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Abstrakt 

Cílem této práce je navrhnout kompletní počítačovou  í  v novo tav    rodinného domu 

tak, aby mohla  polehliv  pokrýt potře y tříčlenné rodiny, a to jak kancelář ké, tak 

 tudent ké. 

Abstract 

The aim of this work is to propose a complete computer network in a newly built family 

house so that it can reliably meet the needs of a three-member family, and both office 

and student. 
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Úvod 

Již při  tav   rodinného domu je nutné my let na jeho  udoucí využití, které  e 

 eze poru neo ejde  ez využití internetu a  ítí o ecn . Tato investice  amozřejm  

nemu í před tavovat vysokou čá tku, nicmén  je důležitým faktorem v rozpočtu, 

převážn  u mladé rodiny. Je tedy nutné my let do  udoucna na charakteri tiky využití 

t chto  ítí – kancelář ké, volnoča ové,  tudijní, atd. 

Při projektování jednotlivých mí tno tí, jako je práv  pracovna, d t ký pokoj, studovna, 

se již v počátcích mu í počítat   využitím  ítí. Jednotlivá využití v jednotlivých 

mí tno tech  e  udou lišit  vými nároky na rychlo t připojení a potře u kvality 

připojení. 

Tato  akalář ká práce  e  ude  nažit navrhnout optimální počítačovou  í  pro 

vše tranné využití v rámci rodinného domu a m la  y pomoci rodinám při za í ování, 

a  už nového rodinného domu nebo při  prav   távající počítačové  ít  s ohledem na 

rozpočet. 
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Cíl práce 

Cílem této  akalář ké práce je navrhnout počítačovou  í  pro kompletní potře y 

tříčlenné rodiny,   jedním do pívajícím vy okoškol kým  tudentem, v novo tav   

rodinného domu. Přihlédnu na požadavky jednotlivých o o  žijících v dom , na 

možno t  pln ní jejich přání a v nepo lední řad  nezapomenu na rozpočet. 
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1 Analýza současného stavu 

Hlavním požadavkem inve tora je navrhnout kompletní počítačovou  í  v novo tav   

rodinného domu. Sí   y m la obsahovat  tejn  tak rozvody pro připojení veškerých 

počítačů, a to jak  tolních, tak přeno ných, k  ítí internet, jako ,,multimediální” rozvody 

pro domácí  í , například  í ové di ky, propojení TV   internetem či  dílení ti kárny. 

Jako jeden z hlavních  kolů je najít kvalitního a  polehlivého po kytovatele, dále vy rat 

vhodnou ka eláž a vhodná zařízení a také vytvořit domácí  i-Fi  í  pro  ezdrátový 

pří tup k internetu. Důležité je také vy rat do tatečnou rychlost připojení k internetu, a 

to hlavn  z důvodu  tahování multimédií z internetové  ít  a aby se při d lení rychlosti 

mezi členy rodiny z ytečn  nezpomalovalo načítání. Prakticky žádné jiné požadavky 

inve tor nemá, v počítačích  e dle jeho  lov nevyzná a rad ji to nechá na n kom jiném, 

aby m l ji totu, že to  ude opravdu fungovat. Omezeni j me v pod tat  pouze 

rozpočtem. 

 

1.1 Umístění domu 

Navrhnutý dům se bude  tav t na Vy očin  , konkrétn  v o ci Domanín, která  padá pod 

 právu m  ta By třice nad Pernštejnem, které je vzdálené při ližn  3 kilometry. Parcela 

o celkové vým ře cca 1 4  metrů čtverečných  e nachází až na konci o ce, na klidném 

mí t . Dům  ude  tát prakticky jako jeden po ledních a  tav a  e plánuje na léto roku 

2012. 

 

1.2 Popis rodinného domu 

Jedná  e o jednopodlažní dřevo tav u, kde v podkroví  udovy je plánován půdní 

prostor, ve které po do tav ní budou bydlet tři osoby. Bylo zapotře í domluvit se 

s investorem, která mí tno t  ude  loužit ke kterým konkrétním  čelům, aby bylo 

možné navrhnout optimální rozmí t ní prvků domácí  ít . 

Celý dům  ude  tát na kla ické  etonové základové desce, do které  ude přišrou ovaná 

dřev ná trámová kon trukce domu. Jelikož  e  ude jednat o  tav u dřev nou, odpadají 
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nám dro né pro lémy jako vy ekávání ka eláže do příček. Vnitřní  t ny domu budou 

ze  ádrokartonu o tlouš ce 12,5 cm kotveného do ocelové konstrukce, mezi kterým 

bude 8 cm  kelné vaty pro zlepšení jak tepelných, tak zvukových  tlumících) vla tno tí. 

