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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce slouží jako základní průvodce projektováním datových rozvodů. 
První kapitoly pojednávají o základech počítačových sítí. Jsou zde zmíněny typy sítí a 
jejich důležité hardwarové prvky a topologie. Práce je převážně zaměřena na síť typu 
LAN, která se v budovách a technologických objektech hojně využívá. Následuje 
základní popis přenosových kabelů, mezi kterými v dnešní době jednoznačně dominuje 
kabel typu kroucená dvoulinka. Budoucností jsou však kabely založené na bázi optiky. 
Jejich stručný popis je zde také. Pro lepší orientaci v možnostech projektování je v práci 
zařazena kapitola týkající se strukturované kabeláže. Zmíněny jsou sekce kabelážního 
systému, rozdíly mezi nimi a jejich účel. Dále také kategorie krouceného páru, které 
posledních 20 - 30 let hrály důležitou roli v systémech strukturované kabeláže. Popis 
technických norem, definujících strukturovanou kabeláž, ukončuje teoretickou část 
bakalářské práce. 

V praktické části jsou popsány počítačové programy, zaměřené na projektování 
datových rozvodů. Z nich je vybrán program AutoCAD Electrical 2011, jako 
nejvhodnější a uživatelsky nejpřijatelnější nástroj. Program je zde rozebrán a vysvětleny 
jsou jeho základní důležité funkční prvky a mechanismy. Pro lepší pochopení práce 
s programem slouží vytvořené videonávody se psaným komentářem. Tato videa jsou 
určena pro absolutní začátečníky, ale některé poznatky zajisté ocení i zkušenější 
projektanti. Tato série videí provede studenta od základních úkonů v prostředí 
AutoCAD až po konečnou ukázku zakreslení kabeláže do připraveného půdorysu. 
Půdorys náhodné budovy společně se sérií videonávodů se nachází na CD, jež je k této 
bakalářské práci přiloženo. 
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ABSTRACT 
This work serves as a basic guide to designing such a data distribution. The first 
chapters deal with the basics of computer networks. They are mentioned types of 
networks and major hardware elements and topology. The work is mainly focused on a 
LAN connection to the buildings and the extensive use of technological objects. The 
following is a basic description of the transmission cables, among which today is 
dominating type of twisted pair cable. The future is based on cable-based optics, 
however. Their brief description is here as well. For better orientation in how to design 
work is included in the chapter on structured cabling. Mentioned are sections of the 
cabling system, the differences between them and their purpose. Furthermore, the 
category of twisted pair, that played an important role in structured cabling systems for 
the past 20 - 30 years. Description of technical standards, defining structured cabling, 
terminating the theoretical part. 

The practical part describes the computer programs, focusing on the design of data 
distribution. Of these selected AutoCAD Electrical 2011, as the best and most 
acceptable user tool. The program is broken down and explained the importance of its 
basic features and mechanisms. For a better understanding of the work is created with 
the program video tutorial the written commentary. These videos are designed for 
absolute beginners, but some knowledge will appreciate the more experienced 
designers. This series of videos made from the student's actions in the AutoCAD 
preview to the final drawing the cable into the prepared plan. Floor plan of the building 
together with a random series video tutorial is located on the CD, which is attached to 
this thesis. 
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ÚVOD 
Projektování datových rozvodů nemá tak dlouhou historii, jako například projektování 
staveb. Je to dáno tím, že éra počítačů a datových komunikací začala teprve nedávno a 
stále se jedná o velmi mladé odvětví. 

S pohledem do minulosti lze říci, že první úspěšné pokusy o propojení počítačů sítí 
se datují někdy do šedesátých let minulého století. Tehdy se ovšem ještě jednalo o 
sálové počítače s terminály propojené přes telefonní linky. Jakmile ale doba pokročila, 
vznikly nové počítače, které se již začaly podobat dnešním PC a tím pádem vzrostly i 
požadavky na vzájemné propojení těchto stanic. Musela tedy přijít doba velkých 
inovací. Stalo se tak počátkem sedmdesátých let ve vědeckovýzkumném středisku 
PARC (Palo Alto Research Center) v Kalifornii v USA. Zdejší skupina inženýrů vnesla 
do této problematiky nápad o propojení pracovních stanic pomocí koaxiálního kabelu 
tzv. do sběrnice. Fungovalo to tak, že když jeden uzel něco vysílal, „slyšely“ ho i 
všechny ostatní uzly a mohly tuto zprávu přijímat. Ukázalo se, že jde o revoluční objev. 
Tato technologie byla nazvána Ethernet a díky své jednoduchosti a účinnosti je 
používána dodnes. 

Nyní se již mohlo začít hovořit o skutečném projektování datových rozvodů. 
Začínalo se ale od nuly a zprvu neexistovalo žádné globální schéma, jak se vlastně 
rozvody budou realizovat. Vše přišlo až s časem a ověřené principy se stávaly postupně 
normami. V dnešní době se projektuje dle tzv. strukturované kabeláže, což je vlastně 
soupis všech norem a standardů, ke kterým je při projektování potřeba přihlédnout. 

V prvních kapitolách práce jsou obecně popsány počítačové sítě, prostředky pro 
jejich funkci a principy, dle kterých se sítě budují. To čtenáři této práce poslouží 
k lepšímu pochopení celé problematiky projektování a hlavně ho obohatí o důležité 
teoretické poznatky. Nicméně úkolem této práce bude vybrat jeden kvalitní softwarový 
nástroj z široké nabídky programů určených k projektování datových 
a telekomunikačních rozvodů. Následně tento program podrobně popsat z hlediska 
uživatelského rozhraní a vytvořit krátké, výstižné návody s praktickými ukázkami práce 
v tomto programu. 
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1. POČÍTA ČOVÉ SÍTĚ 
V následujících kapitolách jsou popsány počítačové sítě, které se dnes využívají, jejich 
základní topologie a také je zde zmíněno o důležitých prvcích sítě. Schválně je zde 
zaměřeno převážně na síť typu LAN, jelikož je nejvyužívanější sítí v budovách a 
objektech. 

1.1 Typy sítí 

Rozřazení sítí je dáno převážně rozlohou oblasti, kterou síť zabírá a tím, co všechno má 
zprostředkovávat a pro koho je určena. 

1.1.1 LAN 

Jak už sám název napovídá, síť LAN (Local Area Network) je sítí pokrývající místní 
neboli lokální oblast. Je tedy vhodná pro použití v domech, kancelářích, budovách či 
skupinách budov. Užitná délka sítě se uvádí do 1 km, takže pro tyto lokality je perfektní 
k použití. 

Sítě LAN jsou využívány spíše pro potřeby sdílení technických a programových 
prostředků než pro komunikaci. Vychází to ze samotného charakteru sítě, kdy např. v 
jedné místnosti potřebujeme spíše vyměňovat data nežli spolu komunikovat. Příkladem 
může být také využívání tiskárny či faxu v rámci jedné budovy, kdy každá stanice 
připojená v síti může na tuto sdílenou tiskárnu či fax poslat požadavek na tisk. Jedná se 
samozřejmě i o velmi ekonomické řešení, jelikož nemusí každá stanice mít vlastní 
zařízení (tiskárnu, fax). 

Většina LAN sítí je dnes stavěna na bázi Ethernetu, který byl a je nejpoužívanější 
přenosovou technologií. Pro spojování jednotlivých pracovních stanic (PC) se využívají 
kabely typu kroucená dvoulinka. V raných fázích Ethernetu to byl koaxiální kabel. Pro 
větší sítě LAN, kde je potřeba propojit více než dvě pracovní stanice, se využívají 
rozbočovače (HUB) nebo přepínače (Switch). 

1.1.2 WAN 

Je-li hlavním požadavkem sítě přenos na dlouhou vzdálenost a komunikační 
charakter, pak je sít WAN perfektní volbou. Zkratka WAN (Wide Area Network) 
v překladu znamená „rozlehlá síť a dle samotného názvu je zřejmé její zaměření. 
Využívá se tedy pro propojení velkého území, často kontinentu nebo dokonce celého 
světa (Internet). Jedná se o přesný opak sítě LAN, která zahrnuje lokální propojení.  
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1.1.3 MAN 

Třetí základní sítí je síť MAN (Metropolitan Area Network), jejíž význam a použití je 
přesně někde mezi LAN a WAN. Tato metropolitní síť je hojně využívána ve velkých 
městech, kde propojuje lokální sítě. Používá se pro přenos dat, hlasu a obrazu a to na 
vzdálenosti řádově jednotek až desítek kilometrů. 

1.2 Hardwarové prvky počítačových sítí 

V jedné z prvních podob Ethernetu se k propojení jednotlivých uzlů sítě používal 
koaxiální kabel. Všechny stanice byly připojeny na jedné sběrnici. V tomto případě 
nebyly žádné aktivní síťové prvky potřeba. Na druhou stranu měla tato topologie velmi 
významné nevýhody. Hlavní z nich bylo zkolabování celé sítě při poruše byť jednoho 
uzlu sítě. Z tohoto důvodu se začaly využívat nové topologie zapojení (hvězda, kruh), 
které zajišťovaly vyšší stabilitu sítě. Koaxiální kabely už nebyly nyní dostačující a 
vzešel nápad využít telefonní linku. Tento nápad byl zrealizován kabelem kroucená 
dvoulinka. Společně s novými principy propojování musely být vynalezeny i nové 
hardwarové prostředky, díky kterým bylo možné danou síť zrealizovat. Text níže je 
popisuje. 

1.2.1 HUB 

Nastane-li situace, že je potřeba propojit dva počítače sítí, ať už z důvodu sdílení dat či 
společné komunikace, jsou vždy dvě možnosti. 

