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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá designem implementace síťové infrastruktury do nově 
vystavovaného polyfunkčního objektu. Vychází z podkladů stavebních plánů a 
požadavků zadavatele. Bakalářská práce obsahuje teoretické podklady nezbytné 
k analýze potřeb uživatele a návrhu vhodného řešení. Výsledek návrhu je prezentován 
v podobě plánů objektu s vedením tras, doporučenými prvky infrastruktury a souhrnu ve 
vykalkulovaném rozpočtu na realizaci. 
 
Klíčová slova 
Počítačová síť, kabelážní systém, aktivní prvky, kabelové vedení, značení kabelů 
 
Abstract 
Thesis deals with the design implementation of network infrastructure to the newly 
exhibited multipurpose building. I tis based on materials of construction plans and client 
requirements. Bachelor thesis contains theoretical background necessary to analyze user 
needs and design appropriate solutions. Result proposal is presented in the form of plans 
for the facility with management routes, recommended infrastructure elements and a 
summary of the calculated budget implementation. 
 
Keywords 
Computer network, cabling system, active components, wiring, cable marking 
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ÚVOD 
Síťová infrastruktura, vedení kabeláže, zasíťování jsou dnes důležité pojmy. Stejně jako 
přípojky a vedení vodovodního řádu i plynu je dnes nezbytně nutné k životním 
podmínkám budov komerčních i soukromých, stává se jakýmsi nepsaným standardem i 
ošetření dostupnosti dat, jejich přenosům, spolehlivosti. Analogicky jako voda i plyn 
nejsou náhodně roztaženy po krajině, ale mají přesně danou strukturu, kudy vedou, jak 
jsou značeny, kde do nich lze přistupovat, další neméně důležitou složkou se stává 
informace. Daleko složitější a nese s sebou i více nároků, aby byla exaktní, měřitelná, 
předvídatelná a nezaměnitelná. Informací jsou data. K těmto pravidlům je nutné přihlížet 
při budování síťových infrastruktur ve fázích návrhů i při praktické realizaci. Vynucovat 
si je normami a certifikacemi. V souhrnu lze tvrdit, že síťová infrastruktura je dnes 
nanejvýš důležitá a také složitá na realizaci. Jakákoliv její realizace s sebou nese řadu 
nároků a požadavků na plynulý chod a bezproblémové zapojení. 
V bakalářské práci budu zpracovávat implementaci síťové infrastruktury do 
polyfunkčního objektu v Tučapech u Vyškova, jehož konstrukce se skládá z železobetonu 
a účelem sítě je poskytnout oporu majiteli domu na poli rychlé komunikace pro výzkum 
a vývoj biotechnologické medicíny, kterou se již řadu let zabývá. 
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1. CÍL A METODIKA PRÁCE 
Cílem této práce je návrh síťového infrastruktury polyfunkčního objektu. Zadavatel 
požaduje kompletní a komplexní vytvoření návrhu infrastruktury pro celý objekt obytné 
části i kancelářských prostor. Cílem je vytvořit návrh síťové infrastruktury, dle kterého je 
následně možno síť realizovat a minimalizuje možnost chybného provedení. Návrh počítá 
s vyhověním všem přípojným bodům, minimalizováním možností napadení a 
dlouhodobou životností. Vzhledem k povaze stavby (železobetonová konstrukce, která 
nemá plánováno následujících minimálně 80 let zásahy do konstrukce či rekonstrukce) si 
majitel vyžádal připravenost na rychlé přenosy dat, které jsou oproti dnešním standardům 
naddimenzované. 
V teoretické části práce nastíním základní principy fungování technologií a metodik, které 
budou použity v práci i jejich alternativ. Teoretická část slouží jako základna informací 
k následnému provedení návrhu. Jednotlivé kapitoly budou zjednodušené, protože jejich 
obsah je složitou tématikou přesahující rozsah bakalářské práce. 
V bakalářské práci provedu charakterizování investora a uživatelů objektu. Tato část bude 
definovat požadavky a možnosti investora, jeho požadavky na cenu, kvalitu provedení a 
celkový výsledek. Charakterizování uživatelů sítě zahrne požadovanou funkcionalitu pro 
uživatele sítě včetně investora. Dále provedu analýzu současného stavu řešení, které mi 
umožní nahlédnout do současného konceptu a z něj lépe vycházet pro návrh řešení. 
V části návrhu sítě se budu zabývat samotnou možností implementace sítě. Navrhnu 
možné řešení, které pokryje požadavky investora i uživatelů a bude do jisté míry 
nadčasové. V samotném zohledním vždy vhodné možnosti řešení a reálné možnosti řešení 
v projektu. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Kapitola je zaměřená na rozvedení problematiky klíčových znalostí, které jsou nezbytné 
pro správné navrhnutí síťové infrastruktury. Kapitola je systematicky rozdělena na dílčí 
části, které popisují rozsah sítě, způsob komunikace po síti, objasnění principů 
komunikačních možností po síti. Dále jsou znalosti doplněny o informace k jednotlivým 
prvkům síťové infrastruktury. 

2.1. Rozdělení sítí 
Pro pochopení problematiky uvedu základní rozdělení sítí dle jejich rozsahu a tvaru. 

2.1.1. Rozdělení dle rozsahu 
Počítačové sítě dělíme dle jejich rozlohy na základní typy, které nám pomáhají se 
orientovat jak v možné fyzické rozloze – vzdálenosti a délce kabeláže – a dále umožňují 
správu těchto sítí uživatelům a vlastníkům sítě. Metodicky od největší po nejmenší WAN, 
MAN, LAN/WLAN, PAN. 
Personal Area Network (PAN) 
Velice malý rozsah sítě, který zajišťuje zpravidla chod zařízení a jeho periferií, například 
tiskárny, scanneru, ovládacích periferií. Rozsah sítě je maximálně několik metrů, většinou 
v dohledu uživatele (1). 
Local Area Network (LAN) 
Dílčí síť nadřazené MAN struktury, pracuje zpravidla v prostředí budovy (1). 
Metropolitan Area Network (MAN) 
Dílčí síť nadřazené WAN struktury, zajišťuje komunikaci. Zpravidla zajišťuje chody 
menších územních celků, například univerzit a dalších rozsáhlých komplexů (1). 
Wide Area Network (WAN) 
Jedná se o největší uvažovanou velikost sítí, která svým rozsahem poskytuje propojení 
napříč kontinenty a státy. Spojuje menší sítě do funkčního komunikačního celku. 
Základní princip je komunikace menší celku MAN, díky principu jejich propojení došlo 
ke vzniku principu internetu – komunikace napříč světem (1). 
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Speciální rozdělení 
Sítě dále mohou být tvořeny bezdrátovou metodou nebo vznikem logické cesty.  
Wireless Local Area Network (WLAN) 
Funkce struktury je stejná jako LAN, pracuje na principu bezdrátové technologie 
s místním rozsahem, který je dán dosahem signálu. Fyzickou přítomnost zařízení nelze 
přímo deklarovat, závisí na přítomnosti zařízení v dosahu signálu i na kvalitě signálu (1). 
Virtual Local Area Network (VLAN) 
Jedná se o vnořenou sít do výše zmíněné struktury. VLAN má přesně definovanou 
rozlohu dle správy, ovšem její fyzická velikost je závislá na daném místě připojení 
jednotlivých bodů na základě logického propojení uvnitř struktury. Může být například 
fyzicky přes celý svět, ale logicky se jeví jako dvě zařízení vedle sebe (1). 
 

2.1.2. Rozdělení dle topologie 
Topologie pojednává o geometrickém rozložení prvků vedení kabeláže po dané lokalitě 
z kvalitativního hlediska. Názorně demonstruje propojení jednotlivých prvků sítě. Níže 
popisuji jednotlivé modely propojení, v praxi se užívá kombinování modelů více druhů 
dle potřeby. Např. propojení více hvězd v jednom polynomu. Logická topologie 
demonstruje teoretickou trasu komunikace jednotlivých prvků, může, ale také se nemusí 
rovnat fyzické topologii propojení prvků. 
Topologie sběrnice (BUS) 
Jedná se o otevřenou lineární topologii. Nevýhodou je absence jakékoliv redundance pro 
dodržení pravidel vedení kabeláže a vysoké nároky na centrální uzel. Výhodou bývá nižší 
pořizovací cena. V současné době se již nevyužívá (1). 
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Obrázek 1 Schématické vyobrazení BUS (Zdroj: vlastní vypracování) 

 
Topologie kruh (RING) 
Uzavřená topologie v podobě pomyslného kruhu. Jednotlivé uzly jsou připojeny ke 
dvěma sousedícím uzlům. Výhodou je vyvážený výkon (1). 

 
Obrázek 2 Schématické vyobrazení RING (Zdroj: vlastní vypracování) 
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Topologie hvězda (STAR) 
Topologie hvězda klade vysoký nárok na centrální uzel, snižuje nároky na jednotlivé 
linky. Při poruše se snáze definuje místo problémů. Nevýhodou je větší potřeba množství 
kabelu k instalaci a kvalitní aktivní prvek, tím tedy i dražší (1). 

