stanice 

přizpůsobena pro svého zaměstnance, který potřebuje specifické programové vybavení 

pro svou každodenní práci.  

Firma k vedení účetnictví využívá systém Money S3, který je nainstalován na všech 

pracovních stanicích kromě stanice pro počítačovou grafiku. Dále je na všech stanicích 

nainstalován kompletní kancelářský balíček Microsoft Office 2013 a pro práci s PDF 

soubory aplikace Adobe Reader v nejnovější a vždy aktualizované verzi. Pro komunikaci 

a výměnu dat ve firmě mezi zaměstnanci je používán komunikační program Skype. Jde 

například o komunikaci s vedoucími společnosti, pokud nejsou zrovna přítomni, nebo 

s kamennou prodejnou. Ve firmě se také používá webová aplikace Trello, dostupná 

odkudkoliv přes internetovou síť, která slouží k zadávání, přehlednosti a plnění zadaných 

úkolů pro zaměstnance firmy. Pro správu svých internetových obchodů firma využívá 

software Kentico CMS. Tento systém využívají všichni zaměstnanci firmy. Specifická 

pracovní stanice je pro počítačovou grafiku, kde je navíc oproti ostatním ještě připraven 

grafický balíček Adobe CS6 s nejvíce využívanými grafickými editory Photoshop a 

Illustrator nebo například program Camtasia Studio 8 pro úpravu a tvorbu produktových 

videí. 

 

1.4 Analýza současné počítačové sítě 

V současné době je v přízemí budovy zhotovená po domácku počítačová síť, kterou tvoří 

4 pracovní stanice propojené kabelem typu UTP ze směrovače, který vysílá i WiFi signál. 

V budově jsou dále využívány dvě síťové tiskárny, které jsou aktuálně dostupné ostatním 

pracovním stanicím pouze přes WiFi stejně jako všechna ostatní zařízení jako například 

další 4 pracovní stanice. 

Kabely nejsou nijak uschovány například v lištách, ale jsou volně položeny na zemi okolo 

stolů s pracovními stanicemi. Hrozí zde proto vytržení či poškození kabelů. Chybí zde 
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jakýkoliv popis či dokumentace sítě a nejsou tedy dodrženy normy pro kabelážní systém. 

Tento stav je pro firmu nevyhovující a omezující. Tato skutečnost je rovněž jedním 

z důvodů, proč má firma v plánu rozšíření prostor a rekonstrukci budovy spolu 

s vytvořením zcela nové firemní počítačové sítě. 

V počítačové síti firmy se nenachází a nepočítá do budoucna s vlastními firemními 

servery, jelikož firma pro své internetové obchody využívá Kentico CMS Hosting, běžící 

na serverech jiné firmy, se kterou má velmi dobré obchodní vztahy. K zálohování a 

archivaci souborů, dokumentů a veškerých dat firma využívá webového úložiště od 

společnosti Dropbox. Toto úložiště je využíváno například i pro sdílení dat mezi 

zaměstnanci firmy. 

 

1.5 Poskytovatel internetového připojení 

Internetové připojení je zajištěno firmou UPC pomocí optické sítě. Tarif, který firma 

využívá od tohoto poskytovatele, nabízí rychlost stahování až 120 Mb/s a rychlost 

odesílání dat až 12 Mb/s. 

 

1.6 Požadavky investora 

Investorem je firma, kterou jsem představil výše a klade si následující požadavky: 

 Vytvoření dostatečně rychlé a spolehlivé počítačové sítě 

 Počítačová síť musí být schopná přenášet požadované množství dat bez 

jakéhokoliv omezování uživatelů 

 Počítačová síť musí být vyhovující dalších 10 let bez nutné rekonstrukce 

 Navržení vhodného vedení kabelů s minimálními zásahy do zdí v přízemí budovy 

 Zajištění co nejmenší viditelnosti kabelů a jednotného designu datových zásuvek 

 Navržení dostatečného množství přípojných míst pro zaměstnance včetně rezervy 

(pro možné připojení IP telefonu) 

 Nainstalování WiFi přístupového bodu s pokrytím prvního patra budovy pro 

zaměstnance a hosty 

 Navržení IP kamer pro monitoring přízemí budovy  
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1.7 Shrnutí analýzy 

V analýze jsem popsal firmu a její budovu, pro kterou bude počítačová síť navrhována. 

Provedl jsem analýzu všech zařízení, které budou připojeny v nové počítačové síti. Popsal 

jsem také současnou počítačovou síť, hardwarové zařízení, softwarové vybavení a 

internetového připojení. Z analýzy je zřejmé, že současná počítačová síť je zcela 

nevyhovující a nelze ji využít ani z části v nové počítačové síti. Proto ji ani nebudu brát 

v úvahu v samotném vlastním návrhu řešení. 

Na závěr jsem uvedl požadavky investora, které si klade a musí být dodrženy. Z těchto 

získaných výsledků analýzy se budu dále řídit při samotném návrhu počítačové sítě. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická východiska práce jsou zaměřena na přehled základních teoretických pojmů 

v oblasti počítačových sítí, které jsou nezbytné pro následný návrh počítačové sítě. 

 

2.1 Rozdělení sítí podle rozlehlosti 

Pro praktickou činnost není dělení sítí podle rozlehlosti (velikosti) tak důležité. Někdy 

může být určení, kde končí a začínají jednotlivé druhy sítí až příliš obtížné. Jde o 

rozdělení podle především geografické rozlohy, kterou síť pokrývá a s menší důležitostí 

jak je síť celkově velká z pohledu připojených pracovních stanic [2; 9]. 

 

2.1.1 PAN (Personal Area Networks) 

Osobní sítě jsou omezeny na krátké vzdálenosti pro osobní použití. Zajišťují sdílení dat 

mezi zařízeními například při propojení periferií osobních počítačů, propojení mobilních 

osobních zařízení nebo spotřební elektroniky. Zjednodušeně se dá říci, že mají za cíl 

propojit vše se vším [11]. 

 

2.1.2 LAN (Local Area Networks) 

„Nejvšeobecnější definice sítě LAN je tato: komunikační síť užívaná jedinou organizací 

na omezenou vzdálenost, která umožňuje sdílení informací a technických prostředků.“  

[4, s. 32] 

Tyto sítě jsou tedy omezeny na určité místo (například budovu, podlaží nebo místnost), 

kde jsou pracovní stanice fyzicky umístěny blízko sebe. Může jít o několik jednotek 

pracovních stanic a zařízení, ale ovšem i o několik stovek. Příkladem takové sítě je určitě 

síť v domácnosti, podniku, místnosti nebo budově [1; 2; 9]. 
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2.1.3 MAN (Metropolitan Area Networks) 

Metropolitní, městská síť, která propojuje sítě LAN nebo také budovy v určité oblasti. 

Může jít o propojení několika poboček podniku v metropolitní oblasti, která odpovídá 

zhruba rozloze většího města [1; 2; 9]. 

 

2.1.4 WAN (Wide Area Networks) 

Rozlehlé sítě, které se obecně skládají z více vzájemně propojených sítí lokálních (LAN). 

Rozlehlost těchto sítí může být různá, od sítí městských či firemních až po síť 

celosvětovou – Internet [2; 9].  

 

2.2 Referenční model ISO/OSI 

Referenční model OSI (Open System Interconnection) byl vyvinut mezinárodní 

společností pro standardizaci ISO za účelem stanovení pravidel pro přenos dat v sítích a 

mezi nimi. Dnes z logiky referenčního modelu OSI vychází reálné modely a architektury.  

Model rozděluje práci v síti do sedmi vzájemně spolupracujících vrstev. Každá vrstva 

plní v síťovém komunikačním procesu svou určitou úlohu a následně data přenechává 

sousedící vrstvě podle přesně definovaných pravidel.  

Síťový komunikační proces probíhá vždy ze strany odesílatele po jednotlivých vrstvách 

směrem dolů. Data vypuštěná z aplikační vrstvy postupují přes jednotlivé vrstvy a jsou 

postupně zapouzdřována, jelikož každá vrstva přidává k datům svoji hlavičku. Jakmile 

data dorazí na cílový počítač, proces probíhá přesně opačným směrem.  
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Obrázek č. 2: Referenční model ISO/OSI (Zdroj: [13]) 

Data jsou přepouštěna vrstvami nahoru a postupně jsou odebírány přidané informace. 

Každá vrstva na příjímací straně přečte a odstraní pouze hlavičku přidanou stejnou 

vrstvou na straně odesílací. Mezi vrstvami tedy probíhá pouze horizontální komunikace, 

jelikož každá vrstva komunikuje pouze s tou samou vrstvou na straně opačné [2; 7; 9]. 

 

2.2.1 Jednotlivé vrstvy referenčního modelu 

Referenční model ISO/OSI se skládá celkem ze sedmi vrstev – fyzické, linkové, síťové, 

relační, prezentační a aplikační. Při navrhování počítačové sítě jsou důležité spodní tři 

vrstvy zaměřené na samotný přenos dat a to jsou fyzická, linková a síťová vrstva [11]. 

2.2.1.1 Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva popisuje elektrické či optické, mechanické a funkční vlastnosti sítě. Na 

této úrovni jsou data přeložena z binární datové struktury do přenositelných signálů a 

vložena na přenosové prostředí. Pod fyzickou vrstvu spadají například opakovače nebo 

rozbočovače [7; 9]. 
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2.2.1.2 Linková vrstva 

Linková vrstva připravuje data či informace, které obdrží z horních vrstev pro přenos 

prostřednictvím určitého média. Přenosovou jednotkou je na linkové vrstvě datový rámec. 

Pod linkovou vrstvu spadají zařízení jako například mosty a přepínače. 

Dělí se na dvě podvrstvy MAC (Media Access Control) a LLC (Logical Link Control). 

Podvrstva MAC se stará o věci spojené s fyzickým adresováním. U podvrstvy LLC je pak 

definována logická topologie sítě [7; 9]. 