Tou první je propojení stanic přímo. V takovémto případě se používá křížený kabel 
(cross-over cable) nejčastěji UTP. Křížený znamená, že má v připojovacím konektoru 
jednotlivé PINy potřebným způsobem překříženy, tak aby si obě zařízení spolu 
„rozuměly“. 

Druhou možností je využití prostředníka, který bude spojovat obě stanice. Takový 
prostředník se nazývá HUB, česky rozbočovač. Veškerá komunikace nyní probíhá přes 
rozbočovač. Propojují se mezi sebou fakticky dvě různá zařízení s různě zapojenými 
konektory (koncový uzel a rozbočovač). V tomto případě stačí klasický (nekřížený) 
kabel s napřímo zapojenými PINy. Takovýto kabel se označuje jako 1:1. To však 
znamená, že každé z připojených zařízení se na stejný kontakt (PIN) dívá opačně. Pro 
příklad PINy TD jsou z pohledu koncového uzlu výstupní, ale z pohledu rozbočovače 
jsou naopak vstupní. Tato situace je zobrazena na obrázku níže (viz obr. 1.1).  

Výhoda použití HUBu je v tom, že k němu lze zapojit více než dvě pracovní 
stanice a může se tak vytvořit solidně stabilní sít, neboť problém jedné stanice 
neznamená zkolabování celé sítě. Trochu problém je s tím, že HUB rozesílá přijatá data 
z jednoho portu na všechny ostatní porty a nezajímá se o to, který z nich má být 
adresátem. Dochází tak k zahlcování sítě a logicky nižším výkonům. Tento problém řeší 
nástupce HUBu, switch.  
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Obr. 1.1: Propojení pomocí HUBu a běžného kabelu (nahoře) a základní propojení 
kříženým kabelem (dole), (převzato z [13]) 

1.2.2 Switch 

Switch, česky přepínač, je dalším z nejpoužívanějších aktivních síťových prvků a jeho 
hlavní úlohou je náhrada za rozbočovače (HUBy). Přispívá převážně ke zvýšení výkonu 
sítě, ale také zajišťuje větší bezpečnost sítě i samotného přenosu dat. 

Stejně jako v případě HUBu se jedná o prvek, který propojuje jednotlivé segmenty 
sítě. Samotné síťové spojení však probíhá poněkud odlišně. Switch totiž umožňuje 
paralelní komunikaci mezi různými porty. To je umožněno díky tomu, že přijímá rámce 
na všech svých vstupech a podle fyzické adresy (MAC) příjemce se rozhodne, do 
kterého segmentu je třeba rámec přeposlat. K větší efektivnosti přispívá tím, že 
zbytečně nepřenáší rámce určené stanicím ležícím ve stejném segmentu jako odesilatel. 
Nechová se tedy jako HUB, který přijatou zprávu jednoho portu odešle na všechny 
ostatní porty. Switch si vybírá, kam a co pošle. V tom je tedy jeho zásadní výhoda 
oproti HUBu, úspora a z toho plynoucí vyšší výkon. 

1.3 Topologie sítí 

Topologie je fyzické uspořádání sítě. Popisuje to, jakým způsobem budou jednotlivé 
pracovní stanice mezi sebou propojeny a zdali se bude využívat nějakých aktivních 
síťových prvků. Při realizaci nové sítě je volba správné topologie na prvním místě. Musí 
se zvážit k jakým účelům a pro jak velkou oblast působení bude síť sloužit a dle těchto 
prvotních požadavků se vhodná topologie zvolí. Volit je možno prakticky ze tří 
nejpoužívanějších typů, které jsou níže popsány. 
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1.3.1 Sběrnicová topologie 

Koncepce přenosových technologií, které se úspěšně prosadily ve světě lokálních 
počítačových sítí, byla do značné míry ovlivněna vlastnostmi a charakterem 
přenosových cest, které pro ně byly k dispozici. Velmi markantní to bylo v případě 
Ethernetu - při jehož zrodu se počítalo výhradně s použitím koaxiálního kabelu (ve 
variantě, která je dnes označována jako tzv. tlustý koaxiální kabel). Na tomto 
koaxiálním kabelu přitom bylo možné dělat odbočky, a k těmto odbočkám připojovat 
jednotlivé koncové uzly - čímž vznikla tzv. sběrnicová topologie, ve které jsou na jedno 
společné a všemi uzly sdílené vedení přímo "pověšeny" i jednotlivé uzly. Ethernet pak s 
touto sběrnicovou topologií pevně počítal, a její vlastnosti šikovně využíval ke svému 
fungování - zejména pak možnost tzv. všesměrového vysílání (broadcasting), která je 
pro sítě se sběrnicovou topologií charakteristická (a umožňuje, aby vysílání jednoho 
uzlu slyšely i všechny ostatní uzly). [11] 

Sběrnicová topologie je tedy velmi levným řešením, kdy prakticky jediné finanční 
náklady jsou za koaxiální kabely. Samozřejmě, že toto řešení musí mít nějaké 
nedostatky. Jedná se o nízkou přenosovou rychlost, které se dosahuje. Pohybuje se 
kolem 10 Mb/s. Dalším problémem je vysoká poruchovost. Přerušení kabelu v jednom 
místě sítě znamená znemožnění přenosu dat dále do neporušené části sítě. I přes tyto 
nedostatky však má tato topologie i dnes své uplatnění. 

1.3.2 Kruhová topologie 

Jedná se prakticky o sběrnicovou topologii s tím rozdílem, že v případě kruhové se 
jednotlivé stanice spojují tak, aby spolu tvořily kruh. Z toho plyne, že musí mít podobné 
výhody a nevýhody jako sběrnicová topologie. 

Jeden zásadní rozdíl mezi oběma metodami propojování však je. Kruhová 
topologie je bezkolizní. Bezkolizní znamená, že v jednom momentě může vysílat pouze 
jedna stanice. Ostatní stanice poslouchají a nemůže tedy dojít ke kolizi. Tato metoda 
zajišťuje až dvojnásobnou propustnost oproti klasické sběrnicové topologii. 

Nevýhodou je zkolabování celé sítě při poruše byť jednoho uzlu. Pro správnou 
funkčnost musí být tedy celý okruh v pořádku. 

1.3.3 Hvězdicová topologie 

Nejpoužívanější topologií v síťové architektuře je bezesporu hvězdicová. Zprvu se od ní 
spíše odklánělo kvůli její vysoké finanční nákladovosti. Časem ale klesala cena kabelů i 
aktivních hardwarových prvků a hvězdicová topologie byla stále využívanější. Dnes je 
více méně standardem pro budování sítě ve větších firmách, kancelářích a budovách. 

Princip této topologie je takový, že všechny stanice v síti jsou zapojeny do jednoho 
centrálního uzlu. Zpravidla jím bývá aktivní síťový prvek HUB nebo Switch. Zapojení 
je řešeno formou kabelu kroucená dvoulinka, běžně UTP či STP. Díky těmto kabelům i 
samotné struktuře sítě je možné dosahovat mnohem vyšších přenosových rychlostí než 
v případě sběrnicové topologie. Podle typu kabelu až 1 Gb/s.  
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Další velkou výhodou oproti sběrnicové topologii je stabilita a výkonnost. Při dané 
struktuře neznamená selhání jedné stanice kolaps celé sítě. Pouze tato jedna stanice 
nebude k dispozici, zbytek sítě bude fungovat normálně. Vysoká výkonnost sítě při 
použití hvězdicové topologie je zase dána tím, že na jednom kabelu je připojen vždy jen 
jeden počítač. Tím pádem nemůže docházet ke kolizím mezi pakety a data může 
současně přenášet více počítačů. 

Zapojení do hvězdy má i své nevýhody. Takováto síť je závislá na stoprocentní 
funkčnosti centrálního uzlu. Při jeho poruše totiž dojde k selhání celé sítě. Další 
nevýhodou je potřeba rozbočovačů a přepínačů, což vede zase k vyšší ceně a ta je stále 
jedním z rozhodovacích faktorů při výběru nové topologie. 

 
   

     a) sběrnice           b) kruh        c) hvězda 

Obr. 1.2: Základní topologie sběrnice, kruh a hvězda 



                                                                       16 

2. PŘENOSOVÉ CESTY 
Základním předpokladem pro přenos dat je existence vhodné přenosové cesty. Ta ale 
nikdy není ideální. To znamená, že signál procházející přenosovou cestou nemůže být 
nikdy přenesen adresátovi v naprosto stejné podobě, jako byl vyslán. Vždy bude 
existovat nějaké rušení či útlum, které zabrání ideálnímu přenosu signálu. To je dáno 
základními fyzikálními vlastnostmi každého přenosového média. 

 Přenosové médium je prvek každé přenosové cesty, díky němuž je možné signály 
přenášet. V zásadě jsou dva typy médií, kabel a vzduch. Kabely se šíří buď elektrický 
signál (koaxiální kabel, kroucená dvoulinka) nebo optický signál (optické vlákno). 
Vzduchem se přenáší informace formou elektromagnetických vln. 

2.1 Koaxiální kabely 

Koaxiální kabel byl prvním médiem, které se začalo využívat pro tvorbu sítí. Stál u 
zrodu Ethernetu počátkem 80. let. Je tvořen dvěma vodiči, izolací a pláštěm. Vodič 
procházející středem kabelu bývá zhotoven z mědi a je obehnán izolací. Tato izolace 
zvaná též jako dielektrikum je povětšinou vzduch či polyetylen. Druhý vodič obepíná 
toto dielektrikum. Tvoří ho tenká měděná vlákna, která jsou spletena do sebe. Toto 
„opletení“ slouží také jako stínění. Konstrukce kabelu vychází z názvu. Co-axiální 
neboli souosý znamená, že osy obou vodičů splývají a prochází geometrickým středem 
kabelu. Podrobný řez kabelem s popisem je zobrazen níže (viz obr. 2.1). 