 
Obrázek 3 Schématické vyobrazení STAR (Zdroj: vlastní vypracování) 

Topologie polynom  
Polynom definuje propojení vybraných uzlů v síti. Rozlišujeme neúplný polynom a úplný 
polynom, kdy druhý jmenovaný obsahuje každý bod s každým. Dále se můžeme setkat 
s označením „Mřížka“ nebo „Polygon“, jedná se o pouze jiná názvosloví (1). 
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Obrázek 4 Schématické vyobrazení POLYNOMU (Zdroj: vlastní vypracování) 

2.2. Principy komunikace po síti 
Kapitola popisuje komunikaci od prostředí software v počítači až po fyzický přenos dat 
v prostředí síťové infrastruktury. Základní principy fungování jsou nezbytnou znalostí 
pro pochopení významu kvalitní sítě. 

2.2.1. Referenční model ISO/OSI 
Model společnosti ISO (International Standards Organization) vznikl historicky jako 
řešení pro nekompatibilní systémy jednotlivých, navzájem si konkurujících firem po 
celém světě. Jedná se o soubor pravidel, který definuje, jak probíhá komunikace po síti. 
Jeho strukturu vypracovali do podoby OSI (Open Systém Interconnection), který se 
skládá ze sedmi vrstev a každá vrstva přebírá úkol od vyšší vrstvy a předává ho nižší 
vrstvě. Popisuje komunikaci v počítačích od software až po fyzický pohyb informace.  
Model ISO/OSI doporučuje fungování komunikace, který by měl respektovat každý 
výrobce technologií a tím spolu musí komunikovat zařízení bez ohledu na výrobce. 
Z modelu dále vychází jednotlivé architektury. (1). 
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Tabulka 1: Model ISO/OSI (Zdroj: vlastní vypracování) 

Referenční model ISO/OSI 
Aplikační vrstva 

Presentační vrstva 
Relační vrstva 

Transportní vrstva 
Síťová vrstva 

Linková vrstva 
Fyzická vrstva 

 
Aplikační vrstva 
Aplikační vrstva zajišťuje komunikaci na úrovni software, zpřístupňuje uživateli služby, 
například přístup k vzdáleným tiskárnám nebo elektronickou poštu (například protokol 
POP3), (3). 
Presentační vrstva 
Presentační vrstva interpretuje data do podoby, se kterou následně pracuje aplikace. 
Prezentuje různé zprávy do stejného výstupu pro další zpracování. Data může tato vrstva 
kódovat nebo komprimovat (3). 
Relační vrstva 
Relační vrstva má za úkol dohlížet na ucelenou komunikaci. Její pracovní jednotkou je 
jedno spojení. Jednotlivá spojení synchronizuje a organizuje a ukončuje (3). 
Transportní vrstva 
Transportní vrstva dohlíží na kvalitu přenosu, kterou ji předurčila vyšší vrstva. Umožňuje 
převádění spojované a nespojované komunikace. Jednotkou přenosu je datagram a 
přenáší datagramy jednotlivým systémům. Vrstva může rozpoznávat poškození nebo 
ztrátu jednotlivých paketů z datagramu a může vytvářet požadavky na opakování 
komunikace (3).  
Síťová vrstva 
Síťová vrstva adresuje pakety. Poskytuje důležité spojení mezi systémy. Vrstva dále 
počítá cenu jednotlivých tras a volí nejvhodnější a zpravidla nejrychlejší variantu. Pracuje 
s globálními adresními systémy (3).  
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Linková vrstva 
Pracuje s jednotkou rámec. Jejím úkolem je práce s adresami jednotlivých síťových karet 
a odesílání a přijimání rámců k daným síťovým kartám nebo od nich. Pracuje s adresářem 
lokálních adres (3). 
Fyzická vrstva 
Fyzická vrstva přenáší jednotky bit. Jejím úkolem je emitace a příjem datových proudů 
v podobě bitů. Datové proudy vychází z hodnot elektrického proudu na metalických 
vodičích, světla u optických vodičů. Další možnosti vedení nebudou detailně probírána. 
Interpretací jednotlivých bitů je jejich booleovská hodnota (0 nebo 1), (3). 
 

2.2.2. Model TCP/IP 
TCP/IP  (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je kombinací TCP a IP. TCP 
je nadřazený protokol IP, pracuje s daty mezi aplikacemi. IP protokol zabezpečuje 
komunikaci na IP adresách. Na rozdíl od ISO/OSI má TCP/IP pouze čtyři komunikační 
vrstvy (3). 

Tabulka 2: Porovnání ISO/OSI a TCP/IP (Zdroj: vlastní vypracování) 

Referenční model ISO/OSI   Model TCP/IP 
Aplikační vrstva   Aplikační vrstva 

Presentační vrstva    
Relační vrstva    

Transportní vrstva   Transportní vrstva 
Síťová vrstva   Síťová vrstva 

Linková vrstva   Vrstva síťového rozhraní 
Fyzická vrstva    

 
Aplikační vrstva 
Aplikační vrstva zahrnuje služby odpovídající relační, prezentační a aplikační vrstvy 
modelu ISO/OSI. Anglický název: application layer (3). 
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Transportní vrstva 
Transportní vrstva přebírá funkci transportní vrstvy z modelu ISO/OSI. Jejím úkolem je 
přenos dat mezi dvěma stanicemi. Rozlišujeme spojovanou a nespojovanou variantu 
komunikace. Spojovaná transportní služba se nazývá Transmission Control Protocol 
(TCP), jedná se o spolehlivý protokol. Druhá transportní služba se nazývá User Datagram 
Protocol (UDP), jedná se o nespolehlivý protokol. Jinak to můžeme definovat, že nedává 
záruky za přenášené datagramy. Anglický název: transport layer, historický název end-
to-end (3).  
 
Síťová vrstva 
Síťová vrstva zajišťuje  síťovou adresaci a směrování. K tomu využívá internet protokolů, 
zkráceně IP protokolu, který pracuje s hlavičkou obsahující IP adresu a datagramem, do 
kterého nezasahuje. V současnosti je nejrozšířenější protokol IPv4. Do budoucna se 
přechází na verzí IPv6.  Anglický název: internet layer (3).  
 
Vrstva síťového rozhraní 
Vrstvu síťového rozhraní neřeší protokol TCP/IP, ale je otevřena jiným protokolům, 
například ethernetu. Anglický název: network interface (3).  
 

2.3. Prvky síťové infrastruktury 
Jedná se o soubor prvků zajišťující komunikaci sít. Jednotlivě popíšu části a k čemu 
slouží. Pro přehlednost jsou rozděleny do několika skupin. Základním rozdělením jsou 
pasivní prvky, které tvoří oporu pro vedení signálu a aktivní prvky, které je obsluhují. Do 
pasivních prvků patří prvky přenosového prostředí, dále spojovací prvky, prvky 
organizace, prvky vedení a prvky identifikace V této kapitole popíšu pasivní prvky. 

2.3.1. Normy 
Níže jsou uvedeny normy pro síťovou infrastrukturu (1). 
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Tabulka 3Normy pro síťovou infrastrukturu (Zdroj: vlastní tvorba) 
ČSN EN 50173-1 Univerzální kabelážní systémy 

ČSN EN 50174-1 Instalace kabelových rozvodů - specifikace a zabezpečení kvality 
ČSN EN 50174-2 Instalace kabelových rozvodů - plánování a postupy instalace v budovách 
ČSN EN 50174-3 Instalace kabelových rozvodů - projektová příprava a výstavba vně budov 
EN 50167 Rámcová specifikace pro kabely podlaží se společným stíněním 
EN 50168 Rámcová specifikace pro kabely připojení přístrojů se společným stíněním 
EN 50169 Rámcová specifikace pro rozvodové kabely se společným stíněním 
ČSN EN 50288-1 Víceprvkové metalické kabely pro analog. a digital. komunikaci 
ČSN EN 50288-2-1 

Víceprvkové metalické kabely pro analog. a digital. komunikaci - dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - horizontální a páteřní kabely budovy 
ČSN EN 50288-3-2 

Víceprvkové metalické kabely pro analog. a digital. komunikaci - dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - kabely pracoviště a propojovací kabely 
EN 50081-1 EMC - všeobecná norma - vyzařování a rušení 
EN 50082-1 EMC - všeobecná norma - odolnost proti rušení 

 
2.3.2. Základní pojmy 

V následující kapitole uvedu základní pojmy a co znamenají. Níže uvádím základní 
pojmy z vedení kabelů. Rozdělení je popsáno na základě částí vedení kabelů a kvalifikace. 
 
