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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá problematikou, analýzou a návrhem počítačové sítě pro 

rodinný dům. Práce vychází ze stavebního řešení domu a z požadavků investora. 

V práci jsou tyto požadavky specifikovány a jednotlivé prvky navrhnuté počítačové sítě 

popsány. 

 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with computer network and its analysis and design for 

family house. This work is based on solution of the house and investor’s requirements. 

These requirements are specified and individually components of the computer network 

are described. 
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy se náklady na vybudování kvalitní počítačové sítě stále snižují, je 

možné a výhodné budovat takové sítě i v rodinných domech. Záleží na každém uživateli, 

jak rozsáhlá a moderní síť má být, ale je možné využít naplno technologii, která poskytuje 

mnohé výhody. Kvalitní počítačová síť může ulehčovat každodenní život, jako je kontrola 

bezpečnostních kamer, ovládání elektroniky v domě a samozřejmě vysokorychlostní 

internet.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMŮ A CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření návrhu počítačové sítě pro rodinný dům, který 

bude splňovat podmínky investora a platné normy. Bakalářská práce obsahuje návrh 

kvalitní univerzální kabeláže a návrh použití aktivních prvků a jejich příslušenství.  

Návrh bude sloužit jako podklad k případné realizaci sítě, investorovi tato práce napoví, 

jak bude finančně instalace náročná, jaké technologie budou použity, a popíše technické 

pozadí.  
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1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části bakalářské práce bude představena analýza současného stavu, která obsahuje 

potřeby uživatelů, místnosti v rodinném domě, jejich využití a přípojné místa. V analýze 

vycházím z půdorysu domu a informací majitele.  

Analýza bude sloužit jako podklad pro následný vlastní návrh sítě.   

1.1. Popis objektu 

Objektem je dvoupatrový rodinný dům postavený v roce 1975 v obci Letovice, na adrese 

Střední 2, 679 61. Byl postaven jako člen skupiny rodinných řadových domů, které byly 

zpracovány jako série. Rozloha pozemku je 95m2. Severní část ohraničuje sousední 

pozemek, západní část vjezd do garáží, východní a jižní část ulice. Vjezd do garáže i vstup 

do domu je na západní straně objektu. Garáž je určena pro jeden osobní automobil, je 

spojená se sklepem, kde se nachází prádelna.  

1.1.1. Stavební a technický popis domu 

Svislé zdivo je z plných cihel 6,5 cm a stropy, podlahy jsou železobetonové, monolitické 

s keramickými vložkami ARMO 30/30/20 cm. Nad dveřními a okenními otvory jsou 

monolitické překlady z armovaného betonu ve spojení s železobetonovými věnci. Nosná 

příčka schodiště je provedena ze železobetonu v síle 10 cm z betonu třídy II.  

 

Obrázek 1: Stavební pozemek domu 

Zdroj: ikatastr 
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1.1.2. Obecný popis domu 

V přízemí se nachází vstupní místnost a propojená kuchyně, jídelna a obývací místnost. 

Z obývacího pokoje vede vchod na terasu, z jídelny vchod do sklepa a z kuchyně vchod 

na balkón na východní straně objektu.  

V prvním patře (podkroví) se nacházejí dva pokoje, které slouží jako ložnice, pracovna a 

koupelna. Z pracovny vede vchod na menší balkón.  

Půdorysy jednotlivých poschodí a místností budou uvedeny v příloze 1 a 2.  

1.2. Popis jednotlivých místností 

V této kapitole budou popsány všechny místnosti jednotlivých pater rodinného domu. V 

popisu vycházím z plánů domu a informací majitele. Spojená část kuchyně, jídelny a 

obývacího pokoje bude brána jako každý pokoj zvlášť.  

1.2.1. Přízemí 

Vstupní místnost  

Jedná se o místnost, kde je umístěn šatník a odkládací prostory, především na boty a 

oděvy. Nejsou žádné požadavky na přípojné místo. Vstupní místností povede kabel k IP 

kameře. 

Rozměry místnosti: 205 x 330 

Jídelna 

Místnost mezi kuchyní a obývacím pokojem, je zde umístěn velký jídelní stůl, který je 

využíván jako pracovní prostor, proto je zde požadováno přípojné místo vedle oken a 

stolu. 

Rozměry místnosti: 330 x 320 

Kuchyně 

Typická kuchyně s veškerým vybavením a linkou, investor nepožaduje žádné přípojné 

místo. 

Rozměry místnosti: 275 x 330 

Obývací pokoj 

Největší část bytu, je zde umístěn velký stůl, pohovky, digitální televize, audio systém, 

přehrávače a pravděpodobné je přikoupení konzole, jako je Xbox. 

V obývacím pokoji se tráví velké množství času, proto je zde požadováno více přípojných 

míst. 

Rozměry místnosti: 620 x 330 
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Terasa 

Z obývacího pokoje vede vstup na venkovní terasu, odkud následně vedou schody na 

zahradu. Z hlediska bezpečnosti tu chce mít investor nainstalovanou IP kameru, a proto 

je požadováno přípojné místo.   

Rozměry místnosti: 620 x 330 

Předsíň 

V prostoru předsíně se nachází vstup na toaletu a schodiště do prvního patra. 

Rozměry místnosti: 520 x 330 

 

1.2.2. Podkroví 

Chodba 

V podkrovní chodbě se nachází veliká skřín podél zdi, přístup do jednotlivých místností 

a schodiště do přízemí. Místnost bude upravena tak, aby vyhovovala potřebám umístění 

datového rozvaděče. Požadováno je jedno přípojné místo mezi ložnici 2 (02.04) a 

pracovnou.  

Rozměry místnosti: 385 x 185 

Pracovna 

V pracovně je umístěný stolní počítač, síťová tiskárna a televize. Pro větší množství 

zařízení je požadováno nainstalování většího počtu přípojných míst. 

Rozměry místnosti: 455 x 330 

Ložnice 1 

Tato ložnice slouží také jako místnost pro hosty a pracovna. Kromě skříní a manželské 

postele je zde televize a stolní počítač. Jsou požadovány přípojná místa u oken a stolů. 

Rozměry místnosti: 400 x 325 

Ložnice 2 

Ložnice sloužící pouze jako místnost na spaní, ale s možností využití stolu jako pracovní 

místo, proto zde v případě budoucí potřeby zde bude další přípojné místo. 

Rozměry místnosti: 480 x 330 

Koupelna 

V koupelně se nachází toaleta, dvě umyvadla, sprchový kout, vana a skříně. Není 

požadováno instalovat datové zásuvky. 

Rozměry místnosti: 285 x 285 
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1.2.3. Sklep 

Ve sklepě se nachází schodiště, chodba, prádelna, kotelna a garáž. Vzhledem k tomu, že 

se tu žádné síťové přípojky instalovat nebudou, je tato část velmi stručná.  

Vchod do sklepa je v části jídelny. Po sestoupení schodů je po pravé straně vstup do 

kotelny, která slouží také jako komora.  