Velmi důležitým parametrem koaxiálního kabelu je jeho impedance. Pro účely 
počítačových sítí se používají kabely s impedancí 50 Ohmů. Člověk řešící síť 
s koaxiálními kabely musí mít na paměti skutečnost, že na nezakončených koncích 
kabelu dochází k odrazům signálu a následnému zkreslení přenášené zprávy, které může 
vést až k zániku informace. Tomu lze ale zamezit velmi snadno. Oba konce kabelu se 
zakončí pomocí zakončovacích členů (terminátorů) o stejné impedanci jako je 
impedance kabelu. 

 

Obr. 2.1: Řez koaxiálním kabelem ukazující vnitřní strukturu 
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2.1.1 Tenký a tlustý koaxiální kabel 

Tlustý koaxiální kabel byl první, který se pro účely počítačových sítí začal používat. 
Jeho tloušťka činí zhruba 1 cm a díky ní je možné použít silnější průměr vnitřního 
vodiče a hustší vodivé opletení. V případě tohoto kabelu se dosahuje přenosové 
vzdálenosti až 500 m. Nevýhodou byla však nepraktičnost při instalaci, zejména malá 
ohebnost. 

Z toho důvodu se přešlo na tenký koaxiální kabel. Ten má asi tak poloviční 
tloušťku oproti tlustému kabelu. Použité vodiče se tedy uskromnily v průměru a 
dosahuje se s ním přenosu signálu na vzdálenost do 200 m. Tenký koaxiální kabel má 
sice horší některé vlastnosti, ale nižší cena a praktičtější využití z něj udělali lepší volbu 
při realizaci sítě. 

2.2 Kroucená dvoulinka 

Koaxiální kabely stály sice u zrodu lokálních počítačových sítí, ale současnost patří 
bezesporu kroucené dvoulince. Ta totiž řeší většinu nedostatků koaxiálních kabelů. 
Kroucená dvoulinka je kabel tvořený dvěma páry vodičů, jež jsou po celé délce kabelu 
pravidelně zkrouceny. Z toho plyne jeho název, twisted pair čili kroucená dvoulinka. 
Oba vodiče jsou rovnocenné v tom smyslu, že žádný z nich není spojován se zemí a 
jedná se tak o symetrické vedení. 

Zkroucení vodičů má svůj smysl. Velmi výrazně snižuje efekt vyzařování 
elektromagnetických vln do okolí, které mohou být nebezpečné. Toto vyzařování lze 
vysvětlit pomocí základních pouček fyziky. Ty říkají, že každé dva vodiče jdoucí 
souběžně vedle sebe se chovají jako anténa. V běžných prostředích stačí použít 
nestíněné kabely UTP, ale v prostorách, kde je kladen velký důraz na lidské zdraví či 
neovlivňování jiných zařízení a přenosových cest, je nutno použít stíněné kabely STP. 

2.2.1 Rozdíl mezi stíněným a nestíněným kabelem 

Kroucená dvoulinka se vyrábí ve dvou základních provedeních. Na jedné straně je jím 
nestíněný kabel (UTP) a na straně druhé stíněný kabel (STP). Obě dvě varianty mají své 
výhody i nevýhody.  

Nestíněný kabel je jednoznačně nejpoužívanější. Pro klasické použití v kancelářích 
a domech je naprosto dostačující a jeho cena je také přijatelnější oproti stíněnému 
kabelu. Další jeho výhodou je ohebnost a snadná instalace. 

U stíněného kabelu jsou všechny jeho páry zastíněny. Obvykle se používá tenká 
hliníková fólie, která zamezí šíření elektromagnetických vln do okolí. Díky těmto 
skutečnostem je také využití tohoto kabelu hlavně tam, kde je nutno dodržovat přísná 
hygienická či přenosová kritéria. 

K dalším z rozdílů mezi kabely patří jednoznačně rozdílná maximální přenosová 
rychlost, kterou kabel dokáže zrealizovat. 
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            a) nestíněný UTP             b) stíněný STP 

Obr. 2.2: Řez kabely UTP a STP 

2.3 Optické kabely 

Optický přenos signálu je dozajista budoucnost telekomunikací. Kroucená dvoulinka je 
prakticky už na vrcholu svých technologických možností a přenosová rychlost 100 Mb/s 
je pro ni zdá se hraniční. Bylo by sice možné jít do ještě vyšších hodnot přenosových 
rychlostí, ale na úkor již nepřijatelných problémů, jako přílišná míra vyzařování či 
vysoká cena. Zato optická vlákna využívají svůj potenciál pouze z několika procent, 
takže se dá předpokládat, že v blízké budoucnosti dojde ještě k velkým technickým 
pokrokům v jejich struktuře. 

2.3.1 Princip optického přenosu 

Přenos optickým kabelem je uskutečněn díky světlu, které se kabelem šíří a zároveň 
nese informaci. Z toho plyne, že na začátku přenosové trasy musí existovat nějaký 
generátor světelných impulzů a na konci zase přijímač, jež dokáže tyto impulzy 
rozpoznat. Generátor tvoří většinou LED či laserová dioda. Přijímačem bývá vhodně 
zvolená fotodioda. 

Nejdůležitější částí samotného kabelu jsou jednoznačně optická vlákna. Takovéto 
optické vlákno je tvořeno tenkým jádrem a vhodným pláštěm. Jádro, tvořené ze skla či 
plastu, slouží k šíření světla skrz celou délku kabelu. K tomu dochází díky využití 
fyzikálních poznatků. Jestliže paprsek světla dopadá na rozhraní dvou prostředí (v 
tomto případě myšleno rozhraní jádro - plášť), dojde zpravidla k částečnému odrazu 
zpět do původního prostředí a částečně projde do druhého prostředí. Záleží na tom, pod 
jakým úhlem paprsek dopadá na rozhraní těchto prostředí. Pokud tento úhel je větší než 
tzv. mezní úhel, potom dochází k úplnému odrazu a veškerý dopadající světelný 
paprsek se odrazí zpět do původního prostředí. Toho se právě využívá u optického 
přenosu. Obě optická prostředí i úhel, pod jakým světelné paprsky vstupují do vlákna, 
musí být vhodně volena tak, aby po celé délce vlákna docházelo pouze k úplným 
odrazům. 
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2.3.2 Jednovidová a mnohovidová optická vlákna 

Podle toho, jakým způsobem optické vlákno paprsek vede, se optická vlákna dělí na 
jednovidová a mnohovidová. 

Mnohovidová vlákna jsou v současnosti určitě využívanější a to kvůli jejich nižší 
ceně. Nemají sice tak vytříbené vlastnosti jako vlákna jednovidová, ale pro potřebu 
dnešních lokálních sítí jsou více než dostačující. Mnohovidová se nazývají z toho 
důvodu, že každý světelný impulz, který do vlákna vstupuje, je složen z několika 
světelných paprsků (odborně nazývaných jako vidy). Každý takový paprsek cestuje 
vláknem po jiné trase a k detektoru dorazí s různým časovým zpožděním. Detektor však 
nehledí na jednotlivé paprsky, ale na světelný impulz jako celek. Vzniká tedy zkreslení, 
které zamezuje, vlivem této „disperze“, přenášení signálu po tomto kabelu na 
vzdálenosti větší jak 2 km. Tento problém se snaží řešit vlákna jednovidová. 

Jednovidové vlákno přenáší pouze jeden světelný paprsek (jeden vid), tudíž 
nemůže docházet k disperzi, která signál zkresluje. Díky tomu je možno s touto 
technologií dosahovat opravdu uctihodných vzdáleností, až desítek kilometrů. Možnosti 
přenášet pouze jeden vid se dosahuje díky zmenšování rozdílu optických vlastností 
dvou prostředí, na jejichž rozhraní dochází k odrazům nebo zmenšením průměru jádra. 
V praxi se spíše využívá právě zúžení jádra na 8 až 10 µm. Pro představu, mnohovidová 
vlákna mají průměr jádra 50, 62,5 nebo 100 µm. Pro generování jednoho světelného 
vidu je ale zapotřebí přesnější generátor a obdobně přesnější detektor. A s přesností 
samozřejmě roste i cena. 

 

Obr. 2.3: Typy jednotlivých optických vláken 
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3. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 

3.1 Historie a vývoj 

Od sedmdesátých let se začala objevovat různá řešení pro propojení počítačů 
nacházejících se v jedné lokalitě, řádově do několika stovek metrů. U takto vytvořených 
sítí se ujalo označení lokální počítačové sítě (Local Area Network - LAN). Široká řada 
firemních standardů, určených pro propojení počítačů, byla postupně ujednocena a 
národními i mezinárodními standardizačními organizacemi byly postupně vybrány a 
standardizovány nejúspěšnější z nich. Standardizace byla nutná pro zajištění 
kompatibility zařízení od různých výrobců. Tak byly standardizovány např. protokoly 
Ethernet, Token Ring, FDDI atd. Standardizace komunikačního protokolu zahrnovala 
zpravidla i standardizaci kabelážních systémů určených pro tyto technologie. V 
převážné většině se jednalo o řešení založené na koaxiálních kabelech, které se 
používaly od doby terminálových sítí. 