Linka 
Určuje přenosový koridor mezi dvěma zakončení kabelu. Linkou chápeme například 
cestu z patchpanelu v rozvaděči po zásuvku na pracovišti. Maximální přípustná délka 
linky horizontální sekce je 90m (1).  
Kanál 
Kanál je cesta tvořící přenos signálu. Kanál se skládá z pracovního vedení u pracovní 
stanice, linky a propojení v rozvaděči. Obecněji kanál tvoří pracovní vedení a linka (1). 
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Kategorie 
Kategorie klasifikuje materiál, ze kterého se vedení skládá, a parametry. Podle parametrů 
materiálu rozdělí kabely do kategorií. U metalických kabelů rozlišujeme šířku pásma 
v MHz. Optické kabely definuje měrný útlum (1). 
 
Třída 
Třída, podobně jako kategorie, klasifikuje možnosti vedení signálu. Hodnotí finální 
výsledek provedení kanálu, včetně technik provedení a práce instalačního technika (1). 

Tabulka 4 Rozdělení dle tříd a kategorií kabelu pro metalické vedení (1) 
Třída Kategorie Frekvenční rozsah Běžné použití 

A 1 do 100 kHz analogový telefon 
B 2 do 1 MHz ISDN 
C 3 do 16 MHz Ethernet 10Mbit/s 
- 4 do 20 MHz Token Ring 16Mbit/s 
D 5 do 100 MHz GE 
E 6 do 250 MHz ATM1200 
Ea 6A do 500 MHz 10GE 
F 7 do 600 MHz 10GE 
Fa 7A do 1000 MHz 10GE 

 
2.3.3. Prvky kabelážního systému 

Aktivní prvky obsluhují pasivní prvky. Zpravidla je najdeme v rozvaděči. V rozvaděči 
(část pasivní vrstvy) jsou instalované aktivní prvky spolu se zakončením kabeláže. 
Běžnou praxí pro rozvaděčové skříně je instalace doplňkových prvků, jak je ventilace pro 
účinné chlazení aktivních prvků a odebírání odpadního tepla, organizéry pro vedení 
kabelů, pomocné šuplíky na nástroje a dokumentace, monitory a periferie k usnadnění 
správy sítě, napájecí zdroje, záložní napájecí zdroje a jiné (1). 
Přenosová prostředí 
Přenosovým prostředím rozumíme všechny možnosti šíření signálu. Zpravidla uvažujeme 
tři základní. Rozlišujeme vždy prostředí a veličinu, která nese informaci. 
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Metalické vedení 
Využívají k vedení kovu, v případě sítí vždy měděného vodiče k přenosu elektrického 
signálu. Stav rozlišují koncová zařízení. Historické rozlišení prostým ano/ne (prochází 
proud či nikoliv) je základem dnešního vývoje, kdy rozpoznáváme více šířek pásma.  
V současné době je nejpoužívanější možností vedení kroucený pár měděných vodičů 
v izolačním plášti pro každý z vodičů. Izolace je zpravidla svařena, aby byla zajištěna 
symetrie. Čtyři páry jsou umístěné společně do další ochranné vrstvy – pláště kabelu a 
společně tvoří kabel. V tomto případě je popsaná nejběžnější varianta kabelu. Existuje 
spoustu možností dalších kombinací, doplňujících prvků, ale i jednodušších variant 
(5,10). 

 
Obrázek 5Metalický kabel s distančním prvkem. (12) 

Optické vedení 
Využívají rychlejšího přenosu světla, konkrétně laserového paprsku, který se odráží 
uvnitř skleněného vlákna. Metodika přenosu je rychlejší, ovšem náročnější na preciznost 
provedení vedení i preciznost koncových zařízení, která jsou zpravidla dražší (5,10). 

 
Obrázek 6 Vedení světla - simplex (13) 
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Obrázek 7Vedení světla - multiplex (13) 

Bezdrátové vedení 
Kromě vedení v metalických drátech a optických vláknech vedeme elektromagnetické 
vlnění v bezdrátovém prostředí, nejčastěji ve vzduchu. Toto vlnění má předem stanovená 
pásma, kde se vyskytuje (2,4GHz, 5GHz). Na rozdíl od pevných vodičů se signál šíří 
plošně. Výhodou této metody je dostupnost bez použití pevných vodičů a možná 
vzdálenost od zdroje, nevýhodou je nerovnoměrnost signálu, nespolehlivost a nízké 
možnosti zabezpečení (5,10). 
Prvky spojování 
Prvky spojování a zakončení rozlišujeme, podobně jako u běžných rozvodů elektřiny, na 
zástrčky a zásuvky a propojovací prvky. V terminologii sítí se setkáváme také 
s názvoslovím plug, jack a spojka. Zakončovací a spojovací prvky jsou důležitou součástí 
celé sítě a špatné připojení konektorů může degradovat síť nebo i vyřadit celou síť 
z provozu. Při jakémkoliv spojování je vždy potřeba pečlivě dbát na provedení z důvodů 
velice malých a blízkých hodnot, které rozpoznávají koncová zařízeni a každá drobná 
nepřesnost může ovlivnit přenášené hodnoty a chybovost (5, 10). 
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Jack 
Zakončení typu jack, neboli zásuvka, umožňuje zasunout plug.  Používá se při zakončení 
linky v páteřní nebo horizontální sekci.  Rozlišujeme pevně zabudované typy jack a 
vyměnitelné jacky. Vyměnitelné jacky dále rozlišujeme na KEYSTONE a NON-
KEYSTONE. KEYSTONE jacky jsou uchyceny v normalizovaném obdélníkovém 
otvoru pomocí pružné západky. Provedení NON-KEYSTONE nejsou normalizovaná a 
liší se dle výrobce a produktových řad (1). 

 
Obrázek 8 Zakončení typu JACK pro RJ45 (15) 

Plug 
Zakončení typu plug se používá pro zakončení pracovního vedení. Je důležité dbát na 
kvalitu použitého zakončení pro spolehlivost spoje. Vhodným řešením jsou průmyslově 
vyráběné kabely se zakončením plug, které bývají mechanicky upravené pro větší 
spolehlivost (1). 
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Obrázek 9 Zakončení kabelu pro RJ45 plug (16) 

Patchpanel 
Patchpanel je pasivní zařízení, které slouží pro uchycení jacků v rozvaděči. Rozlišujeme 
dva základní způsoby uchycení na přímé připojení kabelu k patchpanelu, kdy již není 
možná další modularita a připojení pomocí modulárních prvků KEYSTONE a NON-
KEYSTONE, které lze v případě potřeby vyjmout a umístit na jinou pozici v patchpanelu. 
Patchpanel umožňuje přehledné vedení a zapojování sítě v rozvaděči (4). 
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Obrázek 10 Ukázka lomeného (nahoře) a rovného (dole) patchopanelu s modulárním zakončením (17) 

 
Zásuvka 
Podobně jako patchpanel je zakončena datová zásuvka. Jedná se o zakončení druhého 
kabelu. Pro dosažení oboustranně shodných přenosových vlastností připojujeme konektor 
stejnou technologií. Slouží k připojení pracovní oblasti. 
 
Prvky organizace 
Níže popíši jednotlivé prvky organizace. 
 
Rozvaděč 
Rozvaděčem rozumíme pasivní zařízení, ve kterém jsou uspořádány aktivní prvky a 
zakončeny kabely. Jedná se zpravidla o rámovou konstrukci různých velikostí. Můžeme 
ji dělit z mnoha různých úhlů pohledu:  

 IP ochrana (IP00-IP68) 
 konstrukční provedení (svařované, nýtované, montované) 
 velikost udávaná v palcích= šíře jednotky (nejčastěji 19“) 
 počtem UNIT jednotek = základní jednotka velikosti, 1 UNIT= 1,91 palce 
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 vnější rozměry rozvaděče 
 materiál, ze kterého je vyroben 
 další aspekty (4) 

 
Tabulka 5 Stupně ochrany IP (Zdroj: vlastní tvorba) 

Označení Ochrana pro vniku těles Označení Ochrana proti vodě 
IP0X zařízení je nechráněno IPX0 nechránění 
IP1X tělesa do průměru 50mm IPX1 svisle kapající 
IP2X tělesa do průměru 12,5mm IPX2 kapající pod úhlem 
IP3X tělesa do průměru 2,5mm IPX3 kropení/déšť 
IP4X tělesa do průměru 1mm IPX4 stříkající 
IP5X chráněno před prachem IPX5 tryskající 
IP6X prachotěsné IPX6 intenzivně tryskající 

  IPX7 dočasné ponoření 
  IPX8 trvalé ponoření 

Zdroj: ČSN EN 60 529   
 

Podpůrné prvky 
Dalšími pomocnými prvky mohou být vyvazovací lišty, poličky, šuplíky a další 
příslušenství pro rozvaděče.  
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Obrázek 11 Příklad doplňku rozvaděče: vyvazovací lišta (11) 

Prvky vedení 
Pro udržení vlastností přenosu je důležitá kvalita signálu, kterou může degradovat i 
nevhodné uložení vodiče, jeho deformace nebo ovlivnění kvality přenosu (například 
poškozením). Z následujících důvodů vyplývá, že vedení kabeláže musí podléhat ochraně 
a speciálním požadavkům, aby nedocházelo ke ztrátám signálu. Veškerá problematika je 
normována. Příprava stavebních prací a instalační technik musí postupovat podle norem 
(4). 
 