V prádelně se nachází vana se sušičkou, kanálem a vzhledem k přímému vstupu na 

zahradu, je tu pro letní potřeby i linka, například k přípravě grilování.  

Garáž kromě místa na parkování obsahuje i malou dílnu.  

1.3. Investor 

Investorem je manželský pár, který je již v důchodu. Jelikož si nejsou příliš jistí v oboru 

informatiky, byl požádán přítel rodiny, který v oboru pracuje mnoho let, o odborný dohled 

a kontrolu nad vlastním návrhem práce.  

1.3.1. Požadavky 

- Vytvoření kvalitní počítačové sítě; 

- Navrhnutí takového vedení tras kabelů, aby nepřekážely při běžném využívání 

domu; 

- Dostatečný počet zásuvek i pro případ budoucího rozšíření; 

- Elegantní vzhled zásuvek a rámů, které povedou kabely; 

- Sdílené datové úložiště; 

- Dbát na konečnou částku navržené sítě. 

Jedná se již o starší dům a další rekonstrukce a stavební zásahy nejsou plánovány, proto 

vítány přílišné zásahy do zdi a neměly by být příliš časté. Potřebné průchody ve stěně 

mezi pokoji jsou povoleny. 

 

1.4. Poskytovatel internetového připojení 

Internetové připojení v domě je zajištěno společností Topnet Services, s.r.o, která je v 

obci a okolí nejvíce využívaná a cenově nejvýhodnější. Je tu zaveden tarif Home Kabel 

30M Unlimited, který umožňuje rychlost až 30 Mb/s, připojený optickým kabelem.  Tarif 

byl zvolen již v minulosti jako naprosto dostačující z hlediska potřeb uživatelů v poměru 

s cenou. Momentálně se jedná o částku 475 Kč včetně DPH.  
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1.5. Požadavky na počet zásuvek v jednotlivých místnostech 

Místnost Počet přípojek 

1.01 Jídelna 4 

1.02 Kuchyně 2 

1.03 Obývací pokoj 6 

1.04 Terasa 2 

2.01 Chodba 2 

2.02 Pracovna 6 

2.03 Ložnice 1 4 

2.04 Ložnice 2 4 

      

CELKEM   30 
Tabulka 1: Požadavky na počty zásuvek 

Zdroj: Vlastní návrh 

1.6. Shrnutí analýzy 

V analýze současného stavu je popsán objekt a jeho jednotlivé místnosti, investor a 

internetové připojení. Jednotlivé komponenty sítě budou řešeny v průběhu návrhu, proto 

nebyl stanoven žádný konkrétní finanční limit, ale částky jednotlivých komponentů se 

budou konzultovat a na cenu se bude dbát. Investor zvažuje možnost připojení IP kamer 

a možnost serveru pro vlastní eshop, to se rozhodne v průběhu návrhu. Od investora jsem 

obdržel potřebnou dokumentaci a půdorysy jednotlivých podlaží. Je možné, že v průběhu 

práce nastanou změny, kterým se bude třeba přizpůsobit a konzultovat je.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Před vlastním návrhem a zpracováním je třeba znát základní pojmy týkající se 

počítačových sítí. V kapitole tedy budou vysvětleny základní fakta a východiska, ze 

kterých budu vycházet později v samotném vlastním návrhu. 

2.1. Úvod do PC sítí 

Počítačovou síť si lze představit jako spojení dvou a více zařízení, které spolu následně 

mohou komunikovat, přenášet data a informace, dle stanovených norem. Nejčastějšími 

komunikačními uzly jsou počítače, avšak může to být jakékoliv digitální zařízení, jako je 

telefon, tiskárna či skener. 

Skupina prvků může být považována za síť, pokud obsahuje propojovací software, síťové 

systémy a síťové prvky (1). 

2.2. Topologie sítí 

Síťová topologie je způsob, jakým jsou jednotlivá zařízení propojena a seřazena. Dále 

nám říká, jakým způsobem budou zařízení komunikovat a jak bude síť fungovat jako 

celek. (2) 

2.2.1. Sběrnice 

U sběrnicové (bus) topologie jsou všechna zařízení přímo připojena na jedno médium, 

kdy všechny stanice připojené ke sběrnici vidí data odeslaná ostatními stanicemi a 

naopak. Díky rychlému přenosu musí topologie splňovat přísná pravidla chování na síti, 

aby nedocházelo ke konfliktům. Nejčastěji používaným kabelem je tlustý a tenký 

koaxiální kabel. (1) 

  

Obrázek 2: Sběrnicová topologie 

Zdroj: Vlastní řešení 

 

 

 

 

ffff 
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2.2.2. Kruh 

Kruhová topologie (ring) postupně připojuje jednu stanici ke druhé, až do doby, než se 

poslední stanice střetne znovu s první a vznikne tak kruh. Data putují v kruhu, dokud 

nedorazí k cílovému příjemci. Digitální signál se většinou na každém uzlu obnovuje. Je 

možné také nastavení topologie dvojitého kruhu, kde je možnost posílat data oběma 

směry. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Hvězda 

Topologie hvězda (star) spojuje všechna připojená zařízení do jednoho bodu, přes který 

prochází veškerá komunikace. Zařízení jsou připojené symetrickým párovým kabelem a 

jeho největší výhoda je v nízké poruchovosti, kdy porucha jedné stanice vyřadí pouze 

danou stanici, namísto celé sítě. (2) 

Obrázek 3: Kruhová topologie 

Zdroj: Vlastní řešení 
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Obrázek 4: Hvězdicová topologie 

Zdroj: Vlastní řešení 

2.3. Dělení sítí 

2.3.1. Dle dosahu 

LAN (Local area network)  

LAN je velmi limitovaná co do rozsahu, je privátní a má omezený počet administrativních 

jednotek. Slouží pro sdílení prostředků v rámci lokálního umístění (podnik, budova). 

Nejčastěji používanými standardy jsou ethernet, token ring a FDDI. 

 

WAN (Wide area network) 

Sítě WAN jsou specifické širokým geografickým dosahem. Propojují navzájem 

jednotlivé místní sítě LAN, většinou prostřednictvím veřejného poskytovatele služeb. 

Nejčastějším a nejznámějším představitelem je internet.  

 

Dalším možným druhem, avšak méně používaným, sítí je MAN (Metropolitan area 

network), který se rozprostírá přes město, a CAN (Campus area network), který pokrývá 

skupinu budov nebo areál. (1) 
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2.3.2. Dle metody administrace 

Pracovní skupina P2P (peer to peer) 

Takovou síť může tvořit jediný kabel propojující dva počítače, avšak používá se většinou 

pouze jednoúčelně. Sdružením systémů pomocí rozbočovače vznikne pracovní skupina, 

kde mohou být síťové služby nabízeny libovolným členem podle potřeby. (1) 

 

Síť klient-server 

Tyto sítě používají dvouvrstvou architekturu, ve které se data zpracovávají na serverovém 

systému, který je pak poskytuje klientskému systému či systémům. V dnešní době je to 

nejrozšířenější forma distribuce dat, najdeme ji například v databázích, prohlížení 

webových stránek a emailech. (2) 

 

2.4. Síťové modely a architektury 

Pro realizaci komunikace v počítačových sítích je potřeba úloh, které jsou členěny do 

různých vrstev. Síťový model nám říká, o kolik vrstev se jedná, a co má jaká vrstva na 

starosti. Samotný model už ale nedefinuje, jakým způsobem mají vrstvy jednotlivé úkoly 

řešit. Jedním ze síťových modelů je referenční model ISO/OSI.  