Aby kabelážní systém představoval perspektivní řešení i do budoucna, jeho morální 
životnost musí být mnohonásobně vyšší než morální životnost aktivního komunikačního 
systému. Jako nejefektivnější řešení se jevilo využití vícevodičových párovaných 
kabelů. Takto vzniklé univerzální řešení kabeláže se nazývá strukturovaná kabeláž. 
V současné době se pro strukturovanou kabeláž jako médium používá výhradně 
metalický kroucený párový kabel (kroucená dvoulinka) nebo optický kabel. Běžně se 
pro realizaci kabelového rozvodu používají 4-párové kabely, i když většina současných 
sítí využívá pro přenos pouze dva páry. Různé komunikační sítě mohou využívat různé 
páry v kabelu, dnešní standardy však neumožňují využívat jeden kabel současně pro 
více než jednu aplikaci. 

Velmi důležitým požadavkem na strukturovanou kabeláž je, aby instalace a 
organizace kabelážního systému byla jednoduše pochopitelná instalatérům, správcům 
sítě i ostatním technickým pracovníkům pracujícími s kabelážním systémem. Proto 
budování kabelážního systému vyžaduje promyšlené plánování, přehledné seskupení 
kabelů do kabelových svazků, názorné označování těchto kabelů a kabelových svazků a 
dodržení norem. [8] 

3.2 Standardizace strukturovaného kabelážního systému 

Univerzálnost strukturované kabeláže se zajišťuje dodržováním technických parametrů, 
které jsou shrnuty do národních a mezinárodních standardů. Nejzákladnější a 
nejdůležitější standardy pochází z americké normy EIA/TIA-568. První verze tohoto 
standardu definovala vlastnosti komponent a podmínky pro instalaci strukturované 
kabeláže kategorie 3 (podrobný popis kategorií je v kapitole níže). Jedná se o vydání 
z roku 1989. Následovaly standardy č. TSB 36 a TSB 40 z let 1992 a 1994 určující 
parametry pro kategorii 4 a 5 strukturované kabeláže a také techniky instalace a 
testování kabelážního systému. Standardy EIA/TIA-568, TSB 36 a TSB 49 byly 
nakonec sloučeny do jednoho standardu, který je označován jako EIA/TIA-568A. 
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3.3 Sekce kabelážního systému 

Základem strukturované kabeláže je rozdělení celé kabeláže do tří sekcí. Každá z nich je 
řešena individuálně a podle pro ni daných pravidel. Takovéto řešení je pro jednotlivé 
kabelové systémy předepsáno příslušnou topologií. Nejčastěji se používá topologie 
strom a hvězda. Standard strukturované kabeláže dále definuje několik základních 
prostor pro kabelážní systém. Základní rozdělení vypadá asi následovně (viz obr. 3.1): 

Rozdělení strukturované kabeláže do tří sekcí: 

• vertikální kabelové rozvody (páteřní sekce) 

• horizontální kabelové rozvody (distribuční sekce) 

• pracovní sekce 

Základní prostory kabelážního systému: 

• hraniční bod (bod napojení z venčí) 

• datový rozvaděč 

• telekomunikační místnost 

 

Obr. 3.1: Rozdělení budovy na sekce a základní prostory (převzato z [8]) 
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3.3.1 Vertikální sekce 

Jedná se o část kabelážního systému, která má za úkol propojovat hraniční bod, 
telekomunikační místnosti a místnost technického vybavení. Jedná se o tzv. páteřní 
kabeláž. Vertikální sekce musí být strukturována podle jisté dané topologie. Význam 
pro ni má pouze fyzická topologie a tou bývá nejčastěji hierarchická hvězda. 

Vertikální kabeláž je možné realizovat využitím metalických i optických kabelů. 
Používaným metalickým kabelem je vždy vícepárová kroucená dvoulinka a to buď 
nestíněná (UTP) nebo stíněná (STP). V praxi je téměř výhradně použit 4-párový UTP 
kabel o impedanci 100 Ω. Při instalaci kabelů je nutné dodržovat různá stanovení daná 
normami. Jedním ze základních stanovení je délka kabelu. Ta musí být koncipována 
tak, aby nepřesáhla určitou stanovenou mez. Tato daná hranice se různí pro jednotlivé 
kategorie kabelážního systému. V případě kategorie 5 platí omezení, že kabel vertikální 
kabeláže nemůže být delší než 90 m. U nižších kategorií, určených zejména pro klasické 
telekomunikační aplikace, nesmí délka kabelu přesáhnout 800 m pro kabely s 
impedancí 100 Ω. Další stanovení jsou, že použitý konektor musí být RJ-45, že vodič 
v metalickém kabelu musí být drát a při instalaci je nutné se vyhnout ostrým ohybům 
kabelu. 

V případě optických kabelů může existovat hned několik důvodů k jejich použití. 
Častý důvod je příliš malá maximální délka metalického kabelu a požadavek na větší 
šířku pásma. Optické kabely mají maximální použitelnou délku do 2000 m u 
mnohovidového vlákna a až 3000 m u jednovidového vlákna. Takže v tomto případě 
jsou skvělou náhradou. Bohužel horší je to s možnosti ohybu kabelu. Zde jsou kritéria 
ještě přísnější než u metalického kabelu. 

3.3.2 Horizontální sekce 

Horizontální sekce je stejně jako vertikální sekce část kabelážního systému. V tomto 
případě ale propojuje datový rozvaděč s koncovými zásuvkami v pracovní sekci. 
Přehledné znázornění je na obrázku výše (viz obr. 3.1). Kabely horizontální sekce 
vedou paprskovitě od datového rozvaděče k jednotlivým zásuvkám. Fyzická topologie 
bude tedy jednoznačně typu hvězda a logická topologie nejčastěji také. 

Kabely v horizontální sekci je možné použít metalické i optické, stejně jako 
v případě vertikální sekce. Musí se dodržovat i stejná pravidla a ustanovení při instalaci. 
Rozdíl je pouze u optických kabelů. V horizontální sekci se totiž používají pouze 
mnohovidové optické kabely s průměry vlákna 62,5/125 µm. Dělá se to z čistě 
ekonomických důvodů. Optické kabely se zde používají hlavně díky větší šířce pásma a 
větší odolnosti proti elektromagnetickému rušení. Jelikož však délka optického kabelu 
v horizontální sekci nesmí přesáhnout 90 m, nelze zde kabel použít na překonání 
omezení, jež je dané maximální délkou metalických kabelů. 
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3.4 Kategorie kabeláže 

Kategorie 3 (Cat. 3) 

Je nejnižší kategorií. Dnes se již prvky kategorie 3 ve většině případů používají pouze 
pro telefonní rozvody (např. propojovací ISDN panely, kabely k telefonní ústředně či 
propojovací šňůry k telefonnímu přístroji). Maximální přenosová rychlost, které bylo 
možné dosahovat na kabelážích kategorie 3, byla 10 Mb/s (protokol 10Base-T). 

Kategorie 4 (Cat. 4) 

Tato kategorie se již téměř nepoužívá. Byla spojována především se společností IBM a 
jejími prvky pro sítě Token Ring. Kategorie 4 byla silně zastoupená především v USA, 
v evropských standardech nebyla nikdy zmíněna. 

Kategorie 5 (Cat. 5) 

Kategorie 5 byla schválena v roce 1995. Nyní je již nahrazena kategorií 5E – tzn. stejně 
jako v případě kategorie 3 a 4, se jedná již o historickou kategorii. Maximální 
přenosová rychlost, které bylo možné dosahovat, se pohybovala okolo 100 Mb/s (tzv. 
Fast Ethernet, protokol 100Base-T). 

Kategorie 5E (Cat. 5E) 

Vychází z kategorie 5 a má i stejnou šířku pásma (tj. 100 MHz). Z důvodu cenové 
dostupnosti je v této chvíli kategorie 5E stále nejrozšířenější kategorií ve strukturované 
kabeláži. Komponenty kategorie 5E umí přenést i Gigabit Ethernet v podání protokolu 
1000BaseT. Nicméně přenosová rychlost 1 Gb/s je limitní rychlostí pro všechny 
komponenty kategorie 5E. 

Kategorie 6 (Cat. 6) 

Byla schválena v roce 2002. Pracuje s dvojnásobnou šířkou pásma než kategorie 5E (tj. 
až 250 MHz). Vyšší kvalita komponent a větší šířka pásma zajišťuje vynikající 
spolehlivost přenosu Gigabit Ethernetu. Podporovány jsou protokoly 1000Base-T, 
1000Base-TX, 10GBase-T. 

Kategorie 6A (Cat. 6A) 

Nejnovější kategorie, která vznikla v dubnu 2008. V této chvíli je plně specifikována 
pouze v americké normě TIA/EIA 568B.2-10. S kategorií 6A se počítá především pro 
plnohodnotný přenos protokolu 10GBase-T na všechny vzdálenosti (rychlost 10 Gb/s), 
které jsou v metalické kabeláži běžné. Oproti kategorii 6 pracují komponenty kategorie 
6A s dvojnásobnou šířkou pásma, tj. 500 MHz, která poskytuje komponentům této nové 
kategorie již zmíněnou vyšší datovou propustnost. 

Kategorie 7 (Cat. 7) 

Kategorie 7 byla poprvé zmíněna již v roce 1997, nicméně schválení se dočkala až v 
roce 2002, a to navíc pouze pro kabel a nikoli pro spojovací hardware (tj. zásuvky, 
patch panely atd.). Pracovní frekvence kategorie 7 je nyní 600 MHz. [6] 
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4. NORMY A STANDARDY 

4.1 EIA/TIA 568A 

Jedná se o nejdůležitější ze všech norem, jelikož většina ostatních z ní vychází. 
Standard EIA/TIA 568A se vztahuje na kabelážní systém určený pro komerční a 
administrativní budovy. Rozděluje jej na dílčí části a pro každou část definuje 
parametry komponent. Konkrétně kabelážní systém rozděluje na horizontální, páteřní a 
pracovní sekci. Standard dále podrobně popisuje jednotlivé komponenty kabelážního 
systému jako např. telekomunikační skříň – datový rozvaděč, prostředí místností, kabely 
včetně propojovacích panelů (patch panely) a konektory. 