Koše, žlaby, lišty, trubky 
Kabeláž můžeme vést uvnitř budov i v exteriéru. Pro účely bakalářské práce popíšu pouze 
základní systémy pro vedení v interiéru. Základním kritériem je vedení kabeláže pod 
omítkou nebo nad omítkou. Vedení kabeláže pod omítkou znamená stavební přípravu dle 
norem a vnoření chrániček do zdiva. Následně v místech plánovaných přípojných bodů 
vyvedeme kabel ze zdi a zakončíme vhodným způsobem, například elektrikářskou 
krabicí. K vedení kabeláže nad omítkou slouží speciální systémy pro vedení kabelů, 
rozlišujeme je podle mnoha kritérií (4). 
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 Lišty – vedení na vnější straně zdi, stropu či podlaze. 
 Trubky – využíváno pro průchodky, průrazy, vedení v zemi. 
 Žlaby – vedení ve žlabech například volně loženým kabelem, různé možnosti 

zabezpečení. Žlaby mohou být různých konstrukcí. 
 Závěsné kabely – samonosné provedení vedení. Jako příklad můžeme uvést podobné 

metody jako elektrické vedení na sloupech. 
 
Poloměry ohybu a další požadavky 
Normy určující vedení kabeláže stanovují nutné požadavky, které musí splnit jak stavební 
příprava, tak instalační technik a minimalizují možnosti následných problému s vedením 
kabeláže. Důležitým kritériem, které ovlivňuje kvalitu signálu, jsou poloměry ohybu, 
které je nutno kontrolovat při stavbě, aby nedošlo k jejich poddimenzování a dále 
oddělení běžného elektrického vedení od datového vedení. Dochází zde k ovlivnění 
signálu (4). 

 
Obrázek 12 Vedení kabelů žlabem - ilustrační foto (14) 

Prvky identifikace 
Značení v kabelové infrastruktuře je klíčovou prioritou pro správné zapojení. Vychází 
z normy EIA/TIA 606. Norma definuje co vše a jak má být značeno. Základním dělením 
značení jsou kategorie identifikační – popisuje jednotlivé části sítě, kategorie informační 



 

29 
 

– popisuje důležité skutečnosti, například že se jedná o optické vlákno a kategorie 
výstražného značení – upozorňuje například na vysoké napětí nebo laser (1). 
Identifikační značení dělíme na přímé a reverzní. Přímé značení se skládá z delšího 
označení prvku, tím je obtížné značit - většinou pro nedostatek místa. Přímé značení 
popisuje pozici v podobě: 

 identifikace objektu 
 identifikace podlaží 
 identifikace místnosti 
 identifikace zásuvky 
 identifikace portu 

Reverzní značení značně zkracuje délku kódu označení. U reverzního označení 
postupujeme s popisem umístění ze strany od portu. Zkrácená podoba obsahuje (1): 

 Identifikaci datového rozvaděče 
 Identifikaci patchpanelu 
 Identifikaci portu 

Identifikujeme pomocí štítků, nálepek, popisků, předtištěných bužírek, varovných nápisů. 
Umístění musí být viditelné, čitelné a trvalé (1). 

2.3.4. Sekce kabelážního systému 
Kabeláž dělíme na jednotlivé části struktury. Struktury mají svá upřesňující specifika. 
Páteřní  sekce 
Páteřní vedení nebo také páteřní sekce obsahuje rozvaděče a propojovací vedení mezi 
nimi. Provádí se optickým vedením. Metalické vedení můžeme použít pouze pro hlasové 
služby (1). 
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Horizontální sekce 
Horizontální sekce tvoří vedení mezi rozvaděčem a datovou zásuvkou. Horizontální 
vedení nemusí vést horizontálně (1). 
Pracovní sekce 
Pracovním vedení se rozumí propojení v rozvaděči nebo na pracovišti. Jedná se o krátké 
spojení zařízení (maximálně 6 metrů), (1). 

2.4. Aktivní prvky 
Aktivní prvky jsou klíčovou součástí síťové infrastruktury a tvoří spojnici mezi síťovými 
kartami zařízení a kabely. Starají se o adresaci, ucelenost dat, sílu signálu a další. 
 
Opakovač 
Opakovač je jednoduchý aktivní prvek. Zesiluje sílu signálu. Na vstupu i výstupu má 
stejné konektory. Jeho použití je vhodné tam, kde ztrácíme sílu signálu, a mohlo by 
docházet k chybovosti přenosu. Anglický výraz: repeater (2). 

 
Obrázek 13 Opakovač (6) 
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Převodník 
Převodník, stejně jako opakovač, zesílí signál. Jeho úlohou je současně převést signál 
například z optického vlákna na kroucené páry. Anglický název: convertor (2). 

 
Obrázek 14 Převodník (7) 

Rozbočovač 
Zařízení používané k větvení signálu, nejčastější použití bylo v sítích s topologií hvězda. 
Dnes již se příliš nevyužívá a jeho funkci nahrazuje přepínač. Hlavní nevýhodou bylo 
zahlcování sítě. Posílá příchozí signál na všechny porty. Anglický název: hub (2). 

 
Obrázek 15Rozbočovač (8) 

Přepínač 
Na rozdíl od rozbočovače přepínač vytváří cílenou komunikaci a nehltí síť. Jeho použití 
umožňuje rychlou modularitu. Díky složitějšímu charakteru práce přepínače je důležitá 
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správná volba zařízení. Přepíná na jednotlivé porty dle adresy. Anglický název: switch 
(2). 

 
Obrázek 16Přepínač (9) 

Směrovač 
Nejinteligentnější výrazně rozšířené zařízení. Vysoká míra soběstačnosti a řízení 
komunikace. Udržuje a shromažďuje informace o síti.  Směruje pakety. Anglický název: 
router (2). 
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Obrázek 17 Směrovač (10) 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Kapitola je zaměřená na podrobnou analýzu současného stavu budovy a plánované 
výstavby. Jejím cílem je popsat objekt jako takový, jeho dílčí části a jednotlivé místnosti 
a potřeby uživatelů v daných částech objektu. Analýza je rozčleněna na definici 
investorova požadavku, analýzu potřeb jednotlivých uživatelů, lokalizaci objektu, 
analýzu nosných dostupných možností pro řešení problematiky a detailní popis celého 
objektu. Analýza současného stavu vychází z dokumentace plánované výstavby, analýzy 
a fotodokumentace současného stavu budovy a konzultace s investorem.   

3.1. Investor 
Investor je soukromá osoba, která se zabývá vědou na poli biomedicíny, techniky a 
chemie. V daném objektu současně bydlí a pracuje. Prioritou investora je spolehlivost, 
výkon a preciznost i za cenu vyšší investice do projektu. Investor vlastní několik firem, 
které mu umožňují podnikání a také patentová práva, ze kterých profituje. Správa firem i 
uskladnění patentové dokumentace se nachází v objektu. Zabývá se zakázkovým 
vývojem a návrhy řešení pro soukromý i vládní sektory. Současný provizorní systém se 
rozhodl nahradit novějším, který bude připraven na další vývoj a jeho potřeby. 
 

3.2. Uživatelé a potřeby 
Investor je současně uživatelem objektu. Spolu se svou partnerkou a asistentkou v jedné 
osobě obývají dům stále. Majitel definoval jako klíčovou spolehlivost systému a 
nadčasovost. Komunikace po síti je využívána jako prostředek k podnikání a komunikaci. 
Další plánované využití je jako vnitropodnikový komunikační celek obsluhující evidenci 
skladových zásob, potřeby tisku, výzkum a uchovávání dat z výzkumu a záložní úložiště. 
Speciální využití sítě je do budoucna plánované v podobě sledování a záznamu 
vysokofrekvenčními kamerami. Bude se jednat o výzkum v laboratorních podmínkách a 
budou z něj vycházet další výzkumy, případně patenty, proto je nutné vše mít spolehlivé 
a bezpečné. 
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Klienti, návštěvy a spolupracovníci mají mít k dispozici připojení do sítě jako prostředek 
k vykonávání pracovní nebo multimediální činnosti bez zvláštních nároků na vytížení 
sítě. Účel využití datové toku se vztahuje na přehrávání videa, práci s dokumenty, tisk a 
nahrávání a stahování souborů a fotografií. 