Vn jší, o vodové  t ny domu  e  udou  kládat z OSB de ek o tlouš ce 12 cm, které 

budou přišrou ovány na samotnou dřev nou konstrukci. Na pláš  z OSB de ek  e dále 

kla icky nalepí poly tyren o tlouš ce 5 cm plnící funkci tepelné izolace a dále  e nane e 

tenkovr tvá  t rková omítka, takže  tav a po dokončení nebude rozeznat od kla ického 

cihlového domu. ,, evnitř” kon trukce  e mezi trámy vloží 12 cm tepelné izolace z 

minerálních vláken, na trámy  e přitluče parot  ná fólie, a y za ánila vniknutí vlhko ti 

do izolace, a celé  e to zaklopí  ádrokartonem připevn ným na ocelové konstrukci ve 

vzdáleno ti cca 10 cm od parot  né zá rany. 

Rozm ry domu jsou 9 m x 12 m. Budova  ude  e  kládat z jednoho o ytného podlaží a 

podkroví, které  e  ude využívat jako půda. Investor přemýšlí, že jakmile to dovolí 

finanční situace, čá t půdy by pře tav l na o ytné pro tory a d t ký pokoj by pře unul 

tam. V jedné z mí tno tí ve  podním patře by se ud laly  chody do podkroví. Celková 

o ytná plocha je 92,4 metrů čtverečných. V jednom z rohů domu je venkovní terasa o 

vým ře 13,57 m2. 

Za hlavními vchodovými dveřmi se dostaneme do zádveří, ve kterém j ou hned dvoje 

dveře. Jedny vedou do nejmenší o ytné mí tno ti v dom , do které  y v  udoucnu m ly 

přijít schody do podkroví. Druhé dveře pokračují do centrálního pro toru domu, a to 

konkrétn  do chod y. Hned napravo  e nacházejí dveře do d t kého pokoje, další dveře 

na pravé  tran  v tupují do koupelny. Na konci chod y  e nachází o ývací pokoj s 

kuchyň kým koutem. Pokoje orientované nalevo od chod y j ou dva – jedním je 

ložnice, druhým je menší mí tno t určená pro toaletu.   ložnice a o ývacího pokoje je 

možné projít francouz kými dveřmi na venkovní terasu.
1
 

1.3 Popis jednotlivých místností 

Dispozice domu jsou 4+kk, přičemž kuchyň ký kout  e  ude nacházet v o ýváku. Bude 

zde jeden d t ký pokoj, jedna ložnice a jedna mí tno t, ze které  y v  udoucnu investor 

cht l ud lat schody do podkroví. 

                                                 
1
 Podro ný plán domu viz. Příloha č.1 
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Zádveří - 1.01 

 ádveří o veliko ti   metry čtvereční odd lí o ytný pro tor domu   pro torem prozatím 

 kladovacím, pozd ji ho  ude  pojovat   mí tno tí, kde  udou  chody do podkroví. 

Bude zde pravd podo n  pouze radiátor   tředního topení a  otník   v šákem. 

Chodba - 1.02 

Chod a o veliko ti cca 5,8  metrů čtverečních tvoří vla tn   tředovou o u celého domu, 

umožňuje vchod prakticky do všech o tatních mí tno tí.  de  e  ude nacházet také 

jeden radiátor, ovládání elektrického kotle a diodové o v tlení pro lepší orientaci v noci, 

které  ude ovládané ča ovým  pínačem v poji tkové  kříni. 

WC - 1.03 

Do této mí tno tí  i inve tor nepřeje za ahovat žádnými moderními technologiemi. 

Velikost bude při ližn   1,24 metrů čtverečných. 

Koupelna - 1.04 

Koupelna je další mí tno tí, kde inve tor nechce žádné technické vymoženo ti. Je to 

mí to pro relaxaci a oči tu a dle jeho slov se na televizi  ude dívat v o ýváku. V 

koupeln   ude velká rohová vana i  prchový kout.  a írá plochu 7,41 metrů 

čtverečných a v mí tech, kde  y  e m lo  tát na  tudených kachličkách je v podlaze 

elektrický ,,rošt” pro vytáp ní podlahy. 

Obývací pokoj s kuchyňským koutem - 1.05 

 de tráví manželé v tšinu  vého volného ča u. Když pan Jaro lav  urfuje na internetu u 

 vého laptopu,  edí práv  zde. Jedná  e o nejv tší mí tno t v dom , za írá cca 28.72 

metrů čtverečných, která je do tatečn  pro v tlena jak normálními okny, tak 

francouz kým oknem. Dominantou pokoje  ude kr  a pla mová televize    hlopříčkou 

ale poň 107 cm, na které chce rodina  ledovat filmy v co možná nejv tší kvalit . 