Při komunikaci mezi jednotlivými uzly sítě spolu komunikují pouze stejnolehlé vrstvy. 

K tomu, aby si tyto vrstvy spolu rozuměli, je potřeba používat určitá pravidla, kterým se 

říká protokoly.  

Síťová architektura již říká, jak mají být prováděny jednotlivé úlohy po jednotlivých 

vrstvách. Mezi síťové architektury patří např. SNA, XNS ale především TCP/IP. (6)  

2.4.1. Referenční model ISO/OSI 

Referenční model OSI rozděluje síťovou komunikaci do sedmi různých vrstev, které jsou 

použity k procesu výměny dat. V průběhu odesílání se data obalují informacemi každé 
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vrstvy, které se při přijímání postupně odebírají. Princip spočívá v tom, že vyšší vrstva 

převezme úkol od podřízené vrstvy, úkol zpracuje a předá následující vrstvě.  

 

Obrázek 5: RM OSI 

Zdroj: Vlastní řešení 

2.4.2. Fyzická vrstva 

Vrstva ležící na nejnižší úrovni modelu OSI. Je to vrstva zodpovědná za přenášení bitů 

(základní jednotka) informací z jednoho místa na druhé. Zařízení fyzické vrstvy musí 

obsahovat komponenty pro elektrické nebo jiné spojení, kde nejpoužívanější jsou měděné 

kabely, optická skleněná vlákna a rádiová komunikace. (1) 

2.4.3. Linková vrstva 

Druhá nejnižší vrstva modelu OSI je linková. Základní jednotkou je datový rámec, který 

se skládá z dat, záhlaví a zápatí. Definuje přístup k danému přenosovému médiu, zajišťuje 

detekci chyb, identifikaci a synchronizaci na základě lokálních adres. (3)  

2.4.4. Síťová vrstva 

Třetí vrstva je síťová, poskytuje funkce řízení a směrování pro určení trasy paketů 

(základní jednotka) cestujících mezi jednotlivými sítěmi. Paket se skládá z jednotlivých 

dat, hlavičky a je adresován pomocí globálních adres. (1)  

2.4.5. Transportní vrstva 

Transportní vrstva propojuje vrstvu síťovou a relační. Úkolem je rozčlenění dat 

náležejících k nějaké relaci a jejich předání, ve správné velikosti a formátu, síťové vrstvě, 

resp. zajišťuje správné doručení dat na procesy. Může měnit charakter přenosu. Základní 

jednotkou této vrstvy je datagram. 
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2.4.6. Relační vrstva 

Relační vrstva slouží k vytvoření a udržení relací, včetně jejich inicializací. 

2.4.7. Prezentační vrstva 

Na prezentační vrstvě probíhá formátování, komprese a šifrování dar z aplikační vrstvy, 

nebo naopak dekomprese a dešifrování z vrstvy relační. 

2.4.8. Aplikační vrstva 

Na aplikační vrstvě pracuje software koncového uživatele, například webový prohlížeč.  

2.5. Architektura TCP/IP 

Celým názvem Transmission Control Protocol/Internet Protocol, je dnes nejrozšířenější 

skupinou protokolů. TCP/IP vychází z předpokladu, že spolehlivost přenosu zajišťují 

koncové body až na úrovní transportní vrstvy, a tak není třeba ztrácet přenosovou 

kapacitu na zjišťování spolehlivosti. 

TCP řídí přenos dat a jejich spolehlivé doručení. Jelikož pakety mohou do cíle dorazit 

v nesprávném pořadí nebo se ztratit, TCP shromažďuje data sekvenčně, zaručí tak 

platnost všech paketů a vyžádá si nové odeslání poškozeného nebo ztraceného paketu. 

IP se používá k zabalení dat do zasílané sítě a adresaci systémů v síti.  

Na rozdíl od modelu ISO/OSI používá TCP/IP pouze 4 vrstvy – aplikační, transportní, 

síťovou a vrstvu síťového rozhrání. (1) 

Vrstva síťového rozhraní 

Tato vrstva není blíže specifikována a přebírá jakoukoliv kompatibilní architekturu, 

nejčastěji Ethernet.  

Síťová vrstva 

Je realizována pomocí protokolu IP. 

Úkolem vrstvy je zajistit to, aby se jednotlivé pakety dostaly až k cílovému uzlu příjemce. 

K tomu je třeba jednoznačnost IP adres. Centrální autoriou v přídělování IP adres je 

organizace IANA, avšak kvůli náročnosti je přídělování adres dále distribuováno a 

rozděleno na nižší adresní prostory (5).   

Transportní vrstva 

Úkolem je zajistit přenos mezi dvěma účastníky, které představují aplikační programy. 

Stará se o doručení ke konkrétnímu procesu běžícím na uzlu. Je realizována pomoci 

protokolu TCP (streamová služba) a UDP (datagramová služba).  
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Protokol UDP se používá v případě, kdy není potřeba spolehlivost ale rychlá a efektivní 

komunikace.  

Aplikační vrstva 

Vrstva obsahuje služby pro konkrétní aplikace. Služby (prezentační, relační), které 

v modelu ISO/OSI zajišťují vrstvy, si zde musejí aplikace řešit sami. (6) 

 

Obrázek 6: Rodina TCP/IP 

Zdroj:http://www.techexams.net/forums/network/93571-little-frustrated-tcp-ip-protocols-their-

functions.html 

2.6. Ethernet 

V dnešní době se jedná o nejrozšířenější standard LAN sítí. Přenos dat v ethernetu funguje 

na fyzické a linkové vrstvě. Je založen na naslouchání nosného signálu a vícenásobným 

přístupem a detekcí kolizí pomocí protokolu CSMA/CD. Pro doručování rámců používá 

MAC adresy, které jsou vázány na síťové rozhraní. 

Značení verzí ethernetu má stanovené pravidla, které je třeba dodržovat: 

- Rychlost, se kterou tento standard pracuje; 

- Signalizační metoda (nejčastěji se jedná o metodu baseband = base); 

- Typ kabelu (např. F – optický kabel, T – nestíněný párový kabel). 

Výsledkem může být například značení 100BASE-T. (4), (9), (6). 

  



26 

 

2.6.1. Verze ethernetu 

- Ethernet (10 Mb/s) 

Vznikl v 70. letech, dříve nazývaný DIX standard, avšak v dnešní době se jedná o 

zastaralou a nepoužívanou verzi. 