3.3. Lokalita a dostupné možnosti připojení 
Objekt se nachází v obci Tučapy u Vyškova, přibližně 30km východně od města Brna.  
V dané lokalitě je k dispozici velmi omezené množství poskytovatelů připojení 
k internetu. V době návrhu počítám a zohledňuji následující možnosti využití: veřejná 
bezdrátová síť, která se jeví jako spolehlivá, ale nese s sebou riziko výpadků. Bezdrátová 
síť je aktuálně využívána investorem a její rychlost je 20MBps. Další možností je mobilní 
připojení od operátora, které je pokryto pouze technologií EDGE poskytující rychlost 
přibližně 100KBps. Připojení na telefonní síť, která je přivedena na hranici pozemku, 
nemá ověřenou rychlost. Vzhledem k lokalitě nabízí podobnou rychlost jako bezdrátové 
připojení, ale uvažujeme i dodatečné náklady na přivedení přípojky do objektu. Poslední 
možností je zatím zaslepený přívod optické sítě do objektu do sklepních prostor. 

 
Obrázek 18 Náhled lokalizace objektu (Zdroj: vlastní vypracování dle 5) 

3.4. Budova a popis místností 
Nemovitost je účelově i fyzicky rozdělena do dvou bloků spojených betonovou parkovací 
plochou. Každá z těchto částí komplexu se skládá z části již z hotových úseků stavby a 
z části se teprve dostavuje nebo projektuje, což do jisté míry usnadňuje i zatěžuje 



 

36 
 

vypracování projektu. Majitel si nepřeje zásahy do konstrukce budovy, pokud to nebude 
nezbytně nutné, je tedy nutné minimalizovat zásahy do již vystavěných částí. 
Soukromou část komplexu budu dále označovat jako budovu „A“. Tato část budovy je 
již částečně vystavěna a poskytuje zázemí investorovi. Budova je plánovaná na tři patra. 
Sklepní prostory jsou již hotové, přízemní patro částečně také a částečně se dostavuje. 
Hotová část poskytuje obytné jádro. Její další část je ve výstavbě a je částečně možno 
zasáhnout do projektování potřebných prvků k instalaci sítě. První podlažní patro je ve 
všech ohledech projektováno pro výstavbu, ale majitel zatím neurčil realizaci a nastínil 
možnost pouze přízemního patra a střechy. Do projektu tedy uvažuji přípravu vývodů a 
napojení nejvyššího patra bez konkrétních výkresů. Majitel v současné době nemá plány 
výstavby a provedu pouze přípravu. 
Komerční část budovy bude dále značena jako budova „B“. V této části budovy se v 
současnosti nachází skladové prostory a kancelářské prostory. Při projektovaném 
rozšíření se prostory oddělí. 

 
Obrázek 19 Umístění areálu v obci (Zdroj: vlastní vypracování dle 5) 

3.4.1. Stavebně-technické informace 
Celý objekt je konstruován z železobetonu. Sklepní obvodové zdi budovy A jsou 
vystavěny o šířce 650mm, stropní deska mezi sklepem a přízemím je o šířce 400mm. 
Vnější obvodové zdivo má šířku 500mm. Vnitřní nosné příčky mají šířku 300mm. 
Hodnoty se mohou mírně odlišovat ve speciálním případě návaznosti na sousední stavby 
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a jejich nerovnost. Pro projekt síťové infrastruktury zanedbatelné. Druhá budova je 
vystavěna ze zdí o šířce 300mm, tloušťka stropu je 200mm. Armování železobetonu je 
tvořeno ohýbanými roxorovými tyčemi o průměru 12-32mm a dále svařeny do 
jednolitého celku. Kostra ocelových prutů je obohacena karisítěmi s oky 100x100mm ve 
dvou až čtyřech řadách. 

3.4.2. Popis místností 
V následující kapitole popíšu jednotlivé místnosti, jejich zamýšlené využití, fázi 
dokončení a míru možných zásahů do stavby. 
 
Sklep A.00 
Jedná se o sklepní prostory pro laboratorní výzkum a experimentální vývoj. Majitel bude 
na instalovaných strojích provádět výzkum a vývoj nových technologií. Jednotlivé 
rozložení přístrojů zatím není známo. Do místnosti je vyveden HDPE chráničkou optický 
kabel a zaslepen. Vyvedení kabelu je vyznačeno v příloze. Do místnosti je v bodě 
zakončení optického kabelu i zakončení průchodky od zařízení pro příjem bezdrátového 
signálu. Z této místnosti je dále zakončení podzemních HDPE chrániček, které spojují 
komerční a uživatelskou část komplexu. Touto cestou je vedeno současné připojení do 
komerční části objektu. Průchod každou chráničkou položenou v zemi je o průměru 
125mm. Dále je v místnosti možnost využít nerezových průchodek do vyššího patra o 
průměru 210mm přibližně v oblasti chrániček do komerční části. V místnosti se nachází 
vzduchotechnické zařízení. Místnost je již plně dokončena a nejsou možnosti zásahu do 
stěn. 
 
Obývací pokoj s knihovnou A.01 
Místnost je určena k odpočinku a relaxaci. Bude se zde nacházet knihovna a obývací stěna 
s televizí a sedací soupravou. Jedná se o největší pokoj v obývací části komplexu. Nachází 
se zde schodiště do sklepních prostor. Místnost již má připravené armování obvodových 
a vnitřních stěn a je možnost projektovat vedení chrániček uvnitř stěn.  
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Pracovna A.02 
Místnost určena pro klidnou pracovní náplň s panoramatickým výhledem. Slouží jako 
soukromá pracovna pro výzkum a vývoj, kde majitel nebude ničím rušen a může v klidu 
pracovat. Základ obvodové stěny je již vybudován do výšky 200mm. Zbylá část 
obvodové stěny je pouze armována. V pracovně se budou nacházet dvě pracovní stanice 
a tiskárna.  
 
Vstupní chodba A.03 
Vstupní chodba obsahuje šatní skříň, botník a zádveří. Poskytuje průchody do pracovny, 
obývacího pokoje a kuchyně. Majitel nedefinoval žádné speciální požadavky na 
připojení. Místnost má armované obvodové stěny a strop, zatím není vybudována. 
 
Kuchyně A.04 
Místnost s kuchyňskou linkou a zázemím pro praní prádla. Je zde zavedena 
vzduchotechnika. Z místnosti se dále vchází do ložnice, toalety a koupelny. Místnost 
nemá speciální požadavky na připojení do sítě. Již vybudovaná část. 
Koupelna A.05 
Místnost se sprchovým koutem a umyvadlem. Není požadováno připojení do sítě. Již 
vybudovaná část. 
 
Toaleta A.06 
Místnost s toaletou a skřínkou pro čistící prostředky. Není požadováno připojení do sítě. 
Již vybudovaná část. 
 
Ložnice A.07 
Ložnice slouží k odpočinku a relaxaci obyvatel domu. Není zde zavedena žádná možnost 
připojení k síti. V místnosti se nachází plazmová televize. Není požadováno připojení do 
sítě. Již vybudovaná část. 
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Obrázek 20 Rozložení místností v objektu A (Zdroj: vlastní vypracování) 

 
Obrázek 21Rozložení místnosti v podzemním podlaží budovy A (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Vstupní hala a sklad B.01 
Jedná se o podlouhlou halu, u vstupných dveří začíná podlouhlý kovový regálový systém 
pro uložení materiálu a výrobků. V době stavby se zde nachází pracovní nářadí přímo u 
vstupu, aby se zamezilo dlouhému chození přes halu a zároveň zanášení nepořádku. Na 
opačném konci haly jsou umístěny dvě pracovní stanice pro investora a asistentku, kde 
vykonávají pracovní činnost. Zamýšlené využití této místnosti po dostavení 
kancelářským prostor B.02 bude rozdělení současných aktivit. Prostor B.01 bude sloužit 
jako průchozí monitorovaný skladovací prostor oddělený bezpečnostní roletou. Prostor je 
již plně vystavěný a nejsou možné další zásahy do budovy. V prostoru se nachází 
zakončení podzemních HDPE chrániček z obytné části komplexu. Již vybudovaná část. 
Kancelářské prostory B.02 
Místnost sloužící k výkonu administrativní činnosti a dalších činností spojených 
s podnikáním jako je příjem klientů, jednání a poskytnutí pracovního prostoru 
externistům. Místnost bude obsahovat čtyři pracovní stanice s možností přidání dalších 
dvou pracovních stanic do budoucna. Místnost je v projektové fázi.  
Toalety B.03 
Oddělené dámské toalety se skřínkou pro zásoby a hygienické potřeby. Místnost je 
v projektové fázi. Není požadováno připojení do sítě. 
Toalety B.04 
Oddělené pánské toalety se skřínkou pro zásoby a hygienické potřeby. Místnost je 
v projektové fázi. Není požadováno připojení do sítě. 
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Obrázek 22 Rozložení místností v objektu B (Zdroj: vlastní vypracování) 

 
3.5. Současné řešení 

V současné době majitel využívá objekt jako bytové jádro sestávající se z místností A.04, 
A.05, A.06 a A.07. Ve zmíněných prostorech nevyužívá žádné konektivity do sítě. Do 
komerčních prostor prochází datový kabel z příjímače bezdrátového signálu 
z exponovaného místa (střecha obytné části) skrze HDPE chráničku spojující obytnou a 
komerční část a poskytuje připojení pro pracovní stanice v provizorní kanceláři v hale 
B.01. Současné řešení umožňuje nezbytnou pracovní činnost, komunikaci a podnikání, 
ale nevyhovuje požadavkům investora. 
 