Ložnice - 1.06 

V ložnici  e především odpočívá, takže je potře a ji mít do tatečn  provzdušn nou, o 
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což  e po tará francouz ké okno a jedno okno o yčejné. Pokoj o vým re 15,18 metrů 

čtverečných bude obsahovat pravd podo n   pouze ,,noční  ludičku” v podo   

ve taveného diodového  v tla v jedné ze  t n. Není ovšem vyloučeno, že  e pokoj v 

budoucnu, po pře unutí  yna do podkroví, nezm ní například na pracovnu a že ne ude 

potře a zá uvka k  íti internet pro opravdu  toprocentní připojení. 

Dětský pokoj - 1.07 

Jedná  e o trochu menší pokoj o veliko ti 8.8  metrů čtverečných, kde  ude mít hlavní 

 lovo  tolní PC. Dále  yn vla tní laptop, takže rychlý internet  ude prakticky nutnost. 

Mezi další technická zařízení patří multifunkční ti kárna, kterou by cht l mít jako 

 ítovou, a y když ti kne n kdo jiný, nemu el pořád odpojovat USB ka el ze  tolního 

PC. 

Pokoj - 1.08 

S pokojem se počítá jako   komorou a do  udoucna mí tno tí, odkud povedou schody 

do podkroví. Bude zde a i jen noční diodové  v tlo ve zdi umí t né tak, aby o vítilo i 

 udoucí schody. Vým ra je 8,08 metrů čtverečných.
2
 

Terasa - 1.09 

Terasa o vým ře 1 ,57 metrů čtverečných  ude  loužit především jako mí to pro 

odpočinek v letním o do í.  de je zapotře í hlavn  kvalitní do ah domácí  i-Fi  ít , 

aby si hlava rodiny mohla při odpolední káv  přečí t hlavní zprávy ze  v ta. 

1.4 Poskytovatel připojení k internetu 

Pro lém  ude také   po kytovatelem připojení k  íti internet. V o ci  e nachází jeden 

jediný po kytovatel, který po kytuje  ezdrátové připojení pomocí  i-Fi. Bohužel  e 

nachází  koro na druhé  tran  obce a kvůli porostu a zá tav   nám  ude moci na ídnout 

pouze velmi pomalý přeno . Další vol ou je využít  luže  od  polečno ti O2 a zřídit si 

ADSL.  rovna pro íhají jednání   třetím po kytovatelem, který  ohužel zatím v o ci 

                                                 
2
 Ješt  před zahájením  tav y došlo k po unutí zdi, která d lí pokoje 1.08 a 1.06, 

 m rem do mí tno ti 1.08. V projektu  příloha č.1)  e toho neopravovalo, dále v 

přílohách č.2 a   je to kre lené tak, jak to  ude po taveno. 
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 vé  luž y nena ízí, ale po kytuje připojení v okolních o cích a tak je možné, že  y  vé 

pole pů o no ti, při do tatečném zájmu lidí z Domanína, rozšířil i sem. 

 

1.5 Popis rodiny    

Hlavou rodiny je otec Jaro lav, montážní d lník. Je živno tník, který pracuje výhradn  

pro n meckou firmu, která pů o í jak v Če ké republice, tak v N mecku, Polsku, 

Francii, Nizozemsko a dalších evrop kých zemích. Jeho nároky na počítačovou  í  

nejsou příliš veliké, hlavn  proto, že není pravideln  doma. Nezřídka  e  tane také to, že 

je pryč celý m  íc. Ovšem když je doma, chce mít stoprocentn  funkční připojení 

k internetu, aby mohl zhlédnout po lední zprávy ze  v ta. Večer  e chce podívat na 

zakoupený film v HD, který je na data celkem velký. Po internetu po ílá také 

elektronické faktury a pracovní emaily, takže je zapotře í kvalitní a hlavn   polehlivé 

připojení. Při ce tách po Evrop , vozí    e ou fotoaparát. Proto vyžaduje také 

 polehlivé  ložišt , kde  y mohl  vé fotografie zálohovat, a zároveň by k nim m l 

pří tup každý člen domácno ti. 

Druhým členem rodiny je matka Lenka. Pracuje již velmi dlouhou do u na  řad  práce 

prakticky v mí t   ydlišt .   členů rodiny je doma sice nejča t ji, zato internetovou  í  

a domácí  í  prakticky vů ec nepoužívá. Pře  týden má doma k di pozici  tolní počítač , 

ale ten nepoužívá, využívá jen synův laptop, který doveze domů na víkend na 

komunikaci   manželem, když je zrovna v zahraničí. K takovému komunikování je 

používána IP telefonie, takže je op t zapotře í  ta ilní a do tatečn  rychlé připojení, 

které   amozřejm  po tačí i k o ča nému prohlížení internetových  tránek. 