- Fast Ethernet (100 Mb/s) 

V dnešní době nejrozšířenější norma, která je definovaná ve třech variantách (4).  

a) 100BASE-TX – Symetrické (stíněné i nestíněné) párové kabely kat. 5, kde 

maximální délka jednoho segmentu může být 100 m 

b) 100BASE-FX – Optické kabely, kde délka segmentu může být maximálně 412 

m pro mnohovidové vlákno, nebo 10000 m pro jednovidové vlákno a duplexní 

režim. 

c) 100BASE-T4 – V praxi málo používaný, používá kabely kat. 3 a 4 m. I tady 

jde o maximální délku segmentu 100 m.  

- Gigabitový ethernet (1000 Mb/s) 

a) 1000BASE-T – Používá se pro metalické kabely kat. 5 a 5e. Na rozdíl od 

standardu 100BASE-TX se při přenosu používají všechny 4 páry vodičů. 

b) 1000BASE-X – Používá se u optické kabeláže.  

- Desetigigabitový ethernet (10000 Mb/s) 

V dnešní době se používá především u vysokorychlostní páteřní sítě v takovém 

prostředí, kde jsou vysoké požadavky na datové přenosy. Vzhledem k tomu, že v 

sítí rodinného domu se takový ethernet nevyskytuje, varianty standardů 

desetigigabitového ethernetu pouze vypíšu. (2) 

a) Pro optický kabel: 

- 10GBASE-SR 

- 10GBASE-LX4 

- 10GBASE-LR 

- 10GBASE-ER 

b) Pro metalický kabel 

- 10GBASE-T 

2.6.2. CSMA/CD 

Kompletním českým překladem je naslouchání nosného signálu s vícenásobným 

přístupem a detekcí kolizí. V praxi je možné, že více stanic začnou vysílat stejné 
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ethernetové rámce a dojde k chybě, tzv. kolizím. Právě protokol CSMA/CD detekuje 

kolize a zotavení z nich.  

Právě díky této metodě je možné v ethernetových sítích dosáhnout až 90 % teoretické 

kapacity, kterou poskytuje protokol CSMA/CD. Čím více je síť využívána, tím větší 

procento rámců je do kolizí zapleteno. (1), (9) 

2.7. Přenosové prostředí 

Pro přenos dat a informací v sítí je možné vybrat z několika přenosových prostředí, ty se 

dělí na metalické kabely, optické kabely a bezdrátové spoje.  

2.7.1. Metalické kabely 

Metalické kabely se dají dělit na dva druhy – koaxiální a symetrické párové kabely. 

Koaxiální kabely se v dnešní době téměř nepoužívají díky jejich vlastnostem, proto není 

třeba se jim více věnovat.  

Symetrické párové kabely 

V dnešní době nejčastěji využívané přenosové prostředí pro přenos dat v počítačových 

sítích díky snadné instanci a poměrně velkému výkonu. Skládá se z osmi měděných 

vodičů, které tvoří 4 barevně oddělené páry, kde jsou každé dva vodiče zakroucené do 

sebe. Každý pár má jiný úhel zákrutu, to je potřeba k zamezení rušení mezi jednotlivými 

páry. U párů, které jsou nesvařené, je horší podélná stabilita impedance a tak i horší 

přenosové vlastnosti. Můžeme tak jednotlivé vodiče svařit dohromady nebo použít tzv. 

vodící kříž, který je možný použit při kabelech kat. 6 a vyšších (3).  

 

Tyto kabely mohou být: 

- Stíněné (UTP) – Jedná se o levnější variantu, která se používá na místech, kde 

nehrozí rušení zvenčí.  

- Nestíněné (STP) – Jedná se o dražší variantu, protože je vybavena kovovým 

opletením, které zvyšuje ochranu proti rušení. Na rozdíl od UTP kabelu je 

manipulace horší a zároveň dražší. (7)  
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Obrázek 7: Rozdíl mezi UTP a STP kabelem 

Zdroj: http://www.lanshack.com/cat6a.aspx 

Zakončení symetrických párových kabelů 

Zakončení závisí na použitém typu vodiče. Pokud se jedná o vodič typu drát, zakončuje 

se způsobem jack. Naopak pro vodič typu lanko je zakončení způsobem plug. Jedná se o 

konektory typu RJ-45. (2)  

 

Obrázek 8: Zakončení párové linky - RJ45 

Zdroj: http://www.computercablestore.com/Custom_T1_DS1_Crossover_RJ45_to_RJ45_catID4053.aspx 

2.7.2. Optické kabely 

Optické kabely přenášejí data pomocí světelných impulsů, kde každý puls představuje 

jeden bit. Pro praktickou realizaci je potřeba mít zdroj světla, přenosové médium a 

přijímač. Přenášená data jsou reprezentována světelnými impulsy, kde přítomnost 

impulsu může znamenat logickou 1 a nepřítomnost 0. Optické vlákno je tvořeno z jádra 

a odrazivé vrstvy, které je vyrobeno ze skla, to je pak obaleno vhodnou ochranou (dělení 

ochrany níže). 
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Výhoda optického vlákna je imunita vůči elektromagnetickému rušení a velmi nízké 

tlumení signálu až na 100 km. Nevýhodou může být velká citlivost na ohyby vlákna, 

proto je třeba dbát na konstrukční zabezpečení, které nám zajistí vhodná výplň. (7), (8)  

Ochrana optických vláken  

Primární ochrana – vrstva laku proti vlhkosti nanesená na plášti;  

Těsná primární ochrana – vlákno optického kabelu, je nabaleno přímo na primární ochranu;  

Volná sekundární ochrana – trubička s ochranným gelem. (5)  

 

Typy (konstrukce) optických kabelů  

Simplex – vlákno s těsnou sekundární ochranou;  

Duplex – dva simplex kabely svařené za plášť;  

OPDS (distribuční) – skupina vláken s těsnou sekundární ochranou; 

Breakout – skupina simplexových kabelů. (5)  

 

 

Obrázek 7: Optický kabel 

Zdoj: http://bajervdt2014.webnode.cz/aktivni-a-pasivni-prvky/ 

2.7.3. Bezdrátové spoje 

Přenos dat v bezdrátovém prostředí se děje pomocí rádiových vln, na které se namoduluje 

obsah v podobě zvuku, obrázku nebo dat. Rádiové vlny jsou šířeny do všech směrů od 

vysílače, přičemž při procházení stěnami a dalšími objekty dochází k tzv. útlumu, který 

způsobí zhoršení přenosových vlastností. (1) 
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2.8. Aktivní prvky 

Každá počítačová síť má jako nedílnou součást aktivní prvky. Tyto prvky se používají k 

propojení zařízení v síti, pro zesílení signálu, nebo např. ke kontrole správnosti paketů. V 

této kapitole budou popsány nejčastěji používané aktivní prvky. (2) 

2.8.1. Opakovač 

Jelikož signál může na velkou vzdálenost ztrácet na kvalitě, používá se opakovač k 

zesílení a synchronizaci signálu před jeho dalším odesláním. Další vlastností opakovače 

je propojování fyzických médií a tím pádem rozšiřování kolizní domény. V dnešní době 

se však používají velmi zřídka, protože rozbočovače a přepínače jsou k dispozici za menší 

náklady. (1) 