3.6. Zhodnocení analýzy 
Výstupem z analýzy současného stavu jsou definice potencionálních přípojných bodů 
v jednotlivých místnostech shrnuté v tabulce. Dále jsou pro nás klíčová fakta již 
instalovaných průchodek z prostor A a B, průchodky ze sklepních prostor do vyššího 
patra a stavy jednotlivých místností a možných zásahů do projektu. Z analýzy bereme 
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ohled na možnosti připojení do veřejně sítě. Dalším aspektem vycházejícím z analýzy je 
nastínění potřeby investora získávat, přenášet a uchovávat data z laboratoře v prostorách 
A.00. 

Tabulka 6 Tabulka přípojných bodů (Zdroj: vlastní tvorba) 
Místnost Popis PC TV P D CAM TO 
A.00 Sklep    4  4 
A.01 Obývací 

pokoj 
1 1    2 

A.02 Pracovna      1 
A.03 Chodba      0 
A.04 Kuchyně      0 
A.05 Koupelna      0 
A.06 Toaleta      0 
A.07 Ložnice  1    1 
B.01 Hala a sklad 1    1 2 
B.02 Kanceláře 4  1   5 
B.03 Toaleta      0 
B.04 Toaleta      0 
Celkový počet      15 

 
Tabulka 7 Legenda k přípojným bodům (Zdroj: vlastní tvorba) 

Zkratka Anglicky Česky 
PC Personal computer osobní počítač 
TV television televize 
P  printer tiskárna 
D device zařízení 
CAM camera kamera 
TO telecommunication outlet telekomunikační výstup 
TO-REZ TO-reserve rezevní tel. Výstup 

 
Tabulka 8 Přehled dostupných připojení (Zdroj: vlastní tvorba) 

Název připojení provedení připojení  požadovaná rychlost Poznámka 
Bezdrátový poskytovatel bezdrátová technologie ANO aktuální 
Mobilní operátor bezdrátová technologie NE špatný signál 
Telefonní přípojka metalickým kabelem ANO nutný výkop 
Optický kabel optickým kabelem ANO vyveden v budově 
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4. NÁVRH ŘEŠENÍ 
Na základě výše zmíněných požadavků zadavatele a teoretických poznatků navrhuji 
následující řešení projektu realizace počítačové sítě, které jsem rozdělil na řešení při 
výstavbě a výhledové řešení během následujících 5-ti až 10-ti let. V první fázi se projekt 
zabývá implementací metalické kabeláže pro fungování objektu přímo po výstavbě, které 
bude ještě trvat pár let. Metalická kabeláž poskytuje dostatečnou oporu fungování i 
k dosavadnímu výzkumu. Během této fáze uvažujeme i přípravu pro zavedení optické 
vnitřní sítě. Samotný výzkum bude prováděn až po dokončení stavby, v horizontu cca 3 
– 5 let. S ohledem na časový odstup a možnost příchodu nových technologií (optické 
vedení v plastových vláknech?) jsem se se zadavatelem domluvil na přípravě, nikoli 
implementaci při stavbě. Důvody jsou možnost výrazně nižší ceny technologie za pár let, 
nové trendy, vyšší rychlosti. 

4.1. Návrh přípojných míst 
Návrh přípojných míst vychází z analýzy stavu. V návrhu dále budu uvažovat požadované 
přípojné body od investora, které je potřeba zajistit a ty doplním o rezervu poznačenou 
v analýze. Tím docílím dostatečné rezervy přípojných míst při zachování stejného 
rozložení a minimálním zásahu do objektu. Celkový počet přípojných míst navrhuji dle 
analýzy. 

Tabulka 9 Navrhované přípojné body (Zdroj: vlastní tvorba) 

Místnost Popis PC TV P D CAM TO TO-REZ CELKEM 
A.00 Sklep       4   4 4 8 
A.01 Obývací pokoj 1 1       2 2 4 
A.02 Pracovna           1 1 2 
A.03 Chodba           0 0 0 
A.04 Kuchyně           0 0 0 
A.05 Koupelna           0 0 0 
A.06 Toaleta           0 0 0 
A.07 Ložnice   1       1 1 2 
B.01 Hala a sklad 1       1 2 4 6 
B.02 Kanceláře 4   1     5 5 10 
B.03 Toaleta           0 0 0 
B.04 Toaleta           0 0 0 
Celkový počet 15 17 32 
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4.2. Technologie 

Pro potřeby investora volíme přenosovou technologii Gigabit Ethernet pro metalické 
vedení. S ohledem na odloženou implementaci optické sítě navrhuji metalickou síť třídy 
D s kategorií materiálu 5 pro rychlost 1000Mbit/s, splňující všechny potřebné certifikace. 
Tato technologie je pro první fázi projektu plně dostačující a splňuje tak požadovanou 
nadčasovost.  
Přípojná místa v objektu budou řešena pomocí zabudovaných přípojných míst dle potřeb 
uživatele. Jediná místnost, kde již není možno tuto metodu realizovat, je místnost A.00, 
tedy již hotové sklepní prostory, kde ovšem navrhuji rozvod sítě drátěným košem po 
obvodu místnosti a je možno dobudovat potřebné body v případě potřeby přidáním 
přípojného bodu. Jednotlivé přípojné body, jejich polohy a provedení jsou popsány 
v příloze. 
 

4.3. Topologie 
Vzhledem k velikosti objektu a možnému rozsahu sítě nebudou potřeba velké délky 
kabeláže, jedná se pouze o horizontální sekci s jedním rozvaděčem. Budou využity 
kvalitní aktivní prvky. Norma udává volbu topologie STAR, hvězdicovou topologii. Další 
výhodou volby je rychlá lokalizace poruchy a neomezení funkčnosti zbylého celku.   
 

4.4. Návrh umístění rozvaděče 
Volba umístění rozvaděče je dána možnostmi a složitostí objektu. Zakončení optické 
přípojky do vnější sítě v prostorách A.00 a současně vyvedení a průchod přípojného 
kabelu do bezdrátové sítě místností A.00 dávají vhodné podklady pro umístění rozvaděče 
do A.00. Ústění HDPE chrániček ve východním rohu místnosti a připravenost tohoto rohu 
pro instalaci vzduchotechniky a dalších technických zařízení pro objekt a dostatečná 
rezerva prostoru pro další zařízení dávají další logické důvody umístění rozvaděče do 
A.00. Dále je zde možnost do budoucna napojit chladící systém rozvaděče do systému 
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vzduchotechniky. Další důležitý aspekt volby umístění rozvaděče je zamýšlený výzkum 
a vývoj v místnosti. S tím souvisí i kratší délka kabelového vedení a možnost instalace 
zařízení pro zálohu dat z výzkumu rozvaděče. 

4.5. Komponenty sítě 
V této kapitole popíšu jednotlivé navrhované komponenty sítě. Jejich volba určuje 
parametry, kvalitu a životnost celého návrhu sítě. 

4.5.1. Kabely 
Pro vedení bude využit vodič typu drát. Jeno zakončení v datové zásuvce i v rozvaděči 
bude provedeno na MiniCom provedení od firmy Panduit. Volím UTP kabel kategorie 5 
od výrobce BELDEN, model 1700e. Volba kabelu je odůvodněna kvalitním výrobcem, 
svařenými páry pro lepší symetrii a dostatečnými vlastnostmi pro požadavky sítě. 
V pracovních oblastech budou použity vodiče typu lanko. Jedná se o továrně vyrobené 
kabely Panduit typu UPT s garantovanými vlastnostmi.  