Základní funkce prováděné na úrovni linkové vrstvy:  

 Fyzické adresování 

 Topologie místního segmentu 

 Přístup k fyzickému médiu, řízení toku a synchronizace rámců  

 Detekce chyb  

2.2.1.3 Síťová vrstva 

Síťová vrstva je odpovědná za směrování a stanovení trasy paketů v sítích. Tato vrstva se 

zajímá o logické adresy zdrojových a cílových zařízení, ale i všech ostatních zařízení 

(směrovačů), které souvisí s přenosem paketů v sítích. Pod síťovou vrstvu patří zařízení 

jako například směrovače (routery) a přenosovou jednotkou na této vrstvě je paket [7; 9].  

Základní funkce prováděné na úrovni síťové vrstvy: 

 Adresování v síti 

 Stanovení cesty mezi zdrojovými a cílovými uzly v různých sítích 

 Směrování paketů mezi sítěmi 

 

2.3 Architektura TCP/IP 

Síťová architektura TCP/IP byla původně navržena pro síť ARPANET (dnes celosvětová 

síť Internet). Vznikala postupně podle požadavků z praxe a využívala již fungující řešení 

spolu s vlastními. Dnes je standardem v komunikaci s širokou podporou vývojářů i 

uživatelů.  
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TCP/IP je jednodušší než referenční model ISO/OSI a používá pouze čtyři vrstvy. Jsou 

to vrstvy aplikační, transportní, síťová a vrstva síťového rozhraní. Srovnáme-li TCP/IP a 

referenční model ISO/OSI, zjistíme, že vrstva síťového rozhraní odpovídá vrstvě fyzické 

a linkové. Síťová a transportní vrstva z referenčního modelu ISO/OSI byli ponechány. 

Vrstvy prezentační a relační z ISO/OSI byli pak v architektuře TCP/IP odbourány.  

 

Obrázek č. 3: Referenční model ISO/OSI a architektura TCP/IP (Zdroj: [11]) 

Architektura využívá tři různé protokoly TCP, UDP a IP. TCP (Transmission Control 

Protocol) zřizuje založení a fungování spojení mezi systémy v síti, zatímco protokol UDP 

(User Datagram Protocol) popisuje nespojovanou komunikaci. Oba tyto protokoly pracují 

na transportní vrstvě. Třetí protokol IP (Internet Protocol), operující na úrovni síťové 

vrstvy, definuje formát paketů při přenosu sítí [8; 11]. 

 

2.4 Ethernet 

Ethernet je nejrozšířenější standard sítí LAN, který je v modelu ISO/OSI reprezentován 

fyzickou a linkovou vrstvou. Přežil veškeré pokusy nahradit ho jinými technologiemi a 

to především díky jeho obrovské flexibilitě, jednoduchosti a snadné implementaci. 

Díky současné velké rozšířenosti Ethernetu je na trhu k dispozici velké množství 

aktivních prvků. Ethernet se vyvíjí již od roku 1976 a dnes tak existuje ve více variantách 

[2; 3; 7]. 
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Varianty Ethernetu: 

 Ethernet (10 Mb/s) – Nejstarší, dnes ovšem nepoužívaný Ethernet, díky pomalé 

rychlosti. 

 Fast Ethernet (100 Mb/s) – Momentálně nejrozšířenější norma Ethernetu, kde již 

není možné použít koaxiální kabel. 

 Gigabit Ethernet (1000 Mb/s) – Nejnovější varianta Ethernetu, která je 

standardizovaná pro optické kabely a kroucenou dvojlinku. 

 10GB Ethernet (10 000 Mb/s) – Díky velké přenosové vzdálenosti, která je 

zajištěna optickými kabely, je tato norma nejrychlejšího Ethernetu vyvíjena nejen 

pro sítě LAN, ale také pro sítě MAN a WAN. 

 

2.5 Rozdělení sítí podle topologie 

Topologie sítí úzce souvisí s kabeláží. Určují, jaké výsledné vlastnosti síť bude mít, a 

jakým způsobem budou jednotlivé stanice propojeny v síti [2]. 

 

2.5.1 Sběrnicová topologie (Bus topology) 

Sběrnicová topologie se využívala v sítích s koaxiálním kabelem, ale dnes se s ní setkáme 

už jen zřídka. Tato topologie používá průběžné vedení od stanice ke stanici. Stanice se 

k vedení připojují pomocí odbočovacích prvků, většinou jde o T-konektory. 

Hlavní výhody sběrnicové topologie můžeme hledat v podobě malé spotřeby kabelu a 

nízké ceny kabeláže. Nevýhodu pak zcela jistě představuje velký počet spojů ve vedení 

kabeláže, což zapříčiňuje mnoho poruch a potíží. Pokud dojde k jakémukoliv přerušení 

vedení, dochází k přerušení komunikace mezi všemi stanicemi v této síti a lokalizace 

poruchy je značně obtížná [2]. 
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Obrázek č. 4: Sběrnicová topologie (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.5.2 Hvězdicová topologie (Star topology) 

Hvězdicová topologie je dnes nejčastěji používaná topologie sítí, která využívá 

k propojení stanic kroucené dvojlinky. U této topologie je připojena každá stanice 

vlastním kabelem, který je soustředěn do rozbočovače, dnes nejčastěji switch, který tvoří 

pomyslný střed sítě.  

Důležitou výhodou je nízká náchylnost k chybě a také fakt, že případná porucha vyřadí 

z činnosti pouze jednu stanici v síti a je tak snadněji lokalizovatelná [2]. 

 

Obrázek č. 5: Hvězdicová topologie (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.5.3 Kruhová topologie (Ring topology) 

Kruhová topologie je využívána například u sítí IBM token ring, které jsou založeny na 

předávání vysílacího práva v podobě speciálního paketu tzv. tokenu. Ten umožňuje, aby 

spojovací vedení stanic mohlo vytvářet souvislý kruh. 

Výhodou je pravidelné předávání zpráv v kruhu. Nevýhoda je podobná jako u sběrnicové 

topologie. Pokud dojde v síti k přerušení vedení, znamená to poruchu celé sítě. Tento 

problém je snaha řešit zdvojováním kabelu [2]. 

 

Obrázek č. 6: Kruhová topologie (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.6 Rozdělení sítí podle přenosového prostředí 

Přenosové prostředí je podle definice jakékoliv prostředí, jímž se může šířit signál. Toto 

prostředí lze rozdělit na prostorově ohraničené prostředí neboli kabelové, anebo relativně 

neohraničené prostředí neboli bezdrátové. U kabelového prostředí se používají kabely 

metalické a optické. U bezdrátového prostředí se používají technologie mikrovlné a 

optické [2; 11]. 

 

2.6.1 Metalické kabely 

Metalické kabely jsou založené na měděném vodiči, kterým se přenáší elektrické signály. 

V dnešních sítích se používají především kroucené dvojlinky, kterým se budu věnovat 
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nejpodrobněji. Naopak dříve hodně používané koaxiální kabely v dnešních sítích téměř 

nenajdeme [2]. 

2.6.1.1 Kroucený párovaný kabel (Twisted pair cable) 

Kroucený párovaný kabel nebo také kroucený pár je dnes nejrozšířenější metalický vodič 

v počítačových sítích LAN. Je to dáno díky výhodám, které nabízí oproti koaxiálnímu 

kabelu. Její hlavní výhody jsou mnohostrannost, škálovatelnost, její instalace a mnohem 

jednodušší správa. 

Kabel krouceného páru se skládá z osmi samostatných zapouzdřených měděných vodičů, 

které jsou uspořádány do čtyř propletených a barvou rozdělených párů. V každém z osmi 

vodičů je přenášen elektrický signál, který je náchylný k rušení, jež vzniká vzájemným 

působením mezi vodiči. U krouceného páru spočívá ochrana proti vzájemnému rušení 

v symetrii „kroucení“. Každý ze čtyř párů tvoří dva vodiče, které jsou navzájem 

symetricky zkrouceny a pravidelně tak střídají vzájemnou polohu. Následně jsou tyto 

čtyři páry vytvořené z vodičů navzájem překrouceny a to navíc každý jiným způsobem. 

Tímto způsobem se vytváří stínění, které minimalizuje vzájemné ovlivňování vodičů 

v páru, vlivy vodičových párů mezi sebou a nedochází tak k rušení elektrického signálu, 

který je jednotlivými vodiči přenášen. Jako fyzická ochrana před vnějším okolím jsou 

páry vodičů obklopeny materiálem z PVC nebo bezhalogenního materiálu. Každý z 

vodičů krouceného páru je pak zakončen ve standardizovaném pořadí v modulárním 

konektoru typu RJ45 nebo v zásuvce pro tento konektor [2; 7; 11].  

Konektory pro kroucený párovaný kabel 

Nejpoužívanějším typem konektorů pro kroucený párovaný kabel je RJ45. Zásuvka (jack) 

je určena pro vodič typu drát. Jde o vodič, který je pevný a určený k vedení například ve 

zdech. Konektor (plug) je určen jen pro vodiče typu lanko. Tento vodič je flexibilnější a 

určený například pro propojení zásuvky a pracovní stanice nebo také propojení switche a 

patch panelu [11]. 
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Obrázek č. 7: Konektor (plug) a zásuvka (jack) RJ45 (Zdroj: [10]) 

Nestíněný kroucený pár - UTP (Unshielded twisted pair) 

U nestíněného krouceného páru jsou jednotlivé páry vloženy do vnější plastické izolace. 

Spoléhá se zde na magnetické pole vytvořené kroucením, okolo párů není tedy žádná 

kovová ochrana. Tento způsob funguje dobře, pokud nehrozí žádné rušení z vnějšího 

prostředí. Výhodou oproti variantě se stíněním je jejich cena a snadná instalace, a proto 

jde také o nejpoužívanější vodič v počítačových sítích LAN [2; 7; 10; 11]. 

 

Obrázek č. 8: Schéma nestíněného krouceného páru (Zdroj: [11]) 

 

Obrázek č. 9: Nestíněný kroucený pár (Zdroj: [11]) 

 

 

kroucený pár 

plášť kabelu 

UTP 
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Stíněný kroucený pár - STP (Shielded Twisted Pair)  

U stíněného krouceného páru je použito kovové opletení. Díky tomuto opletení se 

dosáhne stínění párů vodičů v kabelu, které zvyšuje ochranu proti možnému vnějšímu 

rušení. Tento typ kabelu nedosahuje celkového 100% stínění, ale pouze 86%. 