Standard 568A používá rozšířenou topologii typu hvězda. Horizontální kabeláž je 
rozvedena paprskovitě z datového rozvaděče k uživatelským zásuvkám. Ke každé 
zásuvce pak vede samostatný kabel, přičemž jednotlivé kabely nemusí být stejného 
typu. Tímto typem bývá ale většinou kabel UTP, který je podle standardu 568A 
rozdělen podle přenosových vlastností do několika kategorií. Jejich popis a zároveň i 
popis horizontální a páteřní sekce je rozepsán v kapitole 3. 

EIA/TIA 568A se zabývá kategoriemi kabelů do kategorie 5 a nedoporučuje 
používat kategorie kabelů 1 a 2. Vyšší třídy kabelů jsou popsány v normě EIA/TIA 
568B. 

Navazující na EIA/TIA 568A je standard EIA/TIA 569. Ten určuje, jakým 
způsobem má být provedena instalace strukturovaného kabelážního systému a to pro 
jednotlivé sekce kabelážního systému zvlášť. 

Výše popsané standardy vznikly na území Spojených státu amerických, ale 
postupně se staly mezinárodně platnými. První mezinárodní normou se stala norma ISO 
IEC IS 11801, která je ekvivalentem normy EIA/TIA 568A. Vydána byla Mezinárodní 
Standardizační Organizací (International Standardization Organization). Pro Evropu 
byly také vypracovány standardy, které nesou označení EN 50173 (ekvivalent EIA/TIA 
568A) a EN 50174 (ekvivalent EIA/TIA 569). Tyto Evropské normy jsou platné i v 
České republice. 

4.2 ČSN EN 50173-1 

Jak je již psáno výše, jedná se o evropskou normu, platnou i v České republice. Norma 
obsahuje specifikace, určené pro společné prostředí univerzální kabeláže bez ohledu na 
typ prostor. Je zde specifikována struktura a konfigurace páteřních kabelážních 
subsystémů univerzálních kabelážních systémů, dále požadavky na vlastnosti kanálu, 
spoje, prvků a referenční provedení páteřní kabeláže pro podporu norem souboru EN 
50173. 

Tato norma dále předpokládá, že univerzální kabelážní systém, jak je definován 
v této normě, bude mít životnost delší než 10 let. 
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4.2.1 Struktura univerzálního kabelážního systému 

Norma ČSN EN 50173-1 určuje strukturu univerzálního kabelážního systému tak, aby 
jednotlivé funkční prvky kabeláže tvořily subsystémy. Dále určuje rozhraní, kterými 
jsou prvky pro specifické použití vzájemně propojeny pomocí univerzální kabeláže. 
Propojením prvků pro specifické aplikace se vytváří kanály, které jsou používané pro 
podporu aplikací. 

Funkčními prvky univerzální kabeláže jsou: 

- rozvodný uzel areálu (CD) 
- páteřní kabel areálu 
- rozvodný uzel budovy (BD) 
- páteřní kabel budovy 
- rozvodný uzel podlaží (FD) 
- konsolidační bod (CP) 
- kabel konsolidačního bodu 
- telekomunikační vývod (CO) 

Tyto funkční prvky společně tvoří kabelážní subsystémy (viz obr. 4.1). 

 

Obr. 4.1: Hierarchická topologie univerzální kabeláže 

Univerzální kabeláž zahrnuje tři kabelážní subsystémy. Je jimi páteřní kabelážní 
subsystém areálu, páteřní kabelážní subsystém budovy a horizontální kabelážní 
subsystém. Všechny tyto subsystémy jsou tvořeny funkčními prvky a společně tvoří 
hierarchickou topologii, jež je uvedena na obrázku výše. 
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4.3 ČSN EN 50174-1 

ČSN EN 50174 hovoří o čtyřech fázích pro úspěšnou instalaci a provoz kabelových 
rozvodů informační techniky. 

Jedná se o tyto fáze: 

- návrh (výběr složek kabelových rozvodů a jejich sestavení) 
- specifikace (podrobné požadavky na kabelové rozvody) 
- zavedení (fyzická instalace) 
- provoz (správa připojení a údržba přenosových funkcí během životnosti kabeláže) 

Norma je rozdělena do tří částí, kde se specifikují základní požadavky pro plánování, 
zavádění a provoz kabelových rozvodů informační techniky, ve kterých je využito 
symetrických kabelů s měděnými jádry a kabelů s optickými vlákny. [9] 

Tato první část je věnována plánovací fázi instalace a technickým inženýrům slouží 
k zajištění jakosti kabelových rozvodů. Popisuje se zde, jakým způsobem mají být 
rozvrženy fyzické funkční prvky (rámy, skříně, krytky), aby byly pro případnou opravu 
či měření snadno přístupné a také, aby jejich umístění neohrožovalo zdraví obslužného 
personálu. Příklad fyzická reprezentace základních teoretických funkčních prvků je 
popsána níže (viz Tab. 4.1). 

 

Funkční prvky Skutečná fyzická reprezentace 
Telekomunikační zásuvka Koncový bod umístěný v krytce 
Přechodový bod Krytka obsahující koncové či spojovací součástky 
Rozvaděč Skříně a rámy obsahující krytky s koncovými body 

Tab. 4.1: Skutečná fyzická reprezentace funkčních prvků 

4.4 ČSN EN 50174-2 

Jedná se o druhou část technické normy ČSN EN 50174. Určena je především pro 
pracovníky, kteří jsou zahrnuti do samotného návrhu a instalace. 

Norma obsahuje požadavky a doporučení souvisící s projektovou přípravou instalace a 
postupy na základě definice: 

• Strategie návrhu (určení cesty) a pokynů závislých na aplikaci, 
elektromagnetickém prostředí, infrastruktuře a vybavení budov. 

• Požadavků na návrh a instalaci pro metalické a optické vláknové kabeláže 
informačních technologií v závislosti na aplikaci, elektromagnetickém prostředí, 
infrastruktuře a vybavení budov. 

• Postupů a metod, které mají být přijaty pro zajištění instalace kabeláže v souladu 
se specifikací. [4] 

Hlavní zaměření normy je na správnost pokládky kabelů při instalaci a také na 
správnost napojování mechanických spojů. 
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4.5 ČSN ISO/IEC 18010 

Tato mezinárodní norma specifikuje strukturu a požadavky na trasy a prostory uvnitř 
budov nebo mezi budovami, určené pro výměnu informací a telekomunikační kabeláž, 
která je ve shodě s ISO/IEC 11801 a ISO/IEC 15018. 

Tato mezinárodní norma má rovněž vliv na rozdělení prostoru uvnitř budovy. Při tom 
tato norma bere v úvahu budovy s jedním uživatelem i budovy sdílené více uživateli. 

Tato norma nepokrývá bezpečnostní aspekty konstrukce budov, opatření sloužící 
k odvrácení požárů nebo telekomunikační systémy, které vyžadují určité zvláštní typy 
opatření. 

4.5.1 Trasy v budově 

Dvojitá podlaha 

Vyrábí se ze spalných, nespalných a kompozitních panelů ve dvou typech. Standardně 
vysoké podlahy a nízkoprofilové podlahy. Projektant musí už při návrhu počítat s tím, 
že zásuvky služeb se nesmí umísťovat v průchozích koridorech nebo na místech, kde by 
představovaly riziko pro osazenstvo budovy. Dvojitá podlaha musí být schválena a její 
uspořádání rozhodnuto ještě před jakoukoli instalací zařízení či kabeláže. 

Systémy hlavních kabelových tras 

Pro obsluhu ploch, v nichž lze dosáhnout na telekomunikační zařízení od stěn, lze 
použít systémy hlavních kabelových tras pro vytváření obvodových tras. Systémy 
hlavních kabelových tras, které sestávají z kabelového vedení, spojek, kolen a 
podobných tvarovek a vybavení pro montáž přístrojů, se osazují přímo na povrchy stěn 
ve vhodných úrovních a zajišťují nepřetržitou obvodovou trasu. Telekomunikační 
zásuvky jsou umístěny podél trasy a mohou být posouvány nebo přidávány i po původní 
instalaci. 

Systémy instalačních trubek a kanálů 

Instalační trubky a kanály se jako systémy tras pro telekomunikační kabeláž používají 
v případech, kdy se nevyžaduje přizpůsobivost a umístění zásuvek je do budoucna 
neměnné. Jsou dána jasná pravidla, kolik může být umístěno ohybů v trase instalační 
trubky a pro vratné oblouky (tvaru U) platí, že musí být zpřístupněny instalační krabicí. 

Kabeláž ve stěně 

Pokud to místní předpisy povolují, lze použít k vedení telekomunikační kabeláže 
prostor v suchých stěnách, a to horizontálně přes mezery ve sloupcích nebo vertikálně 
mezi sloupky. Pro vedení a podpírání kabelů lze použít instalační trubky nebo 
připevňovací segmenty. [5] 
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5. PROGRAMY URČENÉ PRO 
PROJEKTOVÁNÍ DATOVÝCH ROZVOD Ů 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, dnešní projektování datových rozvodů je až na výjimky 
softwarovou záležitostí. Nese to s sebou nesporné výhody a je jen otázkou času, kdy i 
staromódní projektanti přejdou k používání „mocných“ softwarových nástrojů. Těch 
existuje hned několik a od různých vývojářských firem. 