Po ledním, a co  e týče  tav né  ít  nejnáročn jším, členem rodiny je syn Jaroslav, 

který internet prakticky potře uje. Je  tudentem vy oké školy. V dnešní do   je již 

internet pro  tudium vyložen  potře ný. Pře  týden  ice ne ývá doma, ale když  e na 

víkend vrátí, je velice náročný. Používá nejen cloudové  luž y, protože vla tní jak 

 tolní počítač, tak laptop, ale potře uje mít i pří tup do školního  y tému a komunikovat 

se spolužáky a přáteli pře  Instant Messaging. Velmi rád  leduje filmy ve vy oké kvalit  

a potře uje stahovat velké objemy dat. U televizoru žádný počítač ani multimediální 

centrum nemají, tudíž mu í vše  tahovat  u  do  tolního PC nebo laptopu. Syn se 



 17 

v nuje fotografování i na profe ionální  rovni, tudíž potře uje zálohovat fotografie. 

Požadavky na  í ovou infastrukturu:  

• spolehlivost 

• rychlost 

 • stabilita 

 

1.6 Používaný hardware 

Rodina používá celkem   počítače. Jeden, malý A u  Eee PC, laptop používá otec při 

ce tování kvůli  kladno ti a váze. Syn vla tní přeno né zařízení od Applu, a to 

MacBook Alu, a jeden  tolní PC, který pohání  y tém od Micro oftu a u kterého je 

multifunkční ti kárna od firmy Canon. Každý člen rodiny má mo ilní telefon    i-Fi. 
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2 Teoretická východiska práce 

Teoretická čá t  akalář ké práce popi uje a znázorňuje nejdůležit jší pojmy a základní 

komponenty z počítačové terminologie. Popíšeme zde různé topologie, model ISO/OSI 

a vše potře né ke  tav   domácí  ít . 

 

2.1 Historie Internetu 

V 60. letech 20.  toletí  e začala americká vláda zajímat o vývoj počítačové  ít , který 

 y umožňovala komunikaci mezi vojen kými  y témy a hlavními vzd lávacími 

in titucemi. Protože tento výzkum pro íhal upro třed Studené války, cht la vláda, a y 

tato  í   yla do tatečn  ro u tní,  polehlivá a kompaktní tak, a y přežila i nukleární 

válku. První  í  založená na přepínání paketů   pojení není vytvořeno na celou do u 

přeno u, každý putující paket  i může zvolit vla tní ce tu)  yla  pušt na v 60. letech 20. 

století pod záštitou U.S. Department of Defence  DoD - Ministerstvo obrany) a byla 

pojmenována ARPAnet. První uzel  ít   yl in talován na Univer ity of California v Los 

Angele  v roce 1969. Do tří let  e rozšířila na celé  zemí Spojených  tátu amerických a 

dva roky poté také do Evropy. Jak  e  í  vyvíjela a rozšiřovala,  yla rozd lena do dvou 

čá tí. Militarizovaná čá t byla nazvána Milnet a název ARPAnet  yl dále využíván pro 

čá t  ít  využívanou pro komunikaci mezi výzkumnými  tředi ky a univerzitami. 

Nakonec se tato  í  vyprofilovala do podo y, kterou v dnešní do   známe pod názvem 

Internet. (4) 

 

2.2 Teorie přenosu 

2.2.1 ISO/OSI 

Model ISO/OSI je referenční komunikační model označený zkratkou  lovního  pojení 

"International Standard  Organization / Open Sy ten Interconnection"  Mezinárodní 

organizace pro normalizaci / propojení otevřených  y témů). Jedná  e o doporučený 

model definovaný organizací ISO v roce 198 , který rozd luje vzájemnou komunikaci 

mezi počítači do  edmi  ouvi ejících vr tev.  mín né vr tvy j ou též známé pod 

označením Sada vrstev protokolu. Úkolem každé vr tvy je po kytovat  luž y 

ná ledující vyšší vr tv  a nezat žovat vyšší vr tvu detaily o tom, jak je  luž a ve 
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 kutečno ti realizována. Než  e data pře unou z jedné vr tvy do druhé, rozd lí  e do 

paketů. V každé vr tv   e pak k paketu přidávají další doplňkové informace 

 formátování, adre a), které j ou nez ytné pro   p šný přeno  po  íti. (10) 

 

Obr. 2-1: Model ISO/OSI  (zdroj: www.site.the.cz) 

 

 

 

Model ISO/OSI  e  kládá z ná ledujících vr tev: 

1. Fyzická vrstva - Definuje pro tředky pro komunikaci   přeno ovým médiem a   

technickými pro tředky rozhraní. Dále definuje fyzické, elektrické, mechanické 

a funkční parametry týkající  e fyzického propojení jednotlivých zařízení. Je 

hardwarová. (10) 

 

2. Linková vrstva -  ajiš uje integritu toku dat z jednoho uzlu  ít  na druhý. V 

rámci této činno ti je provád na  ynchronizace  loků dat a řízení jejich toku. Je 

hardwarová. (10) 

 