2.8.2. Rozbočovač 

Zařízení, které propojuje síťové uzly v jednom segmentu prostřednictvím kabelu, se 

nazývá rozbočovač. Může být aktivní (zesiluje signál) nebo pasivní (pouze fyzické 

propojení bez jakéhokoliv zesílení). Vzhledem k tomu, že rozbočovače nemají žádnou 

správu administrace, tak se každý příchozí paket rozesílá do všech zapojených segmentů 

v dané kolizní doméně. (1) 

2.8.3. Přepínač 

Přepínač je aktivní zařízení, které pracuje na druhé, tedy linkové, vrstvě modelu OSI, 

proto je možné zjistit na základě MAC adresy, odkud jsou data poslána a komu jsou 

určeny. Existují přepínače, které mají správu administrace, a je možné je tedy vzdáleně 

konfigurovat. V dražších případech obsahuje přepínač malou sadu konfigurace.  

2.8.4. Most 

Účelem mostů je schopnost oddělit od sebe více segmentů sítě nebo vytvoření jedné 

podsítě z více segmentů. Plní funkci filtraci paketů, která zachytí cílovou adresu a paket 

pošle pouze do té části sítě, kde je cíl, zamezuje tak zbytečnému celkovému zatěžování 

sítě. (1) 

2.8.5. Směrovač 

Nejinteligentnější z výše uvedených prvků je směrovač. Má za úkol posílat pakety (jedná 

se o třetí, síťovou vrstvu) po nejvýhodnější cestě mezi několika sítěmi. Ta je určena 

pomocí směrovacího protokolu nebo typu směrování. Záznamy cest si ukládá do tzv. 

směrovací tabulky. (1)  
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2.9. Kabelážní systém 

Kabelážní systém se dá označit jako soubor pravidel pro tvoření pasivní vrstvy počítačové 

sítě. Při návrhu je třeba dbát na platné normy a zákony, doporučení jednotlivých 

organizací a výrobců kabeláže, včetně jejich možných pokynů k jednotlivým částem 

kabeláže.  

2.9.1. Normy a legislativa kabeláže 

Pokud chceme zaručit koncovému uživateli záruku počítačové sítě, je třeba postupovat 

podle platných stanovených norem. Ty se dělí na evropské, celosvětové a národní, které 

platí pouze v konkrétní zemi.  

České normy jsou označeny jako ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174, jsou zde popsány 

univerzální kabelážní systémy, kabelové rozvody a jejich instalace.  

Celosvětová norma pro strukturovanou kabeláž je značena ISO/IEC 11801, evropská 

norma pro strukturovanou kabeláž je označená jako EN 50173 (3). 

2.9.2. Důležité pojmy 

Kanál – Přenosová cesta např. mezi switchem a počítačem. Kanál je tvořený linkou a 

vedením, přičemž aby byly splněny normy, musí být jeho maximální délka 100 metrů.  

Linka – je to část kabeláže, která spojuje např. patch panel se zásuvkou v pokoji, resp. 

spojuje dvě libovolné rozhraní. Pro splnění platných norem musí mít metalická linka 

horizontální sekce maximální délku 90 metrů.  

Kategorie – Klasifikace linky a kanálu dle použitého materiálu. Momentálně máme 7 

kategorií. Rozlišovacím kritériem je kmitočet (MHz) u metalických kabelů a útlum u 

optických kabelů.  

Třída – Klasifikuje kanál jako celek, zahrnuje použitý materiál, technologii spojení prvků 

a instalaci. Celkový počet tříd je 6 (A - F). 

Třída Kategorie Frekvenční rozsah Použití 

A 1 do 100 kHz Analogový telefon 

B 2 do 1 MHz ISDN 

C 3 do 16 MHz Ethernet (10 Mbit/s) 

- 4 do 20 MHz Token-Ring 

D 5 do 100 MHz Fast Ethernet, Gigabit ethernet 

E 6 do 250 MHz ATM 1200 

F 7 do 500MHz 10 Gigabit ethernet 

Tabulka 2: Klasifikace tříd a kategorií 

Zdroj: Vlastní návrh 
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Telekomunikační místnost – místnost, která slouží k umístění rozvaděčů kabeláže. Na 

telekomunikační místnost jsou kladeny požadavky, jako dostatečný prostor pro umístění 

rozvaděčů, ochrana proti přepětí a výpadku proudu nebo povětrnostním vlivům.  

Místnost pro zařízení – Název se používá v případě, že v místnosti nejsou žádné 

rozvaděče, ale servery, routery apod.  

Pracovní oblast – Místnost, kde zásuvka tvoří rozhraní mezi kabeláží a koncovým 

zařízením uživatele. Požadavky jsou kladeny převážně na umístění a počet zásuvek, 

ochranu proti přepětí připojených zařízení. 

Rozvaděč – Jedná se většinou o skříň či rám, který je umístěn v telekomunikační 

místnosti a do kterého se umísťují patch-panely, které zakončují linky kabelážního 

systému. (1), (3), (9) 

Z hlediska umístění lze rozvaděče dělit na hlavní, svislé a horizontální rozvaděče.  

Dělení rozvaděčů dle konstrukce:  

- Otevřené rámy: 

o rámy na zem, 

o rámy pro montáž na stěnu. 

- Skříňové rozvaděče: 

o stojanové, 

o nástěnné.  

 

2.9.3. Sekce kabelážního systému 

Páteřní sekce – sekce, která funguje jako propojení rozvaděčů uvnitř nebo mezi 

budovami. Kvůli přenosové rychlosti se zde pro data používají optické kabely.  

Horizontální sekce – Propojení zásuvek na pracovišti s patch-panelem rozvaděče. Zde 

už se používají kabely metalické (drát) s délkou do 90 m a hvězdicovou topologií.  

Pracovní sekce – Propojení konkrétní zásuvky s koncovým uzlem sítě a propojení 

jednotlivých portů v rozvaděči s aktivními prvky. Nejčastěji používané jsou kabely 

metalické (lanko) s délkou do 10 m. (2) 
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2.9.4. Spojovací prvky kabeláže 

 

Patch-panel – Patří k základním prvkům rozvaděče a slouží k ukončení kabelu právě v 

rozvaděči. Patch-panel (propojovací panel) slouží k připojování jednotlivých zařízení do 

koncových zásuvek. 

 

Obrázek 9: Patch-panel 

Zdroj: http://www.excel-networking.com/catalogue/copper/category-6/patch-panels/category-6-

unscreened-right-angle-patch-panels/ 

Datová zásuvka – Slouží k ukončování kabelu v pracovních oblastech. Před vlastním 

realizováním je třeba navrhnout odpovídající počet a umístění.  