Stíněné kroucené páry jsou tuhé a méně ohebnější, jsou také poměrně nákladnější než 

nestíněný kabel a proto se používají výhradně jen tam, kde dochází k vnějšímu rušení [2; 

7; 10; 11]. 

Fólií stíněný kroucený pár – FTP (Foil Shielded Twisted Pair) 

Místo kovového opletení může být použita jako stínění i speciální fólie (kabel 

označovaný zkratkou FTP), se kterou dosáhne tento kabel celkového 100% stínění oproti 

maximálnímu 86% u stínění pouze pomocí opletení (STP) [10; 11]. 

 

Obrázek č. 10: Schéma stíněného krouceného páru - STP a FTP (Zdroj: [11]) 

 

Obrázek č. 11: Stíněný kroucený pár - FTP (Zdroj: [11]) 
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Samostatně stíněný kroucený pár - ISTP (Individually Shielded Twisted Pair) 

Stíněn může být každý pár uvnitř kabelu (kabel označovaný zkratkou ISTP) nebo může 

být stíněn pouze plášť kabelu (kabel označovaný zkratkou ScTP) [10; 11]. 

 

 Obrázek č. 12: Schéma samostatně stíněného krouceného páru (Zdroj: [11]) 

 
Obrázek č. 13: Samostatně stíněný kroucený pár (Zdroj: [11]) 

2.6.1.2 Koaxiální kabel 

Koaxiální kabely se v minulosti využívali v počítačových sítích, dnes jich však plně 

nahradily kroucené páry a optické kabely.  

 

Obrázek č. 14: Koaxiální kabel (Zdroj: [14]) 

Kabel tvoří tenký vnitřní měděný vodič, zapouzdřený v dielektrickém izolačním 

materiálu (dielektrikum), pomocí kterého jsou přenášeny elektrické signály. 

Dielektrikum obklopuje vnější vodič, který je tvořen měděnou případně hliníkovou fólií, 

opletením nebo jejich kombinací. Vše je pak obaleno ochranným plastovým materiálem, 

který vytváří ochranou izolační vrstvu [3; 4]. 
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kroucený pár 
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Obrázek č. 15: Schéma koaxiálního kabelu (Zdroj: [11]) 

 

2.6.2 Optický kabel (Fiber Optic Cable) 

Oproti metalickým kabelům jsou optické kabely odolné vůči elektromagnetickému rušení 

a navíc jsou ještě schopné přenášet signály na podstatně delší vzdálenosti. Nevýhodou je 

však jejich vyšší cena. 

 

Obrázek č. 16: Optický kabel a jedno optické vlákno (Zdroj: [11]) 

Data jsou v optickém kabelu přenášena světelnými impulsy ve světlo-vodivém optickém 

vláknu. Optické vlákno (označováno zkratkou FO) se skládá z dlouhých křemičitých nebo 

plastických vodičů označovaných jako jádro, které je obklopeno skelnou odraznou 

vrstvou.  

Odrazná vrstva má za úkol odrážet světelné paprsky zpět a udržovat tak jejich průchod 

v optickém vláknu. Na odrazné vrstvě je ještě nanesena primární ochrana, která je 

vytvořena z vrstvy speciálního laku a slouží jako ochrana před vlhkostí a chemickým 

vlivem okolního prostředí.  

Následující vrstvou nanesenou na primární ochraně je sekundární ochrana. Sekundární 

ochrana, ve které jsou uložena optická vlákna, zabraňuje takovému mechanickému 

namáhání, které by mohlo utlumovat průchod světelného paprsku vláknem. Tato ochrana 

se používá ve dvou variantách a to jako těsná sekundární ochrana nebo volná sekundární 
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ochrana. Těsná sekundární ochrana je obdoba plastové izolace vodiče a kabelu, kde je 

použita tato varianta sekundární ochrany. Kabely této varianty se nazývají suché kabely. 

Volná sekundární ochrana je tvořena z ochranného gelu, ve kterém jsou vlákna uložena a 

nazývají se gelové kabely. 

Sekundární ochrana může být navíc ještě pokryta konstrukční vrstvou z aramidového 

materiálu, která ještě zvyšuje pevnost a také ochranu kabelu. To vše je pak uloženo ve 

vnějším obalu, který je tvořen podobně jako například u krouceného páru materiálem z 

PVC nebo bezhalogenního materiálu [2; 4; 7; 10]. 

 

Obrázek č. 17: Schéma optického kabelu (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.6.2.1 Mnohavidové optické vlákno (MM FO – Multi Mode Fiber Optic) 

Mnohavidové optické kabely mají horší optické vlastnosti, které se však neprojeví v kratší 

vzdálenosti, na kterou je kabel schopen spolehlivě přenést signál. Jde o vzdálenost řádově 

stovky metrů, která je pro většinu lokálních sítí dostačující a proto tyto kabely nalezneme 

převážně v těchto sítích. Výhodou těchto kabelů je nižší cena. 

Jako zdroj světla se u mnohavidových kabelů používá LED dioda. Uvnitř kabelu dochází 

k lomům světelného paprsku, který se tak rozpadá na několik částí - vidů. Tyto vidy dorazí 

na konec kabelu v různých časech a tím dochází ke zkreslení signálu [2; 4]. 

 

Obrázek č. 18: Mnohavidové gradientní optické vlákno (Zdroj: [11]) 
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2.6.2.2 Jednovidové optické vlákno (SM FO – Single Mode Fiber Optic) 

Jednovidové optické kabely mají lepší optické vlastnosti, ale jsou cenově dražší. Lepší 

optické vlastnosti se projeví na vyšší přenosové kapacitě a především na delší vzdálenosti 

přenosu signálu, kdy jde řádově až o desítky kilometrů. 

Jako zdroj světla se využívá laser, který je kvalitnějším zdrojem světelných paprsků než 

LED dioda. Uvnitř kabelu prochází jeden paprsek (jeden vid), což je zajištěno díky jádru 

optického vlákna o velmi malém průměru. Tím nedochází na konci kabelu k takovému 

zkreslení signálu jako u mnohavidového optického vlákna [2; 4]. 

 

Obrázek č. 19: Jednovidové optické vlákno (Zdroj: [11]) 

 

2.6.3 Bezdrátové prostředí 

Bezdrátové prostředí je charakterizováno jako takové přenosové prostředí, které je 

relativně neohraničené v prostoru. Přenosovým médiem v takovém prostředí jsou 

elektromagnetické vlny, tedy technologie mikrovln nebo optická technologie [11]. 

 

2.7 Aktivní prvky kabeláže 

Aktivními prvky kabeláže jsou nazývány síťové komponenty, které se na přenosu dat 

v síti aktivně podílejí a ovlivňují dění v síti [2]. 

 

2.7.1 Opakovač, zesilovač (Repeater) 

Opakovač je nejjednodušší aktivní prvek, který se dnes nejčastěji využívá u koaxiálních 

sítí. Pouze zesiluje, neboli opakuje jím procházející signál. Fyzicky vypadá jako krabička 

se dvěma stejnými konektory. Zesilovač se používají tam, kde je kabel tak dlouhý, že na 

jeho konci není dostatečně silný signál [1; 2]. 
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2.7.2 Převodník (Transceiver, media convertor) 

Převodník plní stejnou funkci jako zesilovač, tedy opakuje jím procházející signál. Má 

však jednu funkci navíc a to převod signálu z jednoho typu kabelu na jiný. Například 

může jít o převod z optického kabelu na kroucenou dvojlinku [2]. 

 

2.7.3 Rozbočovač, koncentrátor (Hub) 

Rozbočovač se chová stejně jako opakovač a navíc má za funkci rozbočování signálu, 

neboli větvení sítě. Rozbočovač tedy navíc zopakuje každý vstupní signál na všechny 

ostatní připojené kabely. Býval nezbytným prvkem pro sítě s hvězdicovou topologií, ale 

dnes ho již nahradily přepínače [1; 2]. 

 

2.7.4 Most (Bridge) 

Most je síťový prvek pracující na úrovni linkové vrstvy ISO/OSI a plnící dvě funkce. 

První funkcí je filtrace paketů. Most si přečte cílovou adresu paketu, který k němu dorazil 

a propustí ho pouze do té části sítě, kde se nachází cílová adresa paketu. Tím most snižuje 

zatížení sítě, protože síť nezahlcuje zbytečnými pakety. 

Druhou funkcí je schopnost propojování dvou sítí různých standardů. Tato funkce je 

umožněna tím, že most pracuje na linkové vrstvě ISO/OSI, tudíž fyzické odlišnosti sítí je 

neovlivňují [2; 4]. 

 

2.7.5 Přepínač (Switch) 

Přepínač, často nazýván také switch, je nástupcem rozbočovačů a mostů. Pracuje na 

úrovni linkové vrstvy ISO/OSI a dnes je používám v centru všech sítí s hvězdicovou 

topologií.  

Princip funkce přepínače spočívá v tom, že dokáže vytvořit spojení mezi komunikujícími 

stanicemi, které je oddělené od stanic ostatních. Tím výrazně přispívá k nezahlcování 

komunikujících stanic cizími pakety, nedochází ke zpomalování sítě a výměna dat mezi 

stanicemi může probíhat maximální rychlostí [2]. 
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2.7.6 Směrovač (Router) 

Směrovač je nejinteligentnějším aktivním prvkem pracujícím na úrovni síťové vrstvy 

ISO/OSI, který je zároveň závislý na použitém protokolu. Uchovává informace o 

připojených sítích a pak hledá nejvýhodnější cestu pro posílaný paket. Má v sobě 

zabudovanou filtraci paketů, kterou vhodně doplňuje inteligentním směrováním. 

Se směrovačem se můžeme setkat především v domácích sítích nebo při připojování sítí 

k síti Internet [2]. 

 

2.7.7 Brána (Gateway) 

Brána pracuje na nejvyšší úrovni, tedy aplikační vrstvě, ISO/OSI. Slouží k připojování 

sítí LAN na cizí prostředí, což může být například sálový počítač. Brána propojuje tedy 

dvě odlišné sítě [2]. 