3. Síťová vrstva - Definuje protokoly pro  m rování dat, jejichž pro třednictvím 

je zajišt n přeno  informací do požadovaného cílového uzlu. V lokální  íti vů ec 

nemu í  ýt, pokud  e nepoužívá,  m rování. Je hardwarová, ale když  m rování 

řeší PC   dv ma  í ovými kartami, může  ýt  oftwarová. (10) 

 

4. Transportní vrstva - Definuje protokoly pro  trukturované zprávy a 

za ezpečuje  ezchy no t přeno u  provádí n které chy ové kontroly). Řeší 

například rozd lení  ou oru na pakety a potvrzování. Je  oftwarová. (10) 
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5. Relační vrstva - Koordinuje komunikace a udržuje relaci tak dlouho, dokud je 

potře ná. Dále zajiš uje za ezpečovací, přihlašovací a  právní funkce. Je 

 oftwarová. (10) 

 

6. Prezentační vrstva - Specifikuje způ o , jakým j ou data formátována, 

prezentována, tran formována a kódována. Řeší například háčky a čárky, CRC, 

kompre i a dekompre i, šifrování dat. Je  oftwarová. (10) 

 

7. Aplikační vrstva - Je to v modelu vr tva nejvyšší. Definuje způ o , jakým 

komunikují  e  ítí aplikace, například data ázové  y témy, elektronická pošta 

ne o programy pro emulaci terminálů. Používá  luž y nižších vr tev a díky 

tomu je izolována od pro lémů  í ových technických pro tředků. Je  oftwarová. 

(10) 

 

 

Model je důležitý především pro výro ce  í ových komponent. V praktické práci  e  ítí 

jej moc nevyužijeme. Umožňuje však pochopit principy práce  í ových prvků a zároveň 

patří k základní terminologii  ítí. 

 

2.2.2 Fyzická Topologie 

Fyzická topologie nám určuje vztahy mezi zařízeními, která vytvářejí  amotnou  í . 

 ařízeními můžeme chápat koncové prvky  ít  či uzly. Fyzická topologie může vypadat 

jako: 

 S  rnice 

 Hv zda 

 Kruh 

 Kom inace všech uvedených 
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Obr. 2-2: Sběrnice (zdroj: www.site.the.cz) 

 

 

 

S  rnicová topologie využívá jediného ka elu  hlavní ka el), a v jedné řad  propojuje 

všechny počítače pomocí T-konektoru. Jelikož  ignál po  íti putuje tam a zp t, umí tí  e 

na konce hlavního ka elu terminátory, který vy ílaný  ignál pohltí. Nevýhoda je, že 

pokud  e hlavní ka el poruší, znamená to havárii celé  ít . (5) 

 

Obr. 2-3: Hvězda (zdroj: www.site.the.cz) 

   

 

Ve hv zdicové topologii  e počítače propojují pomocí ka elu k centrálnímu prvku  ít , 

Hubu  roz očovači). Oproti    rnici, pokud  e poruší ka el od počítače k Hu u, 

neznamená to přerušení přeno u v celé  íti. Naopak výpadek Hu u způ o í výpadek 

celé  ít . Jedná  e o nejpoužívan jší propojení počítačů v  íti. (5) 
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Obr. 2-4: Kruh (zdroj: www.topologiesiti.estranky.cz) 

 

 

V kruhové topologii je hlavní ka el uzavřen do kruhu  počítač komunikuje pouze   

počítačem předchozím a ná ledujícím) a jednotlivé  tanice  louží jako opakovače. 

Signál jde  ítí, a pokud není počítač adre átem zprávy, pošle ji dál. (5) 

 

2.2.3 Ethernet 

Ethernet, vyvinutý v 60. letech a dolad ný firmami Xerox, Digital a Intel, které 

pomohly definovat specifikaci IEEE 802. , je v dnešních dnech nejpopulárn jší 

architekturou. Sít  Ethernetu j ou konfigurovány jako lineární ne o hv zdicové. V 

závi lo ti na použitém ka elu exi tují různé kategorie ethernetových  ítí: (4) 

 

 Ethernet 10Base5 - Již dávno není tak populární jako typy o tatní. Sít  10Ba e5 

využívají tlu tého koaxiálního ka elu. Čí lo v názvu  e vztahuje k maximální 

rychlo ti: 10M it/ . Čí lo 5 je maximální délka  egmentu, tedy 500 metrů. Tento 

typ využívá    rnicovou topologii.  (4) 

 

 Ethernet 10Base2 - Populárním typem  ítí založených na koaxiálním ka elu je 

Ethernet 10Ba e2, který využívá užší, levn jší a mnohem více flexi ilní ka el 

než 10Ba e5. Dvojka v názvu je v tomto případ  tak trošku zavád jící - jedná  e  

v pod tat  o zaokrouhlení maximální délky  egmentu, což je 185 metrů. Stejn  

jako 10Ba e5, je i tato  í  zapojována do    rnicové topologie.  (4) 
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 Ethernet 10BaseT - Tato kategorie je populární v  ítích LAN všech veliko tí. 