Patch-panely i datové zásuvky se dělí na modulární a integrované. (1) 

 

Obrázek 6: Datová zásuvka 

Zdroj: http://www.elima.cz/obchod/sdelovaci-a-datova-technika-zasuvky-datove-komunikacni-c-

1399_1698_1708_1710.html 

 

2.9.5.  Prvky organizace a prvky vedení kabeláže 

Prvky organizace – tyto prvky slouží k organizaci jednotlivých sekcí kabeláže. Patří sem 

především rozvaděče a jeho příslušenství. Jsou umístěny do komunikačních místností a 

běžně dostupná standardizovaná šířka je 19 palců.  
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Dělení prvků organizace:  

- komunikační rámy,  

- uzavřené skříně, 

Nelze opomenout ani doplňkové instalační materiály, jako jsou pásky, bandáže 

kabelových svazků a různé kabelové příchytky. 

Prvky vedení kabeláže – Hlavním úkolem těchto prvků je ochrana a vedení kabelů a 

jejich svazků. Jelikož na trase může lehce dojít k poškození kabelu, je třeba klást na 

ochranu kabelů velký důraz, protože může dojít ke snížení přenosové rychlosti.  

Při návrhu je třeba dbát na platné normy a doporučení. Nejčastěji používanými prvky jsou 

kabelové hadice (husí krky), které se umísťují do zdí nebo pod omítku, kabelové lišty a 

parapetní žlaby (2). 

2.9.6. Prvky identifikace a značení kabeláže 

Značení kabeláže slouží především k výraznému ulehčení orientace v kabeláži sítě a její 

přehlednosti. (1) 

Dle platné normy musí být značeny: 

- všechny kabely na obou stranách, 

- všechny kabelové svazky v místě vzniku a v místě křížení, 

- datové zásuvky, 

- datové rozvaděče, 

- patch-panely v rozvaděči, 

- místnosti určené pro rozvaděče. 
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3. VLASTNÍ NÁVRH 

V kapitole vlastního návrhu budu vycházet z teoretických východisek, ale především z 

analýzy současného stavu a požadavků, které jsou dány investorem. Cílem kapitoly bude 

samotný návrh rodinného domu, včetně tras kabelů a rozpočtu.  

3.1. Návrh komunikační technologie 

Pro účely tohoto domu byla vybrána kabeláž s technologií Gigabit Ethernet, která 

disponuje rychlostí 1000 Mb/s a zcela vyhovuje podmínkám kvalitní a spolehlivé 

počítačové sítě. Jedná se o strukturovanou kabeláž třídy D, která vyžaduje kategorii 

materiálu číslo 5. S ohledem na velikost objektu bude síť tvořena horizontální sekcí  

a topologie sítě v objektu bude ve tvaru hvězdy. Komunikace a šíření bude vycházet 

z hlavního datového rozvaděče.  

3.1.1. Přívod internetového připojení 

Internetové připojení v objektu již existuje, objekt je vybaven potřebnou satelitní anténou, 

která bude pouze připojena kabelem ke switchi v datovém rozvaděči.   

3.2. Návrh umístění přípojných míst 

Počet přípojných míst je navržen podle požadavků investora, včetně možnosti rozšíření. 

Přesný počet a přehled míst se nachází v analýze současného stavu. Umístění jednotlivých 

přípojných míst je zakresleno v půdorysu v příloze č. 1 a 2. Všechny zásuvky uvnitř domu 

jsou umístěny ve výšce 30 – 40 cm a pro venkovní zásuvky, sloužící pro IP kamery, budou 

zásuvky umístěné v blízkosti kamer ve vrchní části stěny.   

3.3. Návrh tras kabeláže 

Přesné směřování trasy je zaznamenáno v příloze č. 1 a 2, včetně umístění zásuvek, 

aktivních prvků a podobně. Kabeláž bude vycházet z datového rozvaděče, z prvního patra 

domu. Vedení kabeláže bude ve výšce stropů, tedy 2,5 m. Jednotlivé kabely budou vedeny 

dolů k potřebným datovým zásuvkám, popř. zůstanou u stropu v případě IP kamer. 

Kabely budou vedeny pomocí kabelových žlabů, v případě průchodu kabelů zdivem 

budou použity svazkovací spirály.  

Kabelové žlaby jsou vybrány od společnosti Kopos, podle umístění budou žlaby hranaté 

nebo elegantní a podlahové.  

Z datového rozvaděče povede do podkroví celkem 18 kabelů. První čtyři kabely se svedou 

dolů k podlaze, budou pokračovat průchodem ve zdi ve spodní části do místnosti 02.04 
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(ložnice 2) a povedou k zásuvkám 04-01 a 04-02. Ze 14 kabelů se další dva oddělí na 

chodbě k zásuvce 02.01. Přes průchod ve stěně povede trasa až ke konci místnosti 02.02 

(ložnice 1), kde 4 zůstanou v místnosti, a přes spodní okraj místnosti povedou k zásuvkám 

02-01 a 02-02. Zbylých 8 kabelů přes průchod ve zdi povede do místnosti 02.03 

(pracovna) a tu přes spodní část okraje místnosti povedou k zásuvkám 03-01, 03-02 a 

03.03. 

Do přízemí bude sveden svazek 15 kabelů, které budou také vedeny přes vrchní část 

místnosti a postupně sváděny dolů k datovým zásuvkám. Z tohoto svazku se první dva 

kabely odpojí průchodem ve zdi do místnosti 01.01 (chodba), přes kterou projde dalším 

průchodem ven k zásuvce 01-01, která slouží k připojení kamery (IPK2). Kabeláž dále 

bude pokračovat přes jídelnu, kde vedle vchodu do kuchyně budou svedeny 2 kabely 

k zásuvce 03-01. Dalších 11 kabelů bude pokračovat dále vrchní částí místnosti, 2 kabely 

se svedou k zásuvce 03-02. Trasa bude pokračovat k rohu místností, kde průchodem ve 

zdi budou dva kabely odpojeny k datové zásuvce 04-01, která slouží pro další kameru 

(IPK1). Zbylých 7 kabelů povede až nad zásuvku 04-02, kde se celá trasa svede svisle 

dolů a přes spodní část místnosti dojde k zásuvce 04-03 a 04-04. 

3.4. Návrh značení kabeláže 

Pro přehlednost budou jednotlivé trasy, zásuvky, místnosti i aktivní prvky podrobně 

označeny. Značení kabelů bude realizováno pomocí štítků a stáhnuto stahovacími pásky, 

na datových zásuvkách bude viditelné označení. Konkrétní umístění je zobrazeno 

v příloze č. 1 a 2. 

Konkrétní značení u jednotlivých komponentů:  

Datové zásuvky 

Jsou popsány podle čísla místnosti a čísla zásuvky – tvar ZZ-xx. 

Jednotlivé porty jsou rozděleny písmeny A, B, C.   

Místnosti  

Jsou popsány dle poschodí a čísla místnosti – tvar PP-MM. 

Kabely 

Kabely jsou popsány dle místnosti, datové zásuvky a konkrétního portu, tedy MM-ZZ-

ABC. 
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Aktivní prvky: 

datový rozvaděč – DR, 

patch panel – PP, 

switch a číslo portu – S, 

rekordér – IPR, 

IP kamera – IPC, 

router – R. 