 

2.8 Kabelážní systém 

Podle definice chápeme kabelážní systém jako „soubor pravidel pro tvorbu pasivní vrstvy 

počítačové sítě.“ Pravidla kabelážního systému určují pak podmínky, které stanovují 

platné zákony a normy, pokyny od výrobců prvků kabeláže a doporučení mezinárodních 

organizací (např. IEEE) [11]. 

 

2.8.1 Normy  

Kabelážní systém musí v každém případě odpovídat platným normám. Tyto normy pro 

kabelážní systémy upravují například projektování pasivní vrstvy, použité prvky 

kabeláže, montážní postupy, značení, postupy měření, formu a obsah dokumentace, 

záruky, systém certifikace nebo podmínky používání sítě [11]. 
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Označení Popis 

ČSN EN 50173-

1 

Univerzální kabelážní systémy  

Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN EN 50173-

2 

Univerzální kabelážní systémy  

Část 2: Kancelářské prostory 

ČSN EN 50174-

1 

Instalace kabelových rozvodů  

Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality 

ČSN EN 50174-

2 

Instalace kabelových rozvodů   

Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách 

ČSN EN 50174-

3 

Instalace kabelových rozvodů   

Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov 

ČSN EN 50288-

1 

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení  

Část 1: Kmenová specifikace 

Tabulka č. 3: Vybrané normy kabelážního systému (Zdroj: upraveno dle [12]) 

 

2.8.2 Základní pojmy 

Univerzální kabelážní systém (Universal cabling system) 

Jako univerzální kabelážní systém (strukturovanou kabeláž nebo také univerzální 

kabeláž) lze označit hierarchický systém kabelů, který slouží k rozvedení konektivity z 

centrálního bodu až k jednotlivým pracovním stanicím [5]. 

Linka (Link) 

Linka je přenosová cesta mezi dvěma libovolnými rozhraními kabeláže. Propojuje 

například modulární zásuvku (jack) v přepojovacím panelu s datovou zásuvkou na 

pracovišti na úrovni horizontální sekce kabeláže [6; 11]. 

Kanál (Channel) 

Kanál je přenosová cesta mezi zařízením a pracovištěm nebo druhým zařízením. Je tvořen 

linkou a propojovacím kabelem v datovém rozvaděči a připojovacím kabelem na 

pracovišti. Délka elektrického vedení nesmí přesáhnout 100 metrů [6; 11]. 
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Obrázek č. 20: Kanál a linka univerzální kabeláže (Zdroj: upraveno dle [11]) 

Kategorie (Category) 

Hodnotí parametry materiálů pro linku a kanál. Například Cat. 3, 4, 5, 6, 7. Jako 

rozlišovací kritérium je zde pro metalické kanály kmitočet a pro optické kanály měrný 

útlum [6; 11]. 

Třída (Class) 

Hodnotí parametry nainstalovaného celku (kanálu). Hodnotí parametry materiálů, ale i 

navíc lidský faktor. Jako lidský faktor můžeme považovat například techniku instalace 

nebo technologii spojení prvků. Například jde o třídy A, B, C, D, E, F [6; 11]. 

Třída Kategorie Frekvenční rozsah Obvyklé použití 

A 1 do 100kHz analogový telefon 

B 2 do 1MHz ISDN 

C 3 do 16MHz Ethernet 10Mbit/s 

- 4 do 20MHz Token Ring  

D 5 do 100MHz FE, ATM155, GE 

E 6 do 250MHz ATM1200 

F 7 do 600MHz 10GE 

Tabulka č. 4: Třídy a kategorie metalické kabeláže (Zdroj: upraveno dle [11]) 

Telekomunikační místnost (TC – Telecommunication Closet)  

Telekomunikační místností je označována místnost sloužící k umístění rozvaděče 

kabeláže. Na tuto místnost jsou speciální požadavky jako například doporučené rozměry 

místnosti, dostatečně dimenzované napětí a ochrana proti výpadku napětí, ochrana proti 

přepětí, odpovídající uzemnění, dostatečné osvětlení, zabezpečení fyzického přístupu do 

místnosti, protipožární zabezpečení nebo vytápění, ventilace a klimatizace, které nejsou 

závislé na budově [11]. 

SWITCH 

zařízení 

Patch Panel 

přepojovací panel 

TO – Tel. Outlet 

tel. a datová zásuvka 

PC 

pracoviště 

LINK - linka 

Propojovací 
kabel 

zařízení 

Propojovací 
kabel 

pracoviště 
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Místnost pro zařízení (ER – Equipment Room) 

Místností pro zařízení je označována místnost sloužící pro umístění zařízení sítě, 

například nejčastěji to bývají servery [11]. 

Pracovní oblast (WA – Work Area) 

Pracovní oblastí je označována místnost nebo oblast, kde zásuvka tvoří rozhraní mezi 

zařízením uživatele a kabeláží. Požadavky z hlediska sítě jsou zde kladeny na počet, 

umístění a rozmístění zásuvek, prostor pro připojená zařízení, dostatečně dimenzované 

napájení a ochranu proti přepětí a výpadkům napájení [11]. 

Rozvaděč (Cross-connect) 

Rozvaděč je zařízení, ve kterém jsou umístěny přepojovací panely (patch-panel) se 

zásuvkami zakončujícími kabely a aktivní prvky. Podle umístění rozvaděče v kabelážním 

systému se rozděluje na hlavní rozvaděč (MC – Main Cross-connect), mezilehlý rozvaděč 

(IC – Intermediate Cross-connect) a horizontální rozvaděč (HC – Horizontal Cross-

connect) [11]. 

 

2.8.3 Sekce kabeláže 

Univerzální kabeláž se rozděluje na tři základní sekce, které jsou popsány níže. 

Páteřní sekce 

Páteřní sekce kabeláže propojuje hlavní rozvaděč v budově (MC) s telekomunikačními 

místnostmi horizontální kabeláže (HC) a s místnostmi s nainstalovaným aktivním 

zařízením sítě (ER). Vyskytuje se zde topologie hvězdy se středem v hlavním rozvaděči. 

Pro datové vedení jsou pak použity výhradně optické kabely, metalické kabely s vodičem 

typu drát se využívají případně pouze pro hlasové služby [6; 11]. 

Horizontální sekce 

Horizontální sekce kabeláže propojuje horizontální rozvaděč v budově (HC) 

s uživatelskými zásuvkami (TC) v pracovních oblastech (WA). Název horizontální ovšem 

neznamená, že rozvody jsou zde vedeny pouze v horizontální rovině. Fyzická topologie 

horizontální sekce je vždy hvězda se středem v horizontálním rozvaděči a její linka nesmí 
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přesáhnout maximální délky 90 metrů. Kabelové vedení je většinou realizováno 

z metalických kabelů s vodičem typu drát, lze však použít i optické kabely [6; 11]. 

Pracovní sekce 

Pracovní sekce kabeláže propojuje zásuvky (TO) v pracovních oblastech s koncovými 

uzly sítě a zásuvky v rozvaděčích s aktivními prvky sítě. Součet délky vedení na obou 

stranách kanálu nesmí přesáhnout maximální velikosti 10 metrů (v rozvaděči max. 6m). 

Používají se zde kabely dle provedení jednotlivých linek páteřní a horizontální sekce, ale 

většinou jde o metalické kabely s vodičem typu drát [6; 11]. 

 

Obrázek č. 21: Sekce univerzální kabeláže (Zdroj: [11]) 

 

2.8.4 Prvky kabeláže 

Kabelážní systém obsahuje kromě kabelů ještě další čtyři skupiny prvků [11]. 

 Spojovací prvky (Connect)  

 Prvky organizace (Manage) 

 Prvky vedení (Route) 

 Prvky značení (Identify)  
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2.8.4.1 Spojovací prvky 

Spojovací prvky slouží k ukončení linky v rozvaděčích nebo pracovní místnosti [11]. 

Přepojovací panel (Patch panel) 

Patch panel je umístěn v rozvaděči a slouží zde k zakončení kabelů linky kabelážního 

systému. Stejně jako u rozvaděče je vnitřní výška udávána v zástavných jednotkách UNIT 

(1U = 44,45mm) a šířka v palcích (1“ = 25,4mm).  

Panel může být integrovaný, pevně osazený, kdy nelze měnit počet ani různě kombinovat 

s porty panelu. Nebo může být modulární, který umožnuje výměnu prvků panelů i 

zásuvek až do maximálního rozsahu osazení [6; 11]. 

 

Obrázek č. 22: Modulární přepojovací panel (Zdroj: [11]) 

Datová zásuvka (TO – Telecommunication Outlets) 

Datové zásuvky jsou umístěny v pracovních místnostech a slouží pro zakončení kabelů 

linky na straně druhé vedoucí od přepojovacího panelu a rozvaděče. Zásuvka může být 

stejně jako u přepojovacích panelů integrovaná nebo modulární. Navíc si lze vybrat 

mnoho různých barevných vzhledů a provedení nebo například kolik portů bude zásuvka 

obsahovat [6; 11]. 

 

Obrázek č. 23: Datové zásuvky od firmy ABB (Zdroj: [10]) 

2.8.4.2 Prvky organizace 

Prvky organizace se používají pro organizaci jednotlivých sekcí kabeláže a přehlednější 

vedení kabelů v datových rozvaděčích.  
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Rozvaděč 

Základním prvkem organizace je rozvaděč, který slouží pro umístění panelů, aktivních 

prvků a jiných zařízení. Základem rozvaděče jsou svislé nosníky s řadami otvorů, které 

slouží pro montáž zařízení rozvaděče.  

Do rozvaděče se přidávají různé příslušenství jako například organizér kabeláže, 

ventilátory, chladící a klimatizační jednotky, osvětlení, napájecí jednotky, police, boxy 

pro klávesnice a monitory nebo monitorovací jednotky. Vnitřní výška rozvaděčů je 

udávána v zástavných jednotkách UNIT (1U = 44,45mm) a šířka je udávána v palcích 

(1“ = 25,4mm) [6; 11]. 

Rozdělení rozvaděčů dle konstrukce: 

 Otevřené rámy 

 Stojanové 

 Nástěnné 

 Uzavřené skříně 

 Stojanové  

 Nástěnné 

 

Obrázek č. 24: Nástěnný a stojanový rozvaděč uzavřené skříně (Zdroj: [10]) 
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Pořadač kabeláže (Organizer kabeláže) 

Pro zajištění větší přehlednosti slouží v rozvaděčích organizery kabeláže. Rozdělují se na 

horizontální a vertikální, jednostranné a oboustranné nebo hřebenové uzavřené, otevřené 

či kombinované. 