B ží na ka elu Cat  , který je již ve v tšin   udov nain talován pro telefonní 

rozvody. Nové  ít  10Ba eT j ou o vykle  tav ny pomocí ka elu Cat 5 ne o 5e, 

takže je poté mnohem  nazší přejít na 100M it/ .  (4) 

 

 Ethernet 100BaseT (Fast Ethernet) - Tato kategorie  e vztahuje k  ítím 

  žících rychlo tmi 100M it/  pře  ka ely Cat 5 ne o 5e. V t chto  ítích je 

použita  tejná topologie a pří tupové metody jako v 10Ba eT. Jedinými rozdíly 

je  požadavek na vyšší  roveň ka eláže a  kutečno t, že aktivní prvky mu í 

podporovat přeno ovou rychlo t 100Mbit/s.  (4) 

 

 Ethernet 1000BaseT (Gigabit Ethernet) - Původní  tandardy pro velice rychlý 

Ethernet, označovaný jako Giga it Ethernet,  yly vydány v roce 1996 IEEE jako 

 pecifikace 802. z. Tyto  tandardy na ízí přeno  1000M it/   1 G it/ ). Velkou 

výhodou giga itového Ethernetu je jeho zp tná kompati ilita   jeho předchůdci. 

Ve  pojení  e  ít mi 10Ba eT a 100Ba eT vytváří giga itový Ethernet vynikající 

páteřní  í .  (4) 

 

 

2.3 Kabeláž 

Pro komunikaci mezi koncovými uzly  e používají tři typy ka elů: koaxiální ka el, 

kroucené páry a optický ka el. 

 

2.3.1 Koaxiální kabel 

Koaxiální ka el je tvořen dv ma vodiči odlišných funkcí: Vn jší o aluje vnitřní 

 v tšinou m d ný, jednožilový), po n mž  e přenášejí  ignály. Vodiče j ou od  e e 

odd leny izolačním materiálem  p na) a celý ka el je také zaizolován a za alen v 

plastu. Vn jší vodič plní funkci  tín ní, ale v reálných podmínkách dochází ke zhoršení 

 činno ti potlačení rušení kvůli vyrovnávacím proudům v tomto vodiči. (3) 
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Obr. 2-5: Koaxiální kabel (zdroj: www.dmp.wosa.iglu.cz) 

 

 

2.3.2 Kroucené páry 

Kabel je odvozen od telefonního ka elu a dne  je nejrozšířen jším metalickým vodičem 

v  ítích LAN. Ka el ,,kroucené dvojlinky"  e  kládá z 8 vodičů, tvořících 4 páry. 

Elektrický  ignál, který je vodiči přenášen, je náchylný na rušení, které vzniká 

vzájemným pů o ením vodičů. U kroucených párů  počívá ochrana proti vzájemnému 

rušení v „kroucení“. O a vodiče tvořící jeden pár j ou navzájem zkrouceny, pravideln  

 třídají  voji vzájemnou polohu. Také páry j ou navzájem překrouceny. Tím  e 

minimalizuje ovlivňování jednoho vodiče druhým a vzájemné vlivy vodičových párů. 

(2) 

Obr. 2-6: Kroucené páry (zdroj: www.notebook.cz) 

    

 

Kroucené páry můžeme rozlišit na dva typy - UTP  ne tín ný) a STP   tín ný). 

 

 UTP - Jedná  e o   žný ka el, kde jednotlivé páry j ou v pla tové izolaci. Tento 

ka el je nejča t ji používaná ka eláž v  ítích LAN. 
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 STP - Tento ka el od traňuje nevýhody UTP ka elů -  tín ním kovové opletení, 

folie) - a lze jej tedy použít v  lízko ti zdrojů elektromagnetického záření. 

Menším nedo tatkem je pak v tší cena, horší manipulovatelno t, v tší prům r, 

atp. 

 

 

Kategorie ka eláže  e určuje podle frekvenčního roz ahu materiálu linky, třída nám 

kla ifikuje kanál jako celek. 

 

Tab. 1: Kategorie kabeláže (zdroj: 5. přednáška z předmětu Počítačové sítě) 

 

 

2.3.3 Optický kabel 

Je založen na odlišném principu než předešlé ka ely. Data nej ou přenášena elektricky 

v kovových vodičích, ale  v telnými impul y ve  v tlo vodivých vláknech. (2) 

 

Optický ka el  e  kládá ze tří čá tí a to z: Jádra, obalu a vnější izolace. Jádro a o al 

mají různé indexy lomu  v tla a díky tomu  e  v telný papr ek udržuje uvnitř jádra. 