3.5. Návrh jednotlivých komponentů sítě 

3.5.1. Kabely 

Kabely jsem vybral od společnosti Belden díky dobrým recenzím a faktu, že jako jedna 

z mála firem dodává kabely se svařenými páry. Konkrétně se jedná o model Belden UTP 

kabel 1700E, DataTwist350, Cat.5e. Vzhledem k tomu, že v domě ani okolí není žádný 

významný zdroj elektromagnetického rušení, není třeba volit stíněnou verzi kabelu. Jak 

již je zmíněno, kabel je kategorie 5, a tak vyhovuje technologii Gigabit Ethernet.  

V pracovní sekci bude k dispozici kabeláž Belkin RJ-45 CAT5e UTP. 

Délka jednotlivých kabelů v pracovní sekci bude 1 - 3 metry dle potřeby umístění 

komponentů.    

3.5.2. Datové zásuvky 

Jediný požadavek investora na vzhled zásuvky je snaha držet se barvy, která se nachází 

v okolí zásuvky. Jelikož v celém domě jsou bílé stěny, zvolil jsem zásuvky od společnosti 

ABB, konkrétně designovou řadu Tango v barevném provedení bílá. Většina zásuvek 

bude se zakončením 2xRJ45, v místnostech 01.04 (obývací pokoj) a 02.03 (pracovna) 

Obrázek 10: UTP kabel Belkin 

Zdroj: http://sitove-kabely.heureka.cz/kabel-rj-45-cat5e-utp-3m/ 
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bude zakončení 3xRJ45 ve více využitelných zásuvkách. Uvnitř domu dohromady bude 

13 zásuvek s celkovým počtem 29 portů. „Datové zásuvky na terasu (2 zásuvky 

s celkovým počtem 4 portů) jsou model MiniCom – bíá – IP56, a mají ověřenou větší 

odolnost proti dešti, prachu a ostatním vlivům.  

Všechny zásuvky (a patch-panel) budou osazeny moduly PANDUIT Mini-Com. 

Celkový počet zásuvek bude tedy 15, s celkovým počtem 33 portů. Jedná se o tři porty 

navíc oproti požadavkům v analýze z důvodu možnosti zapojení většího počtu prvků ve 

vybraných místnostech. 

Datové zásuvky budou umístěny v přístrojových krabicích na zeď od společnosti 

KOPOS, které jsou dělané pro zásuvky ABB Tango. Konkrétní umístění zásuvek s počty 

portů je uvedeno v příloze 1. 

3.5.3. Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč jsem vybral od společnosti TRITÓN, model 19", 18U 600x600 se 

skleněnými dveřmi. Rozměry jsou ideální do prostoru, kde bude umístěn, tedy v prvním 

patře na chodbě. Jak je již v názvu modelu uvedeno, jedná se o rozvaděč s počtem 18U 

jednotek. 
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Osazení rozvaděče 

1U x 

2U PATCH-PANEL 

2U Organizační prvky D-ring 

1U Switch 

2U Organizační prvky D-ring 

2U Police s DVR rekordérem 

1U Police s datovým úložištěm 

1U x 

1U x 

1U x 

1U x 

1U Napájecí jednotka 

2U UPS 

Tabulka 3: Osazení datového rozvaděče 

Zdroj: Vlastní návrh 

Napájení rozvaděče 

Napájecí panel jsem vybral od společnosti PremiumCord, o velikosti 1U, s kabelem 2 m 

a 8x230 V zásuvkami. Slouží zároveň i jako přepěťová ochrana. 

Záložní zdroj 

I přes vybavení přepěťovou ochranou, je vzhledem k osazení rozvaděče doporučeno 

používat i záložní zdroj UPS. Pro naše účely jsem vybral Eaton Ellipse PRO 850 IEC, 

s maximálním zatížením 850 VA/510 W, LCD displej pro zjištění důležitých údajů, 

software pro správu a vhodný pro montáž do 19" 2U datového rozvaděče.  

Organizační prvky rozvaděče 

Kvůli přehlednosti v rozvaděči budou umístěny D-Ring organizéry od společnosti 

Kassex, jedná se o jednostranné verze velikosti 2U.  
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3.5.4. Patch-panel 

Jak bylo zmíněno, v domě bude využito 30 portů, proto by stačil 32 portový patch-panel. 

Ale vzhledem k možnosti rozšiřování sítě v budoucnu jsem vybral patch-panel od značky 

Panduit se 48 porty, který bude dostatečný i pro případné rozšíření sítě. Jedná se o model 

PANDUIT CP245E88BLY patch-panel MINI-COM, 24 x spojka RJ45 UTP kat. 5E, 1U, 

19", černý.  

3.6. Aktivní prvky 

V kapitole budou vyjmenovány potřebné aktivní prvky pro fungování naší počítačové sítě 

s určitými požadavky investora, jako je IP kamera a síťový disk.  

 

 

Obrázek 11: PANDUIT CP245E88BLY 

Zdroj: http://www.cableorganizer.com/panduit/patch-panels.htm 



41 

 

 

Obrázek 12: Schéma zapojení sítě 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.6.1. Switch 

Po konzultaci investora s dohlížejícím nad tvorbou sítě byl vybrán switch od značky 

Cisco, z důvodu dobrých zkušeností a pověsti značky. Zvolil jsem proto model SG200-

50. Podporované rychlosti jsou 100/1000 Mbit/s, celková kapacita je 100 Gbps, 

podporuje funkci PoE a disponuje standardy IEEE 802.3, 802.3u a 802.3ab. Je vybaven 

použitelným webovým rozhraním, díky kterému lze snadno řídit bezpečnost sítě.   

3.6.2. Router 

Stejně jako u switche byl požadován router značky Cisco. Zvolil jsem tedy cenově 

přijatelný model RV110W, který dosahuje rychlosti 100 Mbit/s, což je pro účely investora 

dostačující rychlost. Podporuje standardy 802.11 b/g/n a k dispozici jsou 4 rj45 porty. 
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Zařízení s podporou PoE nebylo třeba vybírat, jelikož v okolí umístění routeru je dostatek 

elektrických zásuvek. 

 

Obrázek 13: CISCO RV110W 

Zdroj: http://www.czc.cz/cisco-rv110w/91335/produkt 

3.6.3. IP kamery 

Investor požaduje dvě IP kamery, jednu u vchodových dveří, druhou u vchodu z terasy.  

Kamery musí být odolné vůči venkovním podmínkám a umožňovat podporu PoE, vybral 

jsem tedy model ZONEWAY ZW-NC857, který umožňuje ručně nastavit šířku záběru a 

přiblížení 90° - 28°. Umožňuje také infrapřisvícení na 20 m a detekci pohybu.  