Kromě organizeru kabeláže se v rozvaděči používají i další prvky pro ochranu a vedení 

kabelů jako například prvky pro uložení rezerv kabelů, oka, háčky nebo například 

hřebeny [6; 11]. 

 

Obrázek č. 25: Horizontální a vertikální organizer (Zdroj: [10]) 

 

2.8.4.3 Prvky vedení 

Prvky vedení slouží k vedení a ochraně kabelů a kabelových svazků kabelážního systému 

počítačové sítě. Mezi prvky vedení patří lišty, parapetní žlaby, drátěné žlaby do podhledů, 

zemní trubky pro optiku, závěsné chránící trubky nebo pásky na svazování kabelů [6; 11]. 

 

Obrázek č. 26: Parapetní systém a vázací pásky (Zdroj: [10]) 
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2.8.4.4 Prvky značení 

Dle mezinárodní normy EIA/TIA 606 je nutné mít kabeláž zdokumentovanou a 

popsanou. Musí být popsány [10; 11]: 

 Všechny datové kabely na obou koncích 

 Všechny kabelové svazky v místě vzniku, větvení a křížení 

 Datové rozvaděče 

 Místnosti určené pro datové rozvaděče 

 Přepojovací panely v rozvaděči a jejich jednotlivé porty 

 Datové zásuvky a jejich jednotlivé porty 

 Aktivní prvky a jejich porty 

 Další speciální zařízení (například IP kamery) 

  

Obrázek č. 27: Prvky značení (Zdroj: [11]) 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této části je zpracován samotný vlastní návrh počítačové sítě. Návrh řešení vychází 

převážně z analýzy současného stavu firmy, požadavků investora (firmy) a opírá se o 

teoretická východiska této práce. Vzhledem k zcela nevyhovující současné počítačové 

síti ve firmě, nebude tato síť brána v úvahu při navrhování nové počítačové sítě.  

 

3.1 Návrh počtu přípojných míst 

V první části návrhu řešení navrhuji počet přípojných míst. Vycházím zde z analýzy 

současného stavu a požadavků, které si klade investor.  

Pro každého zaměstnance navrhuji tři přípojná místa v jedné datové zásuvce. Jedno 

přípojné místo pro připojení pracovní stanice, druhé pro možné připojení IP telefonu a 

poslední bude sloužit jako rezerva například pro zaměstnancův osobní notebook.  

Datová zásuvka pro síťové tiskárny bude obsahovat pouze dvě přípojné místa, z nichž 

jedno bude sloužit jako rezervní.  

Navrhuji rovněž vytvořit rezervní přípojná místa v otevřených kancelářích v přízemí a 

prvním patře pro možné budoucí rozšíření stolů s pracovními stanicemi. Rezervní 

přípojné místo v podobě datové zásuvky o dvou přípojných místech navrhuji rovněž 

v kanceláři vedení firmy. 

Další přípojná místa navrhuji pro možnost připojení IP kamer v přízemí a WiFi 

přístupového bodu. IP kamerám a WiFi přístupovému bodu bude připravena zásuvka o 

jediném přípojném místě. Z důvodu bezpečnosti a provozu IP kamer i WiFi přístupového 

bodu navrhuji umístit datovou zásuvku do podhledu. Zamezí se tak například úmyslnému 

vypojení IP kamery ze sítě. IP kamer bude v budově rozmístěno celkem šest a to převážně 

pro monitorování skladu a importu či exportu zboží. Ve skladu budou rozmístěny podle 

předchozí konzultace s vedením firmy čtyři IP kamery, jedna bude připravena v hlavní 

místnosti a jedna v garáži. WiFi přístupový bod bude pouze jeden v otevřené kanceláři 

v prvním patře. 

Podrobný návrh počtu a rozmístění přípojných míst, IP kamer a WiFi přístupového bodu 

je vyobrazen v přílohách č. 3 a 4. 
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Místnost Popis 
Přípojné 

místa 

TO 

1 

TO 

2 

TO 

3 
PC IPT P IPC AP 

M01 Hlavní místnost 29 1 2 8 7 7 2 1 0 

M02 
Toaleta a 

koupelna 
- - - - - - - - - 

M03 Sklad údržby - - - - - - - - - 

M04 Garáž 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

M05 Sklad zboží 7 2 1 1 1 1 0 4 0 

M11 Kuchyňka - - - - - - - - - 

M12 Toaleta - - - - - - - - - 

M13 Otevřená kancelář 39 1 1 12 10 10 1 0 1 

M14 Zasedací místnost 6 0 0 2 0 0 0 0 0 

M15 
Telekomunikační 

místnost 
- - - - - - - - - 

M16 Kancelář vedení 8 0 1 2 2 2 0 0 0 

Celkem 90 5 5 25 20 20 3 6 1 

Tabulka č. 5: Návrh počtu přípojných míst (Zdroj: vlastní zpracování) 

Zkratka Popis 

PC Osobní počítač 

IPT IP telefon 

P Tiskárna 

IPC IP kamera 

AP Wifi přístupový bod 

TO 1 Datová zásuvka (1 přípojné místo) 

TO 2 Datová zásuvka (2 přípojná místa) 

TO 3 Datová zásuvka (3 přípojná místa) 

Tabulka č. 6: Legenda k tabulce přípojných míst (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.2 Návrh technologie a třídy kabeláže  

Jako technologii navrhuji použít variantu moderního a nejčastěji zaváděného Gigabit 

Ethernetu, který dokáže přenášet data rychlostí až 1000 Mb/s. K této technologii je nutné 

navrhnout i třídu a materiál kabeláže. Navrhuji používat třídu kabeláže D, které odpovídá 



48 

materiál kategorie 5. Tato technologie je cenově dostupná, velice rozšířená a hlavně 

dokáže zajistit požadavek investora na dostatečně rychlou a spolehlivou počítačovou síť.  

Vzhledem k tomu, že se v celé budově dosud neobjevilo a ani se nepředpokládá výskyt 

elektromagnetického rušení, tak budou použity nestíněné typy kabelů, které navíc nejsou 

tak nákladné jako stíněné kabely. 

 

3.3 Návrh komponent podle kategorie 

Další částí po návrhu technologie a třídy kabeláže je návrh síťových komponent 

rozdělených podle kategorií. 

 

3.3.1 Kabely 

3.3.1.1 Horizontální sekce 

Jelikož se v budově nenachází žádné elektromagnetické rušení, navrhuji pro vedení sítě 

v horizontální sekci kabeláže používat nestíněný párový kabel s vodičem typu drát 

kategorie 5. Jedná se o kabel UTP PANDUIT NUL5C04BU-CE CAT5E LSZH, který je 

chráněn bezhalogenovou vnější izolací. 

 
Obrázek č. 28: UTP PANDUIT Cat5 LSZH drát (Zdroj: [15]) 
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3.3.1.2 Pracovní sekce 

Na úrovni pracovní sekce navrhuji používat již připravený propojovací kabel (patch 

kabel) PANDUIT NK5EPC UTP CAT5E s konektory typu RJ-45 a vodičem typu lanko. 

Pro propojení switche a patch panelu navrhuji délku takto připraveného kabelu 1  m a pro 

propojení datové zásuvky se zařízením kabely o délce v rozmezí 1-5 m. 

 

Obrázek č. 29: Panduit NK5EPC UTP Cat5 lanko (Zdroj: [15]) 

 

3.3.2 Kabelové žlaby 

Pro vedení kabelů ve stropních podhledech navrhuji použít drátěné kabelové žlaby 

značky KOPOS o výšce 60 mm a šířce 100 mm. 

 

Obrázek č. 30: Drátěný kabelový žlab Kopos (Zdroj: [16]) 

 

3.3.3 Elektroinstalační trubky 

V určitých místech budou kabely vedeny i skrz strop a také z podhledů ve zdech až 

do elektroinstalačních krabic. Je tedy nutné kabely chránit v těchto místech před 

mechanickým poškozením. Z tohoto důvodu navrhuji používat elektroinstalační trubky 
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od výrobce KOPOS a to typ 1250HFPP L50 SUPER MONOFLEX. Jedná se o ohebnou 

bezhalogenovou trubku se střední mechanickou odolností a vnitřním průměrem 41,2 mm, 

která zamezí možnému mechanickému poškození a zajistí i lepší vedení kabelů. 

 

Obrázek č. 31: Elektroinstalační trubka Kopos 1250HFPP (Zdroj: [16]) 

 

3.3.4 Vázací pásky 

Pro vytvoření kabelových svazků navrhuji používat vázací pásky PANDUIT HLM-15R0. 

Jde o vázací pásky ze suchého zipu o šířce 8,4 mm, které lze navíc pořídit i v různém 

barevném provedení.  

 

Obrázek č. 32: Vázací pásky Panduit HLM-15R0 (Zdroj: [15]) 

 

3.3.5 Datové zásuvky 

Datové zásuvky navrhuji od výrobce ABB v designové řadě Tango a bílém barevném 

provedení. Tento design zásuvek jsem vybral vzhledem k použití designové řady Tango 
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v přízemí budovy pro elektrické zásuvky a spínače osvětlení. Jedná se o variantu 

modulárních datových zásuvek ABB TANGO pro kategorii 5 a až pro 3 zásuvkové 

moduly typu RJ-45. Datové zásuvky navrhuji umístit ve výšce 30 cm od podlahy, kromě 

zásuvek určených pro IP kamery a WiFi přístupový bod, které budou umístěny 

v podhledu.  

 

Obrázek č. 33: Datová zásuvka ABB Tango (Zdroj: [17]) 

 

3.3.6 Elektroinstalační krabice 

Jelikož datové zásuvky budou umístěny přímo ve zdech, bude nutná jejich instalace na 

elektroinstalační krabice. Navrhuji používat elektroinstalační krabice pod omítku od 

výrobce KOPOS typu KP 67/3. 

 

3.3.7 Přepojovací panely (Patch panely) 

Do datového rozvaděče navrhuji osadit dva modulární patch panely značky PANDUIT. 