5.1 SPIDER-Fiber 

Jedná se o ucelený systém pro tvorbu a správu dokumentace optických sítí. Vyvinut byl 
firmou GISoft, která se zabývá tvorbou a nasazováním grafických, geografických, 
projekčních systémů a systémů pro správu technické dokumentace na bázi technologií a 
produktů firmy Bentley Systems.  

Základním rysem programu je možnost uchovávat v jedné společné datové bázi jak 
výkresovou dokumentaci optické sítě skládající se z různých druhů grafických 
reprezentací (různých druhů výkresů dokumentace), tak také informace o 
technologických prvcích optické sítě a jejich vzájemných logických a funkčních 
vazbách. 

Systém SPIDER-Fiber obsahuje několik základních druhů grafických reprezentací 
výkresové dokumentace. Je jimi: 

• schéma optické sítě na úrovni optických kabelů od hlavní stanice po optické uzly 
• schéma rozvláknění optické sítě na úrovni optických vláken 
• signálové schéma na úrovni optických vláken 
• schéma pokládky optických kabelů (kreslené nad polohopisem) 
• schéma ochranných trubek 
• schéma pokládky ochranných trubek (kreslené nad polohopisem) 
• průběh trasy vedení (uložení) optických kabelů obsahující zakreslení výkopů 
• podkladová mapa a trasy vedení jiných inženýrských sítí [14] 

Výhody tohoto programu jsou nesporné. Umí stanovit potřebné délky optických kabelů. 
Je s ním možné publikovat dokumentace sítě (grafické i popisné údaje) na intranetovou 
síť a to ve formátu vhodném pro zobrazení přímo ve webovém prohlížeči. Popisné údaje 
jsou exportovány do tabulek programu Microsoft Excel apod. 

Nevýhodou může být zaměření pouze na optické kabely, ale v rámci svého 
zaměření poslouží více než dobře. 
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5.2 SPIDER-Tel 

SPIDER-Tel je program určený především pro tvorbu výkresové dokumentace místních 
a dálkových telekomunikačních sítí. Stejně jako program SPIDER-Fiber byl vyvinut 
firmou GISoft jako nástavba komplexního programového prostředí MicroStation od 
firmy Bentley Systems. 

Program slouží ke zpracování a využití všech složek výkresové dokumentace 
telekomunikačních sítí. Jsou jimi zejména trasy vedení, schémata a podkladové mapy. 
Při zpracování vzniká tzv. "živá síť", kdy jednotlivé reprezentace sítě (trasa vedení, 
schéma, popisné informace v databázi) jsou provázány a při změnách dochází 
ke vzájemným aktualizacím.  

SPIDER-Tel podporuje pravoúhlá schémata i tzv. geoschémata, tedy taková, 
v nichž umístění objektů a kabelů polohově i měřítkově odpovídá umístění v situaci. 
Ukázka takto zpracované dokumentace je na obrázku níže (viz obr. 5.1). [15] 

 

Obr. 5.1 Ukázka možností programu SPIDER-Tel, vlevo pravoúhlé schéma, vpravo 
geoschéma (převzato z [15]) 

Program SPIDER-Tel umožňuje také doplnit popis důležitých součástí schématu, jako 
rozpárování a počet svorkovnic u rozvaděčů, typy spojek, uspořádání kabelů atd. 
Skvělou možností je také výpočet délek kabelů podle délek úseků trasy vedení. 
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5.3 ElProCAD 

ELProCAD je systém využívaný převážně pro projektování silových rozvodů. Nicméně 
jeho databáze obsahuje i informace k projektování datových rozvodů, takže se jedná o 
velmi dobrý hybridní systém. Program pochází z dílny české společnosti ASTRA a jeho 
základní charakteristika vypadá následovně: 

• graficko databázový systém počítačové podpory projektování elektrických 
zařízení 

• modulární systém - uživatel může vybrat sestavu podle vlastní potřeby 

• integrovaný správce dokumentace Astra umožňující přehlednou evidenci 
zakázek, projektů i dokumentů včetně zálohování a archivace 

• automatické vkládání popisových polí - rohových razítek na výkresy včetně 
vyplnění jeho polí podle zpracovávané zakázky 

• zpracování specifikace a rozpočtu programem Verox 

• rozsáhlá udržovaná databáze cenových i technických dat ve formátu Excel; 
databáze obsahuje více než 200 000 položek; k údržbě databází lze kromě 
Excelu použít i integrovaný databázový editor DatEdit 

• otevřená architektura; možnost uživatelských úprav a doplňování 

• nemá vlastní grafický editor, lze použít AutoCAD, AutoCAD LT, BricsCAD [7] 

Výše popsaná charakteristika velmi dobře shrnuje hlavní přednosti a také nedostatky 
programu ELProCAD. Mezi přednosti patří jednoznačně implementace programů 
Verox a Astra, které se automaticky starají o soupisku a automatickou aktualizaci 
rozpočtu a v případě správce dokumentace Astra o přehlednou evidenci zakázek, což je 
výhodné zejména pro úsporu času a přehlednost. Další výhodou je velmi rozsáhlá 
databáze cenových i technických dat od předních výrobců elektrických součástek. 

Nevýhodou programu ELProCAD je absence vlastního grafického editoru. Pro 
plnohodnotnou práci je tedy nutné vlastnit ještě kromě samotného programu 
ELProCAD také editační program AutoCAD či BricsCAD. 

5.4 AutoCAD Electrical 

AutoCAD Electrical je jedna z verzí AutoCADu. Výrobcem tohoto softwaru je firma 
Autodesk, jež je v současné době největším výrobcem softwaru pro většinu 
průmyslových odvětví. Electrical je přímo určen pro navrhování elektrotechnických 
řídicích systémů. 

Vedle klasických funkcí AutoCADu obsahuje AutoCAD Electrical sadu elektro 
nástrojů pro automatizaci číslování vodičů, označování součástek, výpisů projektu a 
vytváření PLC I/O výkresů z tabulek. Kromě knihovny elektro-symbolů obsahuje 
AutoCAD Electrical i knihovny hydraulických, pneumatických a procesních symbolů. 
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AutoCAD Electrical je program, který výrazně dokáže usnadnit práci na projektu. 
S jeho pomocí není potřeba ručně, od základů vytvářet elektrická schémata, ale díky 
rozsáhlým knihovnám symbolů a různým automatizacím se s programem pracuje velmi 
rychle a intuitivně. Mezi hlavní přednosti programu patří: 

• Rozsáhlá knihovna symbolů - AutoCAD Electrical obsahuje přes 2.000 
symbolů elektrických a pneumatických zařízení a součástí 

• Automatické číslování vodičů - AutoCAD Electrical automaticky čísluje vodiče 
a označuje součásti - eliminuje tak rizika chyb a šetří další práci 

• Generování zpráv - s automatickým generováním zpráv a reportů šetříte čas, od 
kusovníků po propojovací seznamy 

• Chytré výkresy panelů rozmístění - po dokončení fáze schematického návrhu 
AutoCAD Electrical vytvoří seznam součástí pro rozmístění 

• Specifické elektro nástroje - AutoCAD Electrical nabízí nástroje navržené 
přímo pro kreslení elektrotechnických výkresů - urychluje práci pomocí příkazů 
jako oříznout vodič, zkopírovat obvod, apod. 

• Generování PLC výkresů z tabulek - AutoCAD Electrical dokáže generovat I/O 
PLC výkresy z dat v tabulkách Excelu - kompletně včetně označení, číslování, 
adres, V/V modulů a symbolů součástí 

• Sdílení výkresů se zákazníky - výkresy z AutoCADu Electrical je možné 
snadno sdílet přímo v DWG formátu programy AutoCAD nebo AutoCAD LT. 

• Podpora mnoha norem - AutoCAD Electrical podporuje návrhové standardy 
JIC, IEC, JIS a GB [1] 

Ukázka základního prostředí programu AutoCAD Electrical je na obrázku níže. 

 

Obr. 5.2 Úvodní obrazovka programu a její stručný popis 
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6. AUTOCAD ELECTRICAL 2011 
Tato kapitola je primárně věnována samotnému popisu programu AutoCAD Electrical 
2011. Je zde zaměřeno na ovládací prvky a principy, kterých se využívá při návrhu 
datových rozvodů v budovách a technologických objektech. K tomuto účelu byla také 
vytvořena série videonávodů s praktickými ukázkami práce v tomto programu. Videa se 
nachází na datovém médiu přiloženém k této práci. 

6.1 Pracovní prostředí programu 

Od roku 2009 je prostředí programu AutoCAD výrazně graficky i stylově změněno, aby 
odpovídalo moderním standardům a napomáhalo zjednodušení práce projektantům. Na 
obrázku z předchozí stránky (viz obr. 5.2) je zaznamenaná úvodní obrazovka, která se 
zobrazí při spuštění programu. Jak je vidět, tak prostředí je rozděleno do dvou takových 
základních částí. Je jimi část pro výběr nástrojů k práci, kde se nachází ikony s různými 
funkcemi a část k samotnému kreslení a editaci (velká černá plocha). 

Program AutoCAD umožňuje dva způsoby editace. První možností je využití 
příkazového řádku, kam se zadávají příkazy pro jednotlivé kroky. Druhou možností je 
využití již zmíněných ikon, se kterými je práce určitě snazší, nicméně nejefektivnější je 
kombinovat oba způsoby zároveň. 

V rámci návodu je nasnadě zde popsat funkci alespoň těch nejpoužívanějších a pro 
projektování datových rozvodů nejdůležitějších ikon, které se nachází v jednotlivých 
záložkách horní lišty základní obrazovky programu. 