4.5.2. Zakončení kabelů 
Zakončení kabelů bude realizováno vždy stejným způsobem na obou koncích linky, aby 
bylo zajištěno oboustranně shodných přenosových parametrů. Zakončení rozvedených 
kabelů bude realizováno do MiniCom RJ45 jack. Zakončení jack konektorů v datovém 
rozvaděči bude umístěno do rovného patchpanelu pro 48 MiniCom konektorů. Zakončení 
v jednotlivých datových zásuvkách bude vyhotoveno do MiniCom konektorů a následně 
umístěno do zásuvek pro MiniCom. Zásuvky budou použity modelově shodné s aktuální 
elektroinstalací v objektu od firmy ABB, modelová řada Element. 
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Obrázek 23 Ukázka produktové řady Element (18) 

4.5.3. Prvky vedení 
V objektu, dle přání klienta, bude minimálně využito zásahů do již vystaveného zdiva. 
V projektovaných částech, které se připravují na výstavbu, bude vedení kabelu 
realizováno instalovanou chráničkou vyhrazenou pro datové kabely. Jednotlivé rozvody 
budou zakončeny v univerzální elektroinstalační krabici  KU68-1901 pod omítku. 
V projektu bude použita již instalovaná HDPE chránička pod parkovištěm spojující 
budovu A a budovu B. Dále bude využito stropních průchodů z místnosti A.00 do vyššího 
patra.  V místnosti A.00 bude instalován kabelový drátěný žlab po obvodu místnosti 
z důvodů instalační náročnosti zasekání do železobetonu a přání investora nezasahovat 
do již vybudovaných zdí. Dále budou použity univerzální plastové vodící lišty pro 
kabeláž nad omítku o rozměrech 35x35mm a krabice nad omítku z řady ABB Element 
kompatibilní s MiniCom zásuvkou. 
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Obrázek 24 HDPE chránička (19) 

4.6. Rozvaděč 
Rozvaděč pro projekt zasíťování polyfunkčního objektu volím naddimenzovaný. Jeho 
účel do budoucna může být multifunkční (záloha dat aj.) a není zcela definovaný. Volbou 
velkého naddimenzovaného rozvaděče zamezíme složité výměně zařízení. Jednotlivé 
rozmístění zařízení je uvedeno názorně graficky v příloze. Rozložení rozvaděče je 
zobrazeno v příloze. 
Ventilátor 
Komponenty umístěné v rozvaděči produkují teplo. Teplo je nutné odvádět, abychom 
zamezili poškození drahého vybavení. Do instalovaného rozvaděče je nutno instalovat 
ventilační jednotku, která zajistí správnou provozní teplotu všech instalovaných zařízení 
a odvod odpadního tepla. Ventilační jednotka bude umístěna v horní části skříně. 
Ventilační jednotku doporučuji použít od firmy Triton z modelové řady RAB 
s bimetalovým teploměrem. 
 
Patchpanel 
Patchpanel doporučuji použít od značky Panduit pro 48 portů (model CP48WSBLY). 
Poskytne dostatečnou kapacitu pro potřeby navrhované sítě a ulehčí případnou 



 

48 
 

modularitu. Nevyužité porty budou zaslepeny pomocí záslepek k tomu určených. Je 
vhodné použít záslepky výrobce Panduit. 
 
Organizér 
Pro organizaci propojovacích kabelů doporučuji do návrhu použít vyvazovací lištu pro 
kabely v rozvaděči. Zamezí se tím nepřehlednosti v organizaci, napomůže lepšímu 
proudění vzduchu a tím pádem i chlazení a zjednoduší správu. Volím vyvazovací lištu 
značky Panduit o velikosti 2U (model VPT030256). 
 
Příslušenství 
Do rozvaděče pro snadnější správu a možný náhled do dokumentace doporučuji umístit 
zásuvku na dokumenty k síti. Instalaci zásuvky si může investor rozhodnout sám dle 
potřeby.  
Napájení 
Napájecí jednotka je určena pro napájení aktivních prvků. Napájecí jednotku je třeba 
předimenzovat s ohledem na budou využití rozvaděče 
Záložní zdroj napájení 
Vzhledem k faktu, že veškerá instalovaná a používaná zařízení investora, jsou chráněny 
záložní jednotkou napájení, je nutné opatřit aktivní prvky v rozvaděči dostatečnou 
zásobou záložní energie, v podobě zdroje, aby v případě výpadku proudu nedošlo ke 
ztrátám. Doporučuji model BR900G-FR od výrobce APC. 
 

4.7. Návrh kabelových tras 
Kabelové trasy v projektu budou rozděleny na dvě samostatné cesty vedení kabelu pro 
budovu A a pro budovu B. Jednotlivě popíšu každou z cest a požadavky na její parametry 
a umístění. Rozvaděč bude umístěn v místnosti A.00 ve východním rohu (pravý horní roh 
při pohledu na nákres situace). Důvody umístění rozvaděče popisuje samostatná kapitola. 
Příprava zásuvkových krabic je zahrnuta do stavební přípravy objektu včetně kabelových 
žlabů. Navrhuji pouze zakončení krabic. 
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Trasa pro budovu A 
V této části popíšu slovní popis vedení kabelů pro část objektu označenou písmenem A. 
Graficky znázorněné trasy kabelů jsou uvedeny v příloze, za přípravu pro vedení kabelů 
a stavební přípravu projektu instalace sítě odpovídá stavební dozor a investor. Projekt 
definuje správné provedení a neručí za instalaci.  
Vyvedené kabely (16x) z rozvaděče budou uloženy do drátěného žlabu umístěného na zdi 
po obvodu místnosti A.00 ve vzdálenosti 10cm od stropu. Jejich položení volně do žlabu 
je vhodně opatřit distančními prvky. Po 2,2 metru od rozvaděče bude zakončena 
v univerzální elektroinstalační krabici nad omítku první dvojice kabelů pro přípojné místo 
Z01. Krabice bude umístěna 20cm pod drátěným žlabem a přívodní kabely budou uloženy 
v ochranné liště. Po 8,2 metru bude zakončena další dvojice kabelů pro přípojné místo 
Z02.  V jižním rohu místnosti (pravý dolní roh náhledu na nákres) bude stupačkou číslo 
1 (ST01) vyveden svazek kabelů (6x) pro přípojná místa ve vyšším patře. Stropní průraz 
je v horním patře vyveden přímo do chrániček ve zdi. V drátěném žlabu od ST01 směrem 
na severozápad (v nákresu levý dolní roh) pokračuje svazek kabelů (6x) po přípojné místo 
Z03. Vyvedena dvojice kabelů a je umístěna symetricky stejně jako na protilehlé straně 
do krabice nad omítku. Stupačka do vyššího patra k TV (ST02) je vysekána 3.0 metru od 
západního rohu místnosti (levý dolní roh nákresu). Svazek kabelů (2x) je vyveden do 
chráničky instalované ve zdi ve vyšším patře. Zbylé kabely (2x) jsou vedeny do 
přípojného bodu Z04 drátěným žlabem do symetrické polohy s přípojným bodem Z01. 
Zakončení je identické jako Z01-Z03. 
 Chráničky ve vyšším patře jsou rozvedeny dle nákresu ve zdi a následně budou zality do 
betonové hmoty při stavbě. Chráničky jsou instalovány 40cm nad projektovanou podlahu. 
Přípojné místa jsou zakončeny v univerzálních krabicích pod omítku. Přípojné místo Z08 
bude uloženo přímo za průrazem ve zdi v místnosti A.07 (Z08 je ve středu stěny). Jedná 
se o jediný průraz v již hotovém objektu. Všechny zásuvky v prvním patře budovy A jsou 
umístěny 40cm nad projektovanou podlahou. Přípojné místo Z05 je umístěno na středu 
stěny. Přípojné místo Z06 je umístěno 1.6 metru od přilehlého rohu místnosti. 
 



 

50 
 

Trasa pro budovu B 
V této části popíši slovní popis vedení kabelů pro část objektu označenou písmenem B. 
Graficky znázorněné trasy kabelů jsou uvedeny v příloze, za přípravu pro vedení kabelů 
a stavební přípravu projektu instalace sítě odpovídá stavební dozor a investor. Projekt 
definuje správné provedení a neručí za instalaci. Délka podzemního vedení mezi částí A 
a B je 15m. 
Vyvedené kabely z rozvaděče (16x) nahradí současný kabel vedoucí do objektu B 
v podzemní HDPE chráničce. Kabely tak budou vedeny odděleně od elektrického vedení. 
Po vyvedení v budově B, místnosti B.01 bude kabelový svazek veden záložní chráničkou 
pro elektrické vedení, která je v současné době již zabudovaná ve stěně 220cm nad 
podlahou a není využívána. V přípojném bodě Z14 bude vyvedená dvojice kabelů 
protažena v dodatečně svisle zasekané chráničce do univerzální elektroinstalační krabice 
ve výšce 40 centimetrů nad současnou podlahou. Umístění Z14 odpovídá středu 
místnosti. Pokračující svazek kabelů (14x) bude v místě průrazu do místnosti B.02 a 
současně v místě zakončení Z15 vyveden do místnosti B.01. Po dostavění projektované 
části budovy B bude svazek kabelů protažen průrazem a dále rozveden v chráničce po 
místnosti B.02. Z bodu Z15 dále pokračuje svazek kabelů (2x) v záložní chráničce k bodu 
Z16, kde ve výšce 220cm bude zakončen v univerzální elektroinstalační krabici. Tato 
pozice poskytuje vhodnou pozici pro monitorování prostoru B.01 dle požadavku 
investora.  
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Obrázek 25 Schéma návrhu rozvodů pro budovu A (Zdroj: vlastní vypracování) 
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Obrázek 26 Schéma návrhu rozvodů pro podzemní podlaží budovy A (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 27 Schéma návrhu rozvodů pro budovu B (Zdroj: vlastní tvorba) 

 
4.8. Značení 

Označení kabeláže podléhá standartu EIA/TIA 606. Dále navrhuji následující klíčování 
značení: 

 Kabely budou řádně značeny plastovým vyraženým kódem v místech 
zakončení na obou koncích kabelů 

 Kabely budou opatřeny stejným štítkem v bodech křížení, před vstupem a po 
výstupu z kryté plastové chráničky nebo při výstupu ze žlabu 

 Značeny budou všechny patchpanely ve tvaru Pn (n-číslo patchpanelu) 
 Značeny budou jednotlivě všechny porty patchpanelů ve tvaru xx (xx-číslo 

portu v rozsahu portů patchpanelu) 
 Značeny budou všechny datové zásuvky ve tvaru Znn (n-číslo zásuvky) 
 Značeny budou všechny porty datových zásuvek. 
 Značeny budou všechny switche ve tvaru Sn (n-číslo switche) 
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 Značeny budou všechny porty switche ve tvaru Sn.xx (xx-číslo portu 
v rozsahu portů switche) 

Značení místností bude značeno písmeny A a B viz kapitola o značení místností. 
Kompletní mapa označení bude dostupná u zadavatele v dokumentaci, u rozvaděče ve 
speciální zásuvce. 