Konkrétně se jedná o typ PANDUIT MINI-COM CPPL48WBLY kategorie 5 a velikosti 

2U. Jeden tento patch panel nabízí místo až pro 48 portů RJ-45. 

 

Obrázek č. 34: Patch panel Panduit MINI-COM CPPL48WBLY (Zdroj: [15]) 
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Celkem bude tedy k dispozici až 96 portů, z toho osazeno bude 90 portů a zbylá neosazená 

místa jsou brána v potaz jako rezerva do budoucna. V tabulce níže je vyobrazeno osazení 

jednotlivých portů v patch panelech. Oranžovou barvou jsou zvýrazněny obsazené porty 

vedoucí do datových zásuvek, k IP kamerám a k přístupovému bodu WiFi. Porty 

zvýrazněné zelenou barvou jsou neobsazené (volné) porty, které budou sloužit jako 

rezerva do budoucna. V posledním portu, který je zvýrazněný červenou barvou, bude 

připojen kabel od poskytovatele internetového připojení. 

Patch panel 1 

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

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

                                                

Patch panel 2 

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

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

Tabulka č. 5: Osazení patch panelů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.3.8 Konektory 

Do datových zásuvek a patch panelů navrhuji použít moduly konektorů typu PANDUIT 

MINI-COM CJ5E88TGWH. Jedná se o zásuvkové moduly RJ45 pro nestíněné párované 

kabely UTP kategorie 5 v bílém barevném provedení a pro vodiče typu drát. 

  

Obrázek č. 35: Panduit MINI-COM CJ5E88TGWH UTP RJ45 Cat5 (Zdroj: [15]) 
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3.3.9 Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč navrhuji umístit do telekomunikační místnosti (M15) v prvním patře. 

Telekomunikační místnost je vybavená samostatnou klimatizační jednotkou pro tuto 

místnost a vede do ní pouze jeden zabezpečený vchod z kanceláře vedení firmy. 

 

Obrázek č. 36: Otevřený stojanový rozvaděč Triton RSX-27-XD8 (Zdroj: [18]) 

Jako datový rozvaděč navrhuji použít otevřený stojanový rozvaděč TRITON RSX-27-

XD8. Tento dvoudílný rozvaděč nabízí vnitřní výšku 27U, šířku 19‘‘ a rozměry 

600 x 800 mm. 
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Pozice Komponenta 

1U Rezerva 

2U Rezerva 

3U Organizer kabeláže 

4U 
Patch panel 1 

5U 

6U 
Organizer kabeláže 

7U 

8U 
Patch panel 2 

9U 

10U 
Organizer kabeláže 

11U 

12U Switch 1 

13U 
Organizer kabeláže 

14U 

15U Switch 2 

16U Organizer kabeláže 

17U 

Modem (od poskytovatele 

internetového připojení)  

Síťové záznamové zařízení 

(IP kamery) 

18U 

19U 

20U 

21U Police 

22U Rezerva 

23U Rezerva 

24U Rezerva 

25U Rezerva 

26U Rezerva 

27U Napájecí panel 

Tabulka č. 7: Osazení datového rozvaděče (Zdroj: vlastní zpracování) 

Do datového rozvaděče navíc navrhuji umístit polici TRITON RAX-UP-750-A1. Police 

zabere vnitřní prostor 1U a bude sloužit pro umístění modemu od poskytovatele 

internetového připojení a síťového záznamového zařízení k IP kamerám. První dvě pozice 

v rozvaděči navrhuji ponechat jako rezervní, stejně tak pět pozic pod policí. Tyto rezervní 

pozice bude možné využít například pro servery či jiná zařízení, pokud by se je firma 

rozhodla v budoucnu pořídit.  
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3.3.10 Pořadače kabeláže (Organizery kabeláže) 

Kvůli lepšímu uspořádání kabelů v rozvaděči navrhuji mezi patch panely a také mezi 

switche umístit organizery kabeláže. Navrhuji horizontální D-ring organizéry od výrobce 

PANDUIT typu CMPH1 a CMPH2 o velikostech 1U a 2U. 

 

Obrázek č. 37: Organizer kabeláže Panduit CMPH2 (Zdroj: [15]) 

 

3.3.11 Napájecí panel 

Do datového rozvaděče rovněž navrhuji umístit napájecí panel a to konkrétně CONTEG 

DP-RP-06-UTEPH, který zajistí napájení až pro 6 zařízení umístěných v rozvaděči jako 

například modem od poskytovatele internetu nebo síťové nahrávací zařízení k IP 

kamerám. Tento napájecí panel je navíc vybaven vypínačem, nabízí přepěťovou ochranu 

a jeho velikost je 2U. 

 

Obrázek č. 38: Napájecí panel Conteg DP-RP-06-UTEPH (Zdroj: [19]) 

 

3.4 Návrh tras vedení kabeláže a umístění přípojných míst 

Návrh tras vedení kabeláže a umístění přípojných míst vychází z příloh č. 3 a 4, ve kterých 

navrhuji trasy vedení kabelážního systému počítačové sítě pro přízemí a první patro 

budovy. Kabely budou pomocí vázacích pásek svazovány do kabelových svazků podle 

svých tras a také pomocí těchto pásek připevněny ke kabelovým žlabům v podhledech.  
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3.4.1 Přízemí 

V přízemí rozlišuji čtyři vedení tras na A, B, C, D. Každá z těchto tras bude do podhledu 

v přízemí přivedena z datového rozvaděče stejným způsobem, který je popsán v trase H 

prvního patra. 

3.4.1.1 Trasa A 

Trasa A bude sloužit k přivedení kabelů do datových zásuvek v hlavní místnosti budovy 

(M01). V návrhu tras vedení kabelážního systému pro přízemí (příloha č. 3) je tato trasa 

označena fialovou barvou. 

Trasu navrhuji vést od stropního průrazu podhledem v kabelovém žlabu přes celou šířku 

hlavní místnosti (M01) na protější stranu od garáže (M04), kde trasa bude pokračovat 

podél zdi do rohu směrem od skladu zboží (M05). Z podhledu jsou kabely svisle svedeny 

zdí v elektroinstalační trubce do elektroinstalační krabice, na kterou bude přimontována 

datová zásuvka.  

3.4.1.2 Trasa B 

Trasa B bude sloužit k přivedení kabelů do datové zásuvky ve skladu zboží (M05). 

V návrhu tras vedení kabelážního systému pro přízemí (příloha č. 3) je tato trasa označena 

žlutou barvou. 

Trasu navrhuji vést spolu s trasou A na protější stranu od garáže (M04), kde se bude větvit 

a pokračovat opačným směrem do skladu zboží (M05). Ve skladu zboží budou kabely 

v rohové části svisle svedeny v elektroinstalační trubce zdí do elektroinstalační krabice 

pro datovou zásuvku.  

3.4.1.3 Trasa C 

Trasa C bude sloužit pro připojení IP kamer v přízemí budovy. IP kamery se budou 

nacházet čtyři ve skladu zboží (M05) a po jedné v hlavní místnosti (M01) a garáži (M04). 

V návrhu tras vedení kabelážního systému pro přízemí (příloha č. 3) je tato trasa označena 

tyrkysovou barvou.  

První část této trasy navrhuji vést elektroinstalační trubkou ve zdi k elektroinstalační 

krabici určené pro kameru, která bude umístěna v garáži (M04). Hlavní část trasy pak 

povede podhledem v kabelovém žlabu směrem na protější stranu od garáže (M04). 

V podhledu u schodiště bude větvena k elektroinstalační krabici určené pro další kameru. 
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Dále navrhuji vedení v kabelovém žlabu a podhledu nad hlavní místností (M01), zahnout 

se zdí místnosti M02 a pokračovat podél místnosti M03 do skladu zboží (M05). Ve skladu 

zboží trasa zahne do rohu, kde dojde k větvení do elektroinstalační krabice pro dvě 

kamery. Odtud bude trasa pokračovat dále v kabelovém žlabu a podhledu nad skladem 

zboží k jeho zadní části, kde se v rohu rozvětví a podél zdi bude pokračovat k 

nejvzdálenějším elektroinstalačním krabicím pro datové zásuvky IP kamer. 

3.4.1.4 Trasa D 

Trasu D navrhuji pro přívod internetového připojení v optickém kabelu od poskytovatele 

internetu do datového rozvaděče v telekomunikační místnosti (M15). V návrhu tras 

vedení kabelážního systému pro přízemí (příloha č. 3) je tato trasa označena zelenou 

barvou. 

Optický kabel z ulice navrhuji vyvést ve zdi v elektroinstalační trubce do podhledu. 

Podhledem pak vedení kabelu v kabelovém žlabu podél zdi hlavní místnosti (M01) a 

následně průrazem zdi bude procházet v elektroinstalační trubce do garáže (M04) 

k průrazu stropu. Tímto průrazem ve stropu bude kabel protáhnut v elektroinstalační 

trubce do prvního patra do telekomunikační místnosti (M15) a zdí až do datového 

rozvaděče.  

 

3.4.2 První patro 

V prvním patře rozlišuji další čtyři vedení tras na E, F, G, H. Každá z těchto tras bude 

vést již přímo z datového rozvaděče. Trasy E, F, G navrhuji vyvést v elektroinstalační 

trubce zdí do podhledu prvního patra, kde budou vedeny v kabelovém žlabu a budou se 

dále větvit podle jejich určení.  

3.4.2.1 Trasa E 

Trasa E bude sloužit k přivedení kabelů do datových zásuvek v místnosti kanceláře vedení 

(M16). V návrhu tras vedení kabelážního systému pro první patro (příloha č. 4) je tato 

trasa označena fialovou barvou.  

Trasu navrhuji vést podhledem v kabelovém žlabu podél zdi telekomunikační místnosti 

(M15) a boční obvodové zdi kanceláře vedení (M16) do rohu místnosti. Z rohu svést 

kabely v elektroinstalační trubce zdí do elektroinstalačních krabic pod okno.  
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3.4.2.2 Trasa F 

Trasa F bude sloužit k přivedení kabelů do datových zásuvek a WiFi přístupovému bodu 

v otevřené kanceláři (M13). V návrhu tras vedení kabelážního systému pro první patro 

(příloha č. 4) je tato trasa označena žlutou barvou. 