6.1.1 Záložka Home 

 Jedná se o funkce spojené s kreslením. Pomocí těchto ikon se 
 dají kreslit přímky, kruhy, elipsy, obdélníky a ostatní
 geometrické tvary. 

 

 

Nabídka Modify umožňuje upravit již stávající nakreslené 
objekty. Pomocí nich je možné dělit či spojovat přímky, 
kopírovat a mazat objekty, zrcadlit je či s nimi pohybovat. 

 

 

     Pomocí této nabídky se do projektu dají vkládat slovní textové 
     poznámky. 
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Nabídka vrstev slouží k vytváření skupin čar, kde 
každá vrstva má svoje nadefinované parametry, jako 
barvu, tloušťku či typ čáry. Vrstvy slouží ke 
zpřehlednění výkresu. 

 

     Blok je jakýsi úložný prostor, kam je možné ukládat  
     a následně z něj vybírat námi dříve nadefinované 
     objekty. Zpravidla se používá pro nadefinování 
     nových schematických značek, které je potom 
     možné kdykoliv vyjmout pro použití v projektu. 

 

6.1.2 Záložka Project 

Project Manager Otevírá panel sloužící k práci s projektem. V tomto 
   panelu je dále možné vytvářet či editovat již existující 
   projekty, vytvářet nové výkresy a seskupovat je 

v projektech. 

Copy Project  Vytváří kopii vybraného projektu s novým jménem a 
   taktéž vytvoří přejmenované kopie existujících výkresů. 

 

Delete Project  Maže vybraný projekt a dává na výběr, zda také smazat 
   výkresy obsažené v projektu. Odstranění je trvalé. 

 

Zip Project  Z aktivního projektu vytvoří komprimovaný zip soubor. 

 

Project Update/ Aktualizuje značky komponent, čísla drátů, žebříček 
Retag   referencí a zvolená nastavení výkresu. 

 

Mark/   Umístí na každou složku neviditelnou ochrannou známku 
Verify DWGs  před odesláním výkresu klientovi. 

 

Previous DWG Načte výkres předcházející (v rámci projektu) právě
   načtenému výkresu. Ten je při takovém úkonu zavřen. 

 

Next DWG  Načte výkres, jenž následuje za (v rámci projektu) právě
   načteným výkresem. Ten je při takovém úkonu zavřen. 
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6.1.3 Záložka Schematic 

Insert Component Vloží vybranou komponentu z nabídky Icon menu do
   výkresu. 

 

Catalog List  Vloží schematickou komponentu z katalogového listu. 
   Komponenty je možné vyhledat podle čísla v katalogu 
   nebo podle popisu dané značky. 

Multiple Insert Vloží řadu stejných značek na vybraná místa. Značka se 
(Icon menu)   vybírá z předdefinovaných knihoven. 

Edit Component Upravuje schematické značky, PLC moduly, čísla drátů, 
   atd. 

Delete Component Maže vybranou schematickou značku z výkresu. Pokud 
   se smaže rodičovská značka, program dá projektantovi na 
   výběr, zda chce smazat i značky striktně navazující. 

Copy Component Vloží kopii vybrané existující značky do výkresu. 

 

Move Component Slouží k pohybu s vybranou značkou po výkresu. 

 

Insert Wire  Vloží jeden samotný drát do výkresu. (Vrstva drátů 
   nemusí být zrovna aktivní, aby bylo možné drát vložit). 

Insert Wire Numbers Vloží či aktualizuje čísla drátů ve výkresu. 

 

Trim Wire  Vystřihne část drátu mezi dvěma koncovými body. Je 
   možné vystřihnou buď jediný drát, nebo nakreslit plot 
   přes několik vodičů, které mají být vystřihnuty. 

Move Wire Number Slouží k pohybu vybraného čísla drátu z jednoho místa 
   výkresu na druhé. 

Symbol Builder Slouží k úpravě vybraného symbolu či tvorbě kompletně 
   nové značky. Symbol Builder dokáže také převádět 
   značky z jiných aplikací tak, aby byly plně kompatibilní 

s programem AutoCAD Electrical. 

Icon Menu Wizard Pomocí této funkce je možné načíst do programu jiné 
   nebo uživatelem doplněné stávající Icon Menu. 
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6.1.4 Záložka Reports 

Electrical Audit Zobrazí podrobnou zprávu o detekovaných problémech 
   a potencionálních problémech současného elektronického 
   zapojení. Zprávu je možné uložit nebo jí hned procházet 

a opravovat detekované chyby v zapojení. 

Panel Reports  Vygeneruje panel zpráv obsahující např. účet za materiál, 
   seznam součástek či jmenovek. 

 

6.1.5 Záložka Import/Export Data 

Update from  Vloží data z tabulek programu Microsoft Excel a podle 
Spreadsheet  nich přejmenuje či aktualizuje komponenty, čísla drátů, 
   popisky atd. 

Insert Spreadsheet Do výkresu vloží tabulku s daty vybranými z tabulek 
to Table  programu Microsoft Excel. 

Export to   Exportuje vybraná data do tabulkové podoby programu 
Spreadsheet  Microsoft Excel. 

 

6.1.6 Záložka Conversion Tool 

Change/Convert Slouží ke změně typu drátu nebo konverzi čáry na drát. 
Wire Type   

Convert to Sche- Umí zkonvertovat blok z jiné aplikace než AutoCAD 
matic Component Electrical nebo jakoukoli jinou grafickou reprezentaci 
   schematické značky a nahradit s ní vybraný blok 

programu AutoCAD Electrical. Také převede vlastnosti a 
textové hodnoty. 

Convert Text to Umožňuje převézt jakýkoliv text odkudkoli tak, aby byl 
Wire Numbers plně kompatibilní s programem AutoCAD Electrical 
   a dal se použít jako číslo drátu. 

Add Attribute  Přidá popisek k již existující instanci bloku. 

 

Link Descriptions Vloží odkaz ve formě jednoduchého textu, jako například 
   popis 1-3 atributů, na soubor bloku. Odkaz může být na 
   jednu či více šablon bloku. 
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6.1.7 Application menu 

Mimo záložek určených přímo k práci s výkresem se v hlavním prostředí programu 
AutoCAD Electrical nachází ještě jedna důležitá nabídka. Jedná se o Application menu 
neboli jakési hlavní menu celého programu, kde se nachází ty nejzákladnější, ale 
neméně důležité funkce. 

Ikona pro otevření nabídky Application menu se nachází přesně v levém horním 
rohu hlavního prostředí programu. Jedná se o velké červené A psané tiskacím písmem 
na šedém pozadí. Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí široká nabídka 
možností, které je možné s daným výkresem provádět. Jejich výčet je níže. 

 

New   Umožňuje vytvořit nový výkres podle vybrané šablony. 
   V podnabídce je ještě možnost vytvořit datový soubor 
   obsahující nastavení daného výkresu, jako rozvržení atd. 

Open   Umožňuje otevřít buď již uložený existující výkres, nebo 
   datový soubor s nastavením výkresu. Je také možné 
   otevřít .dgn soubor vyexportovaný z programu 

MicroStation. 

Save   Uloží právě aktivní výkres do již vytvořeného souboru. 
   Pokud tento výkres ještě nebyl uložen a jedná se tedy 
   o jeho první uložení, program automaticky otevře okno 

Save As, kde je nutné zadat jméno nového souboru a 
cesta, kam bude soubor uložen. 

Save As  Umožňuje uložit aktivní výkres jako klasický formát 
   .dwg nebo jako šablonu či standardu (.dwt, .dws). Je zde 
   také možnost uložení v dalších, méně používaných 

formátech. 

Export   Ikona export slouží k expedování aktivního výkresu do 
   formátu, jež využívají jiné programy než AutoCAD. 
   Může být exportováno např. do formátu DWF, DWFx, 

3D DWF, PDF, DGN, FBX nebo jiných. 

Print   Umožňuje tisk vybraného výkresu na papír či do PDF. 
   Také je zde možné nastavit formát tisknutelné stránky. 

 

Send   Umí vytvořit balíček výkresů a jejich závislostí. Taktéž 
   umožňuje odeslat aktivní výkres na e-mail. 

 

Drawing Utilities V podnabídce tohoto výběru je spousta možností pro 
   prohlížení dodatečných vlastností výkresu. 
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6.2 Projektování v prostředí AutoCAD 

Před započetím prací na samotném projektu je vždy vhodné si nejprve vytvořit 
přehledné prostředí, ve kterém se následně bude pracovat. Tím se myslí, že prvními 
kroky bude vytvoření složky nového projektu, kde se budou ukládat výkresy 
s navrženým projektem. Dále je vhodné si nadefinovat knihovny (např. součástek), ze 
kterých se bude následně čerpat. Neméně důležitým úkonem před započetím 
projektování je zajisté definování nových či úprava stávajících vrstev. Vrstvy je vhodné 
si náležitě pojmenovat (nejlépe podle jejich účelu) a barevně odlišit. To vše přispěje 
k přehlednější a příjemnější práci na projektu. 

Pokud má projektant připraveno pracovní prostředí, je možné přejít k samotnému 
projektování. Většinou projektant obdrží půdorys domu či patra budovy, importuje ho 
do vlastního projektu a může začít s návrhem. Někdy je však nutné si půdorys nakreslit 
sám. Potom se postupuje podle zavedených zvyklostí kresby půdorysu. 