Vn jší pla tová izolace  louží k ochran   amotného optického vlákna. Ka el je odolný 

vůči elektromagnetickým jevům a jeho použití je proto vhodné na velké vzdáleno ti - až 

de ítky kilometrů. 

 

 

třída kategorie obvyklé použití

A 1   analogový telefon

B 2   ISDN

C 3   Ethernet - 10Mbit/s

- 4   Token-Ring

D 5   FE, ATM155, GE

E 6   ATM1200

F 7 10GE

frekvenční rozsah

do 100kHz

do 250MHz

do 600MHz

do 1MHz

do 16MHz

do 20MHz

do 100MHz
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Obr. 2-7: Optický kabel (zdroj: www.pepa.zvonicek.info) 

    

Optické ka ely můžeme mít: Jednovidové nebo mnohovidové. 

 

 Jednovidové - V nichž je index lomu mezi jádrem a plášt m optického vlákna 

velmi malý. Ka elem prochází jen jeden papr ek  jeden vid)  ez lomů a ohy ů. 

Jednovidové ka ely mají lepší optické vla tno ti a tím vyšší přeno ovou 

kapacitu, dokáží přené t  ignál na delší vzdáleno t než mnohovidové, j ou ale 

dražší. (3) (2) 

 

 Mnohavidové - U nichž  e papr ek odráží od plášt  vlákna. B hem přeno u je 

původní  v telný papr ek rozložen na více  v telných čá tí, tzv. vidů. Na konec 

ka elu pak dojde původní papr ek rozložený na n kolik vidů. Příjemce provede 

 oučet jednotlivých vidů a do tane původní informaci. Vidy však dorazí k cíli   

určitým ča ovým od tupem – přenášený  daj je zkre len. Ka el má horší 

optické vla tno ti  prom nlivý index lomu), je však levn jší a lépe  e   ním 

pracuje. U  ítí LAN  e používají převážn  tyto ka ely. (2) 

 

2.3.4 Normy 

Při realizaci kteréhokoli  y tému je nutné dodržovat určitá pravidla, která j ou pop ána 

v normách a která ná  dovedou ke  právnému cíli – navržení optimální počítačové  ít . 

Tyto normy j ou mezinárodn  rozšířeny a níže uvedené normy j em vy ral jako 

nejdůležit jší. 
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ČSN EN 50173-1 Norma definuje  trukturu a nejmenší roz ah univerzálního 

ka elážního  y tému, požadavky na realizaci a výkonno tní 

požadavky na jednotlivé   eky ka eláže a jejich prvky. 

ČSN EN 50174-1    In talace ka elových rozvodů -  pecifikace a za ezpečení kvality. 

ČSN EN 50174-2   In talace ka elových rozvodů - plánování a po tupy in talace 

v  udovách. 

ČSN EN 50174-3   In talace ka elových rozvodů - projektová příprava a vý tav a 

vn   udov. 

 

 

Definice:  

Kabel  e tava jedné ne o více ka elových jednotek téhož typu a 

kategorie pod jedním vn jším plášt m; může o  ahovat celkové 

 tín ní. 

Kabeláž  y tém telekomunikačních ka elů, šňůr a  pojovacích 

technických pro tředků, který podporuje provoz zařízení 

informační technologie. 

Optický kabel ka el,  kládající  e z jednoho ne o n kolika optických vláken. 

Propojovací šňůra šňůra používaná k provedení  pojení na přepojovacím panelu 

Přepojovací panel přepojovací pole určené k používání propojovacích šňůr. 

U nadňuje  právu  ít  při přemí  ování a zm nách. 

Stíněný kabel  e tava dvou ne o více prvků  ymetrických ka elů   kroucenými 

páry ne o jednoho, popřípad  více křížových čtyřek, kde každý 

prvek je  amo tatn   tín n ane o j ou prvky o  aženy pod 

 polečným  tín ním. 

Koncové zařízení zařízení pro  pecifické aplikace umí t né v pracovním pro toru. 
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Kroucený pár  prvek ka elu,  kládající  e ze dvou izolovaných vodičů, které 

jsou      polu určeným způ o em pravideln  zkrouceny, a y  e 

vytvořilo      ymetrické přeno ové vedení. 

 

 

2.3.5 Konektory 

 

Kroucené páry 

Nejča t ji používaným konektorem pro UTP a STP kabely je konektor RJ-45.  

 

Obr. 2-8: Konektor RJ-45 (zdroj: www.tomshardware.com) 

 

 

Koaxiální kabel 

Pro koaxiální ka ely  e používá konektor BNC. 

Obr. 2-9: Konektor BNC (zdroj: www.gme.cz) 
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Optický kabel 

Pro zapojení dvou optických ka elů  e používá konektor SC. 