4.9. Aktivní prvky 
Níže popíšu logické schéma a požadavky na switch, ze kterých vyplývá volba zařízení. 

 
Obrázek 28 Schématické znázornění zapojení (Zdroj: vlastní tvorba) 

4.9.1. Switch 
Při výběru aktivního prvku zohledňuji následující parametry: 

 Dostatečný počet portů pro zapojení 
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 Optická přípojka 
Z následujících kritérií doporučuji zvolit zařízení switch HP 3100-48, který plně odpovídá 
požadavkům investora a má doživotní záruku. Výhody vybraného zařízení: 

 Dostatečný počet portů 
 Podpora metalické i optické konektivity 
 Pokročilé funkce správy 
 Velikost 19“ 
 IPv6 
 Doživotní záruka 

 
4.9.2. Router/firewall 

Zařízení router v kombinaci s firewallem volíme dle nabídky poskytovatele internetového 
připojení. 
 

4.10. Požadavky na instalaci a garance 
Vzhledem k možnostem zásahů do stavby nových částí objektu a vyhovujícím 
možnostem zásahů do stávající konstrukce není třeba speciálních úprav v objektu. 
Stavební dozor dohlédne na dostatečné poloměry ohybu a preciznost vedení chrániček. 
Další požadavky nebyly definovány. Datové zásuvky jsou umístěny spolu s elektrickými 
rozvody v budově. Datový kabel je veden oddělenou chráničkou minimálně 25mm 
vzdálené od chráničky pro elektrické rozvody. Při výběru dodavatelské firmy je potřeba 
aby měla certifikace k instalaci, protokoly o proměření 
 

4.11. Ekonomické zhodnocení 
Projekt je koncipovaný, aby investorovi přinášel dlouhodobou službu a spolehlivost. 
Vyšší pořizovací náklady jsou zhodnoceny dlouhodobým užíváním. Projekt je v rámci 
plánovaného záměru využitý efektivně.  
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Investor projekt návrhu neomezil rozpočtem a odůvodnil to přáním kvalitního provedení 
na úkor ceny. Jednotlivé položky jsou oceněny v příloze. Jedná se o předběžný rozpočet. 
Investor s nabídkou souhlasí. 

Tabulka 10 Zhodnocení projektu. Ceny v KČ s DPH (Zdroj: vlastní tvorba) 
Materiál celkem 103264 
Instalační práce 51632 

Projekt 12000 
Celkem 166896 
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5. ZÁVĚR 
V práci jsem zhodnotil stávající stav zadavatele a jeho požadavky na využití síťové 
infrastruktury. Dále jsem zpracoval nezbytné teoretické podklady, ze kterých jsem při 
návrhu vycházel, do zjednodušené přehledné formy, navrhl síťovou infrastrukturu do 
polyfunkčního objektu, která byla rozdělena na tři části realizace. 
 První částí bylo upravit stavební návrh pro instalace pokročilé síťové struktury 
s minimálním množstvím zásahů do stavby.  
V druhé fázi jsem navrhl implementaci technologie a způsob vedení i instalace tak, aby 
pokryla požadavky zadavatele v nejvyšší možné míře, zároveň splňovala požadavky na 
bezpečnost a byla co nejméně napadnutelná. Dále v této fázi bylo potřeba naddimenzovat 
celou strukturu.  
Třetí fází je příprava celé struktury pro případný příchod nových technologií. Po dohodě 
se zadavatelem, že naplno objekt v následujících letech ještě využívat nebude a je tudíž 
zbytečné investovat do drahé technologie, když je nejisté, jak se trh během této doby 
vyvine. Z těchto důvodů byla provedena řádná přípravná opatření a rezervy v návrhu pro 
budoucí rozvinutí síťové infrastruktury, jako například velikost rozvaděče. V návrhu jsem 
neřešil výběr poskytovatele internetu. 
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PŘÍLOHA 1: KABELOVÁ TABULKA 
Patchpanel Port Místnost Zásuvka Port Označení portu Označení kabelu Délka 
P1 1 A.00 Z01 a Z01a Z01a 6 
P1 2 A.00 Z01 b Z01b Z01b 6 
P1 3 A.00 Z02 a Z02a Z02a 10 
P1 4 A.00 Z02 b Z02b Z02b 10 
P1 5 A.00 Z03 a Z03a Z03a 25 
P1 6 A.00 Z03 b Z03b Z03b 25 
P1 7 A.00 Z04 a Z04a Z04a 30 
P1 8 A.00 Z04 b Z04b Z04b 30 
P1 9 A.02 Z05 a Z05a Z05a 18 
P1 10 A.02 Z05 b Z05b Z05b 18 
P1 11 A.01 Z06 a Z06a Z06a 20 
P1 12 A.01 Z06 b Z06b Z06b 20 
P1 13 A.01 Z07 a Z07a Z07a 25 
P1 14 A.01 Z07 b Z07b Z07b 25 
P1 15 A.07 Z08 a Z08a Z08a 17 
P1 16 A.07 Z08 b Z08b Z08b 17 
P1 17 B.02 Z09 a Z09a Z09a 37 
P1 18 B.02 Z09 b Z09b Z09b 37 
P1 19 B.02 Z10 a Z10a Z10a 35 
P1 20 B.02 Z10 b Z10b Z10b 35 
P1 21 B.02 Z11 a Z11a Z11a 42 
P1 22 B.02 Z11 b Z11b Z11b 42 
P1 23 B.02 Z12 a Z12a Z12a 49 
P1 24 B.02 Z12 b Z12b Z12b 49 
P1 25 B.02 Z13 a Z13a Z13a 55 
P1 26 B.02 Z13 b Z13b Z13b 55 
P1 27 B.01 Z14 a Z14a Z14a 24 
P1 28 B.01 Z14 b Z14b Z14b 24 
P1 29 B.01 Z15 a Z15a Z15a 34 
P1 30 B.01 Z15 b Z15b Z15b 34 
P1 31 B.01 Z16 a Z16a Z16a 43 
P1 32 B.01 Z16 b Z16b Z16b 43 
P1 33             
P1 34             
P1 35             
P1 36             
P1 37             
P1 38             
P1 39             
P1 40             
P1 41             
P1 42             
P1 43             
P1 44             
P1 45             
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P1 46             
P1 47             
P1 48             
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PŘÍLOHA 2: SCHÉMA ROZVADĚČE 
Číslo pozice Osazení Značení Velikost 

1 Ventilační jednotka VJ1 1U 
2 Rezerva   1U 
3 Patchpanel P1 2U 
4     
5 Organizér   2U 
6     
7 Switch S1 1U 
8 Organizér   2U 
9     

10 Rezerva   12U 
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22 Zásuvka pro dokumentaci DOK 1U 
23 Rezerva   20U 
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44 Napájecí jednotka 8x230V NJ1 1U 
45 Rezerva   1U 



Kód Položka Počet mj cena/mj cena celkem

1700E.U0305 BELDEN UTP Cat.5 350MHz - 4x2xAWG24 BP, PVC 1034 m 11 11374

CJ588AWY UTP MiniJack RJ45 Cat.5 64 ks 110 7040

CMBBL-X Záslepka MiniCom 48 ks 15 720

5014E-A00400 02 Kryt Element pro zásuvky Panduit ABB 16 ks 110 1760

CP48WSBLY Modulární celokovový patchpanel 2U s vyvazovací lištou 1 ks 2500 2500

K-UTPC5-00.5 Patchcord UTP Cat.5 32 ks 30 960

VPT030256 Organizér Panduit 1 ks 1550 1550

KR900 20-64BL+VD Napájecí jednotka 8x230V s přepětovou ochranou 1 ks 980 980

JG315A HP3100-48 v2 1 ks 51000 51000

50211 Triton RAB-Ch-X02-A1 1 ks 3300 3300

RMA-45-A68-BAX-A1 Triton 19" 42U 1 ks 11300 11300

BR900G-FR APC 2 ks 5390 10780

Materiál celkem 103264

Instalační práce 51632

Projekt 12000

Celkem 166896
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