Při kreslení kabeláže se vždy začíná s rozvodem hlavní sběrnice, ze které povedou 
kabely již přímo k zásuvkám. Je velmi důležité zvolit správnou cestu vedení hlavní 
sběrnice tak, aby její rozvod nebyl příliš dlouhý ani příliš krátký. Vždy se hledí hlavně 
na cenu, proto musí být kabely vedeny užitně a s rozmyslem. Plýtvání vede k chaosu a 
vysoké ceně. Projektant musí mít už při návrhu jasno v tom, jaké typy kabelů použije. 
Musí přihlížet k tomu, v jakém prostředí se budou kabely nacházet a zda nebude nutné 
použít stíněné kabely místo klasických nestíněných. Například ve školách či ostatních 
veřejných zařízeních, kde se dbá na zvýšené hygienické předpisy, je nutné vždy použít 
stíněnou kroucenou dvoulinku. 

Schematické značky, které se při projektování datových rozvodů používají, 
většinou nebývají obsaženy v knihovnách součástek. Jedná se však o velmi jednoduché 
značky a není problém si je během pár minut nadefinovat do bloku. Značky zásuvek by 
měly být číslovány pořadovým číslem ve výkresu. 

 

Obr. 6.1 Příklad schematických značek k vytvoření 
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6.2.1 Pravidla pro kreslení kabelových tras 

Při zakreslování kabelových tras do půdorysu je vhodné dodržovat několik základních 
pravidel a doporučení. Některé jsou přímo vyžadovány, jiné jsou spíše vizitkou 
kvalitního projektanta. Všechna níže psaná pravidla však slouží jednomu stejnému 
účelu, a to přehlednosti výkresu. 

Při projektování by se mělo dodržovat: 

• Kabely i kabelové trasy kreslit podél zdí, nikoliv ve zdi. Do zdí se vkládají jiné 
schematické značky, např. datové rozvaděče apod. 

• Kabely i kabelové trasy se nikdy nesmí navzájem křížit. 

• Snažit se hledat co nejkratší cesty kabeláže. S délkou kabelů roste cena. 

• Hledat takové trasy, aby se muselo co nejméně vrtat do zdí. Pokud je možné 
táhnout kabel pod prahem dveří, určitě radši volit tuto variantu než provrtávat 
zeď. Ovšem vést kabel v oblasti dveří za cenu použití o několik metrů kabelu 
více je také nesmysl. Důležité je najít správný kompromis. 

• Pro zpřehlednění a podstatné zrychlení kreslení je vhodné kreslit v kroku. 
Projektant si tím zajistí vždy stejnou vzdálenost kabelu od zdi a také vkládané 
značky jdou vždy přesně do ukončení kabelů. Odpadá tím vlastně potřeba 
používání Object snap módu v prostředí AutoCAD. 

• Značky vkládané uprostřed pokračující kabelové trasy kreslit vždy jeden nebo 
dva kroky od této kabelové trasy. Jejich připojení realizovat pomocí kabelu 
zkoseného o 45° vůči této kabelové trase. Stejně tak kabel vystupující 
z kabelové trasy musí být zkosen. Směr zkosení volit směrem od datového 
rozvaděče či rozvodné skříně. Značky vkládané uprostřed pokračujícího kabelu 
připojit kabelem z obou stran zkoseným. Značky vkládané na konec kabelu se 
připojují kabelem kolmo k danému kabelu. 

 

Obr. 6.2 Ukázka kabeláže a zapojení zásuvek 
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7. VYTVOŘENÉ VIDEONÁVODY 
Pro účely snadnějšího pochopení programu AutoCAD Electrical 2011 byla vytvořena 
série videonávodů. Ty jsou uloženy na médiu přiloženém k této bakalářské práci. 

VIDEONÁVOD 1 

V prvním videonávodu je studentům názorně ukázána tvorba nového projektu. Jedná se 
vlastně o složku, do které se budou následně v průběhu projektování vkládat nové 
výkresy. Tento postup slouží ke zpřehlednění virtuálního pracoviště. 

VIDEONÁVOD 2 

Zde se studenti seznámí se zákonitostmi tvorby nového výkresu. Je zde ukázáno, kde se 
výkresu přidávají popisky, jak se vybírá šablona a kde se nachází vlastnosti výkresu, 
které mohou být editovány. 

VIDEONÁVOD 3 

Pro ukázku různých úprav spojených s projektem slouží tento videonávod. Studenti se 
dozvědí, jak je možné přidat aktivní výkres do vytvořeného projektu. Dále je zde 
ukázáno třídění výkresů v projektu, prohazování jejich pořadí atd. Další ukázkou je 
editace popisku výkresu, který se zobrazí při kliknutí na název výkresu v okně Project 
Manager. 

VIDEONÁVOD 4 

V tomto videonávodu je ukázána práce s vrstvami. Vrstvy je při kreslení doporučeno 
používat. Jejich užívání totiž vede ke zpřehlednění navrženého výkresu. Je u nich 
možné definovat barvu, styl či tloušťku čáry a je tudíž vhodné kreslit rozvodnou kabeláž 
různými vrstvami. Návod studenty učí vytvářet nové vrstvy, editovat jejich vlastnosti, 
vypínat je, zapínat, či je zamykat pro znemožnění manipulace s nimi. 

VIDEONÁVOD 5 

Studenti se v tomto videonávodu seznámí s nastavením kroku. Správně nastavený krok 
opět slouží k velkému zjednodušení a zrychlení kresby kabelových rozvodů a vkládání 
značek. V návodu je přesně ukázáno, kde je možné krokování (Snap mode) zapnout a 
kde se nastavuje samotná vzdálenost, po které bude kurzor skákat. Na konci videa 
následuje krátká ukázka použití tohoto krokování. 

VIDEONÁVOD 6 

V datovém projektování neexistují standardizované značky, proto se studenti v tomto 
návodu dozvědí, jakým způsobem se v AutoCADu vytvoří. V ukázce je konkrétně 
popsáno vytvoření dvojité zásuvky RJ-45. Dále pak jakým způsobem se nastaví její 
jednotlivé parametry a jakým způsobem se následně se značkou pracuje. Pomocí 
návodu lze vytvořit i ostatní značky, které se následně využijí při ukázkovém projektu. 

VIDEONÁVOD 7 

Poslední videonávod je krátkou ukázkou samotného projektování, tj. kreslení kabeláže, 
vkládání značek a přidávání jejich popisků. Hlavně zde studenti mohou vidět zvyklosti, 
které se dodržují při kreslení kabeláže a připojování kabelů ke schematickým značkám. 
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8. ZÁVĚR 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo nastudovat základní postupy a možnosti 
projektování datových rozvodů, rozebrat normy, dle kterých se veškeré práce řídí, a 
v neposlední řadě také programy, jež se k projektování využívají. 

V první kapitole jsou popsány dnešní počítačové sítě. Důležité bylo zmínit se 
nejenom o různých typech sítí, ale hlavně o jejich topologiích, které jsou zejména 
v počátku návrhu nové sítě hlavním tématem projektantů. Taktéž jsou v této kapitole 
zmíněny hardwarové prostředky jako HUB a Switch, bez kterých není možné moderní 
sítě realizovat. 

Následující část je zaměřena na samotné kabely. Ty jsou zde rozebrány z hlediska 
vnitřní struktury a fyzikální funkce. Nejpoužívanějším kabelem v současných sítích je 
stále kroucená dvoulinka, ale velkým příslibem do budoucna jsou optické kabely. Jejich 
výhoda vychází z toho, že dokážou překlenout rychlostní limity dané kroucenou 
dvoulinkou. 

Další dvě kapitoly zahrnují popis strukturované kabeláže a technických norem. 
Tyto dvě kapitoly jsou důležité z hlediska už samotného návrhu a instalace kabelových 
datových rozvodů. Dodržení těchto standardů zajišťuje kvalitu a kompatibilitu rozvodů 
po dobu 15 let. 

V předposlední části této bakalářské práce jsou zmíněny programy, které jsou 
v profesionálních firmách používány pro projektování datových a telekomunikačních 
rozvodů. Rozepsány jsou zde 4 vybrané programy od třech různých výrobců. Pro účely 
této práce byl vybrán program od firmy Autodesk, a to AutoCAD Electrical 2011. 

Závěrečná kapitola je věnována programu AutoCAD Electrical 2011. Je zde 
popsáno uživatelské prostředí programu, funkční prvky a možnosti editace. Následuje 
obecný popis postupu při začátcích projektování a soupis základních pravidel, která by 
měla být při návrhu dodržována. 

V praktické části byla vytvořena série videonávodů, týkající se práce v programu 
AutoCAD Electrical 2011. Jsou zde názorně popisovány úkony od základů až po finální 
ukázku návrhu rozvodu kabeláže. Výkres půdorysu s rozpracovanou kabeláží 
z posledního videonávodu byl zpracován do finální podoby a společně se sérií videí se 
nachází na CD, jež je k této práci přiděleno. 
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SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK 
LAN  Local Area Network 

WAN  Wide Area Network 

MAN  Metropolitan Area Network 

UTP  Unshielded Twisted Pair 

STP  Shielded Twisted Pair 

LED  Light-emitting diode 

FDDI  Fiber Distributed Data Interface 

EIA  Environmental Investigation Agency 

TIA  Telecommunications Industry Association 

ISDN  Integrated Services Digital Network 

EN  Evropská Norma 

ISO  International Organization For Standardization 

PLC  Programmable Logic Controller 

DWF  Design Web Format (souborový formát vyvinutý firmou Autodesk) 

DGN  souborový formát vyvinutý firmou Bentley systems 

FBX  souborový formát vyvinutý firmou Autodesk 

PDF  Portable Document Format (souborový formát vyvinutý firmou Adobe) 
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B OBSAH PŘILOŽENÉHO MÉDIA 
• Bakalářská práce ve formátu PDF 

• Výkres s návrhem datových rozvodů (soubor DWG) 

• Složka souborů se 7 videonávody (soubory AVI) 