Trasu navrhuji vést v kabelovém žlabu podhledem podél zdi přes zasedací místnost (M14) 

do otevřené kanceláře (M13). V otevřené kanceláři bude trasa pokračovat podél zdi a 

k jednotlivým elektroinstalačním krabicím pro datové zásuvky budou kabely svisle 

svedeny v elektroinstalační trubce zdí.  

3.4.2.3 Trasa G 

Trasa G bude sloužit k přivedení kabelů do datových zásuvek v zasedací místnosti (M14). 

V návrhu tras vedení kabelážního systému pro první patro (příloha č. 4) je tato trasa 

označena tyrkysovou barvou. 

Trasu navrhuji vést v kabelovém žlabu podhledem podél obvodové zdi zasedací místnosti 

(M14) a následně svisle svést kabely v elektroinstalační trubce do elektroinstalační 

krabice pro datové zásuvky. 

3.4.2.4 Trasa H 

Trasa H bude sloužit k přivedení kabelů z datového rozvaděče v telekomunikační 

místnosti do přízemí budovy. V návrhu tras vedení kabelážního systému pro první patro 

(příloha č. 4) je tato trasa označena zelenou barvou. 

Kabely povedou z datového rozvaděče v elektroinstalační trubce zdí v telekomunikační 

místnosti (M15) a průrazem stropu do zdi garáže (M04). Ze zdi garáže se následně prorazí 

do podhledu přízemí a dále se již budou větvit podle jejich určení.  

 

3.5 Návrh značení 

Dle požadavků normy EIA/TIA 606 a pro celkovou přehlednost musí být kabeláž 

důkladně zdokumentována a popsána. K značení navrhuji používat popisovací štítky 

PANDUIT S100X125VARY. Návrh značení jednotlivých kabelů, datových zásuvek, 

patch panelů a jejich portů je uvedeno v kabelové tabulce v přílohách č. 5, 6 a 7. 
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Obrázek č. 39: Popisovací štítky Panduit  (Zdroj: [15]) 

 

3.5.1 Kabely 

Jednotlivé kabely navrhuji značit na obou koncích vytištěnými štítky s kódem. Kabelové 

svazky pak musí být dle normy značeny v místě jejich vzniku, větvení a křížení.  

Jako identifikační kód navrhuji používat písmeno a trojici číslic. Například kód A235 

bude značit rozvaděč (A), číslo přepojovacího panelu (2) a číslo portu (35). 

 

3.5.2 Datová zásuvka 

Datové zásuvky navrhuji značit zkratkou místnosti, ve které se datová zásuvka nachází a 

dvěma číslicemi značícími pořadové číslo zásuvky v patře. Označení datové zásuvky 

bude například M01-05. 

Označení portů v datových zásuvkách bude stejné jako označení kabelů vedoucí do těchto 

portů. Jde o označení značící rozvaděč, číslo přepojovacího panelu a číslo portu, které 

popisuju v předchozí kapitole. Značen tímto způsobem pomocí vytištěného štítku bude 

každý osazený port v datové zásuvce. 

 

3.5.3 Přepojovací panel 

Přepojovací panely navrhuji značit zkratkou PP, značící číslicí panelu a před toto 

označení přidat i označení datového rozvaděče. Označení bude tedy například M15-
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DRA-PP2. Označen bude každý přepojovací panel popisovacím štítkem s tímto kódem 

v horní levé části. 

Označení portů v datových zásuvkách bude stejné jako označení kabelů vedoucí z těchto 

portů. Jde o označení značící rozvaděč, číslo přepojovacího panelu a číslo portu, které 

popisuji výše v kapitole značení kabelů. Značen tímto způsobem pomocí popisovacího 

štítku bude každý osazený port v přepojovacím panelu. 

 

3.5.4 Datový rozvaděč 

Datové rozvaděče navrhuji značit zkratkou DR, velkými písmeny abecedy a před toto 

označení dále přidat i místnost jeho umístění. Navrhuji pouze jeden datový rozvaděč, 

který bude mít označení M15-DRA. Označen bude vytištěným štítkem s tímto kódem 

v horní levé části. 

 

3.5.5 Telekomunikační místnost 

Označení telekomunikační místnosti je M15, kde „M“ značí místnost, „1“ první patro a 

„5“ číslo místnosti na patře. 

 

3.6 Aktivní prvky 

V následující kapitole navrhuji aktivní prvky počítačové sítě, abych splnil všechny 

požadavky investora na pokrytí WiFi signálem prvního patra budovy nebo monitoringu 

přízemí budovy IP kamerami. Mimo tyto prvky zde navrhuji také switch do rozvaděče. 

Logické schéma navržených aktivních prvků je vyobrazeno v příloze č. 8. 

 

3.6.1 Switch (Přepínač) 

Do datového rozvaděče navrhuji dva switche od značky CISCO a to konkrétně typy 

SG200-50 a SG200-50P. Každý tento switch s vnitřní výškou 1U nabízí až 48 portů a 

technologii Gigabit Ethernet. 
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Druhá varianta tohoto switche navíc podporuje technologii POE (Power-over-ethernet), 

která umožňuje napájení připojených zařízeních. Switch s touto technologií navrhuji 

kvůli IP kamerám a WiFi přístupovému bodu, u kterých tak nebude nutné použít napájecí 

kabel.  

 

Obrázek č. 40: Switch Cisco SG200-50P (Zdroj: [20]) 

 

3.6.2 WiFi přístupový bod 

Jako přístupový bod (AP – Acces Point) WiFi navrhuji stropní typ AIRLIVE N.TOP, 

který nabízí rychlost přenosu dat až 300 Mbps. Tento přístupový bod navíc podporuje 

technologii POE, díky které může být napájen pouze pomocí UTP kabelu. 

 

Obrázek č. 41: WiFi AP AirLive N.TOP (Zdroj: [21]) 

 

3.6.3 IP kamery 

Pro monitorování přízemí budovy navrhuji stropní IP kamery VIVOTEK FD8136. Tyto 

IP kamera jsou vybaveny 1 Mpx CMOS snímačem, rozlišením 1280 x 800 obrazových 

bodů a podporou technologie POE. 
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Obrázek č. 42: IP kamery Vivotek FD8136 (Zdroj: [22]) 

 

3.6.4 Síťové záznamové zařízení  

Pro uchování záznamu z IP kamer navrhuji síťové záznamové zařízení (NVR – Network 

Video Recorder) značky IPCORDER a to typ KNR-2008. Toto záznamové zařízení 

umožňuje mimo jiné uchovávat záznam až z osmi IP kamer a jeho celková kapacita 

datového úložiště je až 8 TB. 

 

Obrázek č. 43: NVR IPCorder KNR-2008 (Zdroj: [23]) 

Jelikož síťové záznamové zařízení neobsahuje pevné disky, ale pouze pozice pro jejich 

připojení, navrhuji použít dva pevné disky WD CAVIAR GREEN 30EZRX 3TB. 
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3.7 Zajištění internetového připojení 

Internetové připojení přivede poskytovatel až do telekomunikační místnosti (M15). 

Optický kabel přivedený z ulice navrhuji vést trasou D, která je popsána v kapitole 3.4 o 

návrhu tras vedení kabeláže (3.4.1.4 Trasa D) a vyznačená zelenou barvou v návrhu 

vedení kabelážního systému pro přízemí (příloha č. 3). 

Veškeré tyto instalační práce, vedení a zakončení kabeláže, převedení optického vedení 

na metalické a dodání aktivních prvků pro připojení k internetu jsou plně v režii 

dodavatele internetového připojení.  

 

3.8 Upřesnění pro realizaci 

Provedení návrhu této univerzální kabeláže pro počítačovou síť musí zrealizovat 

specializovaná instalační firma. Tato firma musí být certifikovaná a autorizovaná. 

Veškeré práce musí probíhat podle návrhu a musí být také dodržena bezpečnostní 

opatření jako například uzemnění datového rozvaděče nebo ohyby kabelů podle pokynů 

od výrobce. Také musí být dodrženy všechny normy pro univerzální kabeláže. Po 

instalaci musí být počítačová síť důkladně proměřena speciálními přístroji pro měření 

univerzální kabeláže.  

 

3.9 Ekonomické zhodnocení 

V poslední části návrhu řešení provedu ekonomické zhodnocení počítačové sítě. V 

rozpočtu budou započítány náklady na veškeré aktivní i pasivní prvky, náklady za práci 

a návrh projektu. Uvedené náklady za vykonanou práci (instalace, měření a certifikace) 

jsou odhadnuty jako polovina z nákladů na materiál pasivní vrstvy. Rozpočet je uveden 

v přílohách č. 9 a 10. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce měla za cíl navrhnutí nové počítačové sítě pro malou firmu, která 

plánuje rekonstrukci svých prostor. Nově navrhovaná počítačová síť měla zároveň 

splňovat všechny požadavky investora a také platné normy pro univerzální kabelážní 

systémy. 

Při návrhu počítačové sítě jsem na každé pracovní místo zaměstnance navrhl tři přípojná 

místa v datové zásuvce. Bral jsem v úvahu také možné budoucí rozšíření pracovních míst 

v kancelářích a navrhl pro tento případ rezervní přípojná místa. Navrhl jsem také 

přístupový bod WiFi pro pokrytí prvního patra bezdrátovým signálem a kamerový systém 

včetně síťového nahrávacího zařízení.  

Počítačová síť přinese firmě usnadnění komunikace zaměstnanců, dostatek přípojných 

míst i do budoucna, spolehlivý kamerový systém pro monitoring přízemí i bezdrátové 

připojení hostů k internetu v prvním patře budovy.  