 

Obrázek 14: ZONEWAY ZW-NC857 

Zdroj: http://www.apexis.cz/IP-kamery-apexis-vnitrni-venkovni/poe-ip-kamery/ip-kamera-varifokalni-

zoom-2MPx-FullHD 

 

3.6.4. IP DVR rekordér 

Pro ukládání záznamů z IP kamer je potřeba DVR rekordér, vybral jsem model NVR 

104POE ELN. Konkrétní model je až pro 4 IP kamery, kdyby v budoucnu došlo 

k rozšíření. Model podporuje PoE napájení, umožňuje nastavení alarmových akcí při 

předem zvolených událostech, a je tu možnost vzdáleného přístupu přes mobilní přístroje. 

V případě investora vidím výhodu i v české lokalizaci. V rekordéru je místo pro SATA 

disk o kapacitě až 4 TB, vybral jsem tedy model WD Red (EFRX) – 4 TB, kde je tato 

kapacita naprosto dostačující. 
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Je třeba umístit do datového rozvaděče poličku, kvůli nevyhovujícím rozměrům 

rekordéru.  

3.7. Ekonomické zhodnocení 

I přes to, že investor nestanovil žádný konkrétní finanční limit, bylo potřeba brát ohledy 

na cenu zvolených prvků. Při výběru prvků jsem se snažil vybírat kvalitní prvky, které 

zabezpěčí všechnu potřebnou funkcionalitu a zároveň dbát na poměr cena/výkon. 

Celková suma všech poutitých prvků tak činí 85 500 Kč.  

Cenu za dokumentaci, instalaci a práci jsem zvolil částkou 20 000 Kč, která by měla být 

uspokojivá jak pro investora, tak pro vyhotovitele.  

Podrobný rozpočet je uveden v příloze č. 4.  

  

Obrázek 15: NVR 104POE ELN 

Zdroj: http://www.elnika.cz/elnika.php?detail=25306 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit návrh spolehlivé počítačové sítě pro rodinný dům. 

Tento návrh bude sloužit investorovi jako podklad v případě, že rozhodne počítačovou 

síť vybudovat. Zároveň na základě této práce bude možné zhodnotit celkový přínos a 

náklady navrhnuté počítačové sítě v domě.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první části je provedena analýza současného 

stavu objektu. Kromě popsání objektu, jsou vypsány požadavky dané investorem, které 

musí být při návrhu dodrženy.  

V další části jsou vypracovány teoretické východiska práce, ve kterých jsou popsány 

potřebné informace k budování počítačové sítě. 

Třetí část je zaměřena na vlastní navržení sítě. Při návrhu jsem vycházel analýzy 

současného stavu i z teoretických poznatků. Návrh obsahuje navrhnutí použitých 

technologií, kabeláže, tras, komponentů a aktivních prvků.  

V přílohách jsou uvedeny potřebné technické dokumenty, kabelové tabulky a záverečný 

rozpočet.   
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Vedení kabelových tras – Přízemí 
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Příloha 2 

Vedení kabelových tras – Podkroví 
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Příloha 3 

Kabelová tabulka (1/2) – Přízemí 

Port 

Přípojné místo Kabel 

Místnost Zásuvka Port Označení 
Délka kabelu 

(m) 

01 1.01 01-01 A 1.01-01-A 5,39 

02 1.01 01-01 B 1.01-01-B 5,39 

03 1.03 03-01 A 1.03-01-A 5,70 

04 1.03 03-01 B 1.03-01-B 5,70 

05 1.03 03-02 A 1.03-02-A 7,82 

06 1.03 03-02 B 1.03-02-B 7,82 

07 1.04 04-01 A 1.04-01-A 14,44 

08 1.04 04-01 B 1.04-01-B 14,44 

09 1.04 04-02 A 1.04-02-A 18,33 

10 1.04 04-02 B 1.04-02-B 18,33 

11 1.04 04-02 C 1.04-02-C 18,33 

12 1.04 04-03 A 1.04-03-A 19,13 

13 1.04 04-03 B 1.04-03-B 19,13 

14 1.04 04-04 A 1.04-04-A 34,96 

15 1.04 04-04 B 1.04-04-B 34,96 
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Kabelová tabulka (2/2) – Podkroví 

Port 

Přípojné místo Kabel 

Místnost Zásuvka Port Označení 
Délka kabelu 

(m) 

01 1.01 01-01 A 1.01-01-A 5,39 

02 1.01 01-01 B 1.01-01-B 5,39 

03 1.03 03-01 A 1.03-01-A 5,70 

04 1.03 03-01 B 1.03-01-B 5,70 

05 1.03 03-02 A 1.03-02-A 7,82 

06 1.03 03-02 B 1.03-02-B 7,82 

07 1.04 04-01 A 1.04-01-A 14,44 

08 1.04 04-01 B 1.04-01-B 14,44 

09 1.04 04-02 A 1.04-02-A 18,33 

10 1.04 04-02 B 1.04-02-B 18,33 

11 1.04 04-02 C 1.04-02-C 18,33 

12 1.04 04-03 A 1.04-03-A 19,13 

13 1.04 04-03 B 1.04-03-B 19,13 

14 1.04 04-04 A 1.04-04-A 34,96 

15 1.04 04-04 B 1.04-04-B 34,96 
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Příloha 4 

Rozpočet 

Název komponentu mj. Počet 
Cena za mj. 

(Kč) 

Cena celkem 

(Kč) 

Belden UTP kabel 1700E, 

DataTwist350, Cat.5e, 305m 
m                2             4 277,0                   8 554,0     

Belkin RJ-45 CAT5e UTP m              33                  19,0                      627,0     

ABB Tango (Bílá) ks              13                171,0                   2 223,0     

Instalační krabice PK 10 ks              15                    2,6                        39,0     

MiniCom - bílá - IP56 ks                 2                615,0                   1 230,0     

PANDUIT Mini-Com (Bílý) ks              33                118,0                   3 894,0     

TRITÓN, model 19", 18U 600x600  ks                1             6 500,0                   6 500,0     

PremiumCord, 1U, 8x230V ks                1                713,0                      713,0     

Eaton Ellipse PRO 850 IEC ks                1             5 469,0                   5 469,0     

Organizační prvky D-ring ks                2                577,0                   1 154,0     

PANDUIT CP245E88BLY ks                2             6 006,0                 12 012,0     

Cisco SG500-50 ks                1           13 712,0                 13 712,0     

Cisco RV110W ks                1             2 119,0                   2 119,0     

ZONEWAY ZW-NC857 ks                2             4 343,0                   8 686,0     

NVR 104POE ELN ks                1             6 247,0                   6 247,0     

WD Red (EFRX) - 4TB ks                1             4 750,0                   4 750,0     

Kabelový žlab KOPOS 3m ks              17                144,0                   2 448,0     

RAB-UP-xxx-A1, RAC-UP-xxx-A1 ks                2                783,0                   1 566,0     

Stahovací pásky 100ks ks                2                  75,0                      150,0     

Identifikační štítky 100ks ks                1                407,0                      407,0     

          

Práce (instalace + odměna za práci)           20 000,00     

       CELKEM            102 500,0     

 