Navrhovaná počítačová síť splňuje všechny požadavky investora a současně také platné 

normy pro univerzální kabelážní systémy. Zadání a cíl práce, které byly na začátku 

stanoveny, jsem tedy splnil. 
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V 

Příloha č. 5: Kabelová tabulka – část 1. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Přepojovací panel Datová zásuvka Kabel 

Přepojovací 

panel 

Číslo 

portu 

Označení 

portu 
Místnost 

Označení 

zásuvky 

Označení 

portu 
Označení 

Délka 

kabelu [m] 

PP1 01 A101 M01 M01-01 A101 A101 11 

PP1 02 A102 M01 M01-01 A102 A102 11 

PP1 03 A103 M01 M01-01 A103 A103 11 

PP1 04 A104 M01 M01-02 A104 A104 12 

PP1 05 A105 M01 M01-02 A105 A105 12 

PP1 06 A106 M01 M01-03 A106 A106 21 

PP1 07 A107 M01 M01-03 A107 A107 21 

PP1 08 A108 M01 M01-04 A108 A108 34 

PP1 09 A109 M01 M01-04 A109 A109 34 

PP1 10 A110 M01 M01-04 A110 A110 34 

PP1 11 A111 M01 M01-05 A111 A111 34 

PP1 12 A112 M01 M01-05 A112 A112 34 

PP1 13 A113 M01 M01-05 A113 A113 34 

PP1 14 A114 M01 M01-06 A114 A114 34 

PP1 15 A115 M01 M01-06 A115 A115 34 

PP1 16 A116 M01 M01-06 A116 A116 34 

PP1 17 A117 M01 M01-07 A117 A117 34 

PP1 18 A118 M01 M01-07 A118 A118 34 

PP1 19 A119 M01 M01-07 A119 A119 34 

PP1 20 A120 M01 M01-08 A120 A120 34 

PP1 21 A121 M01 M01-08 A121 A121 34 

PP1 22 A122 M01 M01-08 A122 A122 34 

PP1 23 A123 M01 M01-09 A123 A123 34 

PP1 24 A124 M01 M01-09 A124 A124 34 

PP1 25 A125 M01 M01-09 A125 A125 34 

PP1 26 A126 M01 M01-10 A126 A126 34 

PP1 27 A127 M01 M01-10 A127 A127 34 

PP1 28 A128 M01 M01-10 A128 A128 34 

PP1 29 A129 M05 M05-11 A129 A129 25 

PP1 30 A130 M05 M05-11 A130 A130 25 

PP1 31 A131 M05 M05-11 A131 A131 25 

PP1 32 A132 M04 M04-12 A132 A132 7 

PP1 33 A133 M01 M01-13 A133 A133 6 

 

 

 



VI 

Příloha č. 6: Kabelová tabulka – část 2. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Přepojovací panel Datová zásuvka Kabel 

Přepojovací 

panel 

Číslo 

portu 

Označení 

portu 
Místnost 

Označení 

zásuvky 

Označení 

portu 
Označení 

Délka 

kabelu [m] 

PP1 34 A134 M05 M05-14 A134 A134 17 

PP1 35 A135 M05 M05-14 A135 A135 17 

PP1 36 A136 M05 M05-15 A136 A136 35 

PP1 37 A137 M05 M05-16 A137 A137 40 

PP1 38 A138 M14 M14-17 A138 A138 13 

PP1 39 A139 M14 M14-17 A139 A139 13 

PP1 40 A140 M14 M14-17 A140 A140 13 

PP1 41 A141 M14 M14-18 A141 A141 13 

PP1 42 A142 M14 M14-18 A142 A142 13 

PP1 43 A143 M14 M14-18 A143 A143 13 

PP1 44 A144 M13 M13-19 A144 A144 8 

PP1 45 A145 

Rezerva 
PP1 46 A146 

PP1 47 A147 

PP1 48 A148 

PP2 01 A201 M13 M13-20 A201 A201 12 

PP2 02 A202 M13 M13-20 A202 A202 12 

PP2 03 A203 M13 M13-21 A203 A203 14 

PP2 04 A204 M13 M13-21 A204 A204 14 

PP2 05 A205 M13 M13-21 A205 A205 14 

PP2 06 A206 M13 M13-22 A206 A206 16 

PP2 07 A207 M13 M13-22 A207 A207 16 

PP2 08 A208 M13 M13-22 A208 A208 16 

PP2 09 A209 M13 M13-23 A209 A209 23 

PP2 10 A210 M13 M13-23 A210 A210 23 

PP2 11 A211 M13 M13-23 A211 A211 23 

PP2 12 A212 M13 M13-24 A212 A212 23 

PP2 13 A213 M13 M13-24 A213 A213 23 

PP2 14 A214 M13 M13-24 A214 A214 23 

PP2 15 A215 M13 M13-25 A215 A215 23 

PP2 16 A216 M13 M13-25 A216 A216 23 

PP2 17 A217 M13 M13-25 A217 A217 23 

PP2 18 A218 M13 M13-26 A218 A218 23 

PP2 19 A219 M13 M13-26 A219 A219 23 

PP2 20 A220 M13 M13-26 A220 A220 23 

 



VII 

Příloha č. 7: Kabelová tabulka – část 3. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Přepojovací panel Datová zásuvka Kabel 

Přepojovací 

panel 

Číslo 

portu 

Označení 

portu 
Místnost 

Označení 

zásuvky 

Označení 

portu 
Označení 

Délka 

kabelu [m] 

PP2 21 A221 M13 M13-27 A221 A221 23 

PP2 22 A222 M13 M13-27 A222 A222 23 

PP2 23 A223 M13 M13-27 A223 A223 23 

PP2 24 A224 M13 M13-28 A224 A224 29 

PP2 25 A225 M13 M13-28 A225 A225 29 

PP2 26 A226 M13 M13-28 A226 A226 29 

PP2 27 A227 M13 M13-29 A227 A227 29 

PP2 28 A228 M13 M13-29 A228 A228 29 

PP2 29 A229 M13 M13-29 A229 A229 29 

PP2 30 A230 M13 M13-30 A230 A230 29 

PP2 31 A231 M13 M13-30 A231 A231 29 

PP2 32 A232 M13 M13-30 A232 A232 29 

PP2 33 A233 M13 M13-31 A233 A233 29 

PP2 34 A234 M13 M13-31 A234 A234 29 

PP2 35 A235 M13 M13-31 A235 A235 29 

PP2 36 A236 M13 M13-32 A236 A236 29 

PP2 37 A237 M13 M13-32 A237 A237 29 

PP2 38 A238 M13 M13-32 A238 A238 29 

PP2 39 A239 M16 M16-33 A239 A239 16 

PP2 40 A240 M16 M16-33 A240 A240 16 

PP2 41 A241 M16 M16-34 A241 A241 23 

PP2 42 A242 M16 M16-34 A242 A242 23 

PP2 43 A243 M16 M16-34 A243 A243 23 

PP2 44 A244 M16 M16-35 A244 A244 23 

PP2 45 A245 M16 M16-35 A245 A245 23 

PP2 46 A246 M16 M16-35 A246 A246 32 

PP2 47 A247 Rezerva 

PP2 48 A248 Kabel poskytovatele internetového připojení 

    Celkem 2068 

 

 

 

 

 



VIII 

Příloha č. 8: Logické schéma 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 



IX 

Příloha č. 9: Rozpočet – část 1. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Popis Název 
Množství 

[ks] 

Cena za ks bez 

DPH [Kč] 

Celková cena 

bez DPH [Kč] 

UTP kabel 

Panduit NUL5C04BU-CE, 

UTP, CAT5E, LSZH, drát, 

305m 

7 2 059,00 14 413,00 

Patch kabel 
Panduit NK5EPC1MY, UTP, 

CAT5E, lanko, 1m 
97 43,00 4 171,00 

Patch kabel 
Panduit NK5EPC1MY, UTP, 

CAT5E, lanko, 2m 
15 54,00 810,00 

Patch kabel 
Panduit NK5EPC1MY, UTP, 

CAT5E, lanko, 5m 
8 90,00 720,00 

Drátěné kabelové 

žlaby 
Kopos, 60x100, 3m 42 65,73 2 760,66 

Elektroinstalační 

trubky 

Kopos 1250HFPP L50, Super 

Monoflex, 25m 
2 30,65 61,30 

Vázací pásky 
PANDUIT HLM-15R0, suchý 

zip, 4,6m 
4 301,00 1 204,00 

Datové zásuvky 
ABB Tango 5014A-A00410B,    

až 3 x RJ-45 
35 84,50 2 957,50 

Elektroinstalační 

krabice 
Kopos KP 67/3 35 8,50 297,50 

Přepojovací panely 

PANDUIT CPPL48WBLY, 

2U, 19'', UTP, 48 x RJ45, 

Mini-Com 

2 1 115,00 2 230,00 

Konektory 
PANDUIT CJ5E88TGWH, 

UTP, CAT5E, RJ45, Mini-Com 
182 118,00 21 476,00 

Datový rozvaděč 
Triton RSX-27-XD8, 27U, 19'', 

600 x 800mm 
1 4 729,00 4 729,00 

Police 
Triton RAX-UP-750-A1, 1U, 

19'', 750mm 
1 540,00 540,00 

Napájecí kabel 
Conteg DP-RP-06-UTEPH, 

2U, 19'', 6 x 230V 
1 2 715,00 2 715,00 

Pořadač kabeláže Panduit CMPH1, 1U, 19'' 2 990,00 1 980,00 

Pořadač kabeláže Panduit CMPH2, 2U, 19'' 3 1 547,00 4 641,00 

 

 

 

 



X 

Příloha č. 10: Rozpočet – část 2. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Popis Název 
Množství 

[ks] 

Cena za ks bez 

DPH [Kč] 

Celková cena 

bez DPH [Kč] 

Switch Cisco SG200-50, 48 portů 1 11 102,00 11 102,00 

Switch PoE 
Cisco SG200-50P, 48 portů, 

PoE 
1 18 592,00 18 592,00 

WiFi AP AirLive N.TOP, PoE, stropní 1 1 062,00 1 062,00 

IP kamery 
Vivotek FD8136W-F3, 1 Mpx, 

PoE, stropní 
6 4 022,00 24 132,00 

Síťové záznamové 

zařízení 
IPCorder KNR-2008 1 8 884,59 8 884,59 

Pevný disk 
WD Caviar Green 30EZRX 

3TB 
2 3 009,00 6 018,00 

Popisovací štítky 
Panduit S100X125VARY, 

200ks 
3 407,00 1 221,00 

Instalace, měření a 

certifikace 
      33 500,00 

Návrh projektu       10 000,00 

Celkem bez DPH 180 217,55 

Celkem s DPH 218 063,24 

 