 

Obr. 2-10: Konektor SC (zdroj: www.i4wifi.cz) 

 

Další používané konektory pro optiku j ou např. LC, MTRJ a ST. 

 

 

2.4 Aktivní prvky sítě 

 

2.4.1 Hub 

Hub je roz očovací zařízení, které v tví přenášený  ignál, čímž umožňuje rozšiřování 

 ít  o další pracovní  tanice. Vše co přijde na jeho v tupy, ihned ode ílá na všechny 

vý tupy  jelikož je  ignál po ílán na všechny vý tupy, dochází   narů tajícím počtem 

připojených k Hu u k zahlcování  ít ). Je určen pro vytváření  ítí   topologií hv zda. 

Na přední  tran  j ou zá uvky  porty), které j ou uvnitř vzájemn  elektricky propojeny. 

Tyto zá uvky j ou u malých Hu ů v tšinou zezadu. Do t chto zá uvek  e připojují 

kabely, které vedou od počítačů. (9) 
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Obr. 2-11: Zapojení Hubu (zdroj: http://www.thebryantadvantage.com) 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Bridge 

Most, n kdy zvaný  router, rozd luje  í  na dv  kolizní domény. Umožňuje  tanicím v 

kterékoliv  íti při tupovat na zdroje v druhé  íti. Pomocí mo tů je možné prodlužovat 

délku, počet uzlů v  íti a redukovat  zké profily vzniklé z přílišného počtu připojených 

počítačů. (8) 

Rozumí rámci a má vla tní pam  . Celou zprávu uloží do  vé pam ti.  ji tí je tli není 

poškozená. Pokud ano, tak ji zahodí. Pokud je v pořádku zji tí MAC adre u a  e tavuje 

 m rovací ta ulku. Poté začne ode ílat pakety ná ledujícím způ o em: (8) 

 Je tliže ve  m rovací ta ulce není uveden cíl, mo t odešle pakety na všechny 

segmenty, 

 pokud cíl ve  m rovací ta ulce uveden je, mo t odešle pakety na daný  egment. 
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Obr. 2-12: Zapojení Bridge (zdroj: www.site.the.cz) 

 

 

 

2.4.3 Router 

Je zatím nejinteligentn jším aktivním prvkem,   nímž j me  e  etkali. Pracuje na  rovni 

 í ové vr tvy ISO/OSI. Shromaž uje informace o připojených  ítích, a pak vy írá 

nejvýhodn jší ce tu pro po ílaný paket. Má v  o   za udovanou filtraci paketů, kterou 

doplňuje o inteligentní  m rování. U  ítí LAN  e   ním ne etkáme ča to, typické je 

použití při připojování  ítí k Internetu. (2) 

Obr. 2-13: Zapojení Routeru (zdroj: http://technojs.blogspot.com) 
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2.5 Wi-Fi 

Nedílnou  oučá tí dne  již v tšiny domácno tí   připojením k  íti Internet je  ezdrátová 

 í   loužící především práv  k rozvedení internetu po dom . Můžou za to především 

 tále ro toucí prodeje přeno ných počítačů, které kupují především  tudenti pro jejich 

mo ilitu, a po tupn  také vytlačují velké, t žké a na  potře u náročné  tolní počítače. 

 

2.5.1 Historie Wi-Fi 

Počátky  ezdrátových technologií  e datují již od 40. let minulého  toletí, kdy n mecká 

armáda začala experimentovat   ovládáním torpéda pomocí radiového  ignálu. (6) 

 

U zrodu názvu  i-Fi  tála  polečno t  ECA   irele   Ethernet Compati ility 

Alliance), která také  tanovila  tandardy 802.11. Až v roce 1999 však přišel na  v t 

 tandard známý pod označením 802.11 , který v praxi znamená využití  ezlicenčního 

pá ma 2,4 GHz pro přeno y   teoretickou propu tno tí až 11 M p . I pře  mnoho 

vylepšení a  pou tu nových technologií je tento původní způ o  přeno u využíván 

dodnes. Je předem ja né, že uživatelům nepo tačovala nízká přeno ová rychlo t, což 

dalo pro tor pro vznik nového  tandardu 802.11g  rok 2002).  de  ylo pomocí 

modulace do aženo přeno ových rychlo tí pohy ujících  e teoreticky až na hranici 54 

M p , což přine lo opravdu velký rozmach a kladné ohla y. V roce 2009  e veřejno t 

konečn   etkala  e zcela novým  tandardem 802.11n, který přináší další výrazné 

urychlení  hodnota je stanovena na 300 Mbps). (7) 

 

2.5.2 Standardy bezdrátových sítí 

 

IEEE 802.11 

První  ezdrátová norma  yla přijata v roce 1997. Jednalo  e o rádiovou normu pracující 

ve frekvenčním pá mu 2,4 GHz   maximální propu tno tí 2 M it/   pro  rovnání 

uve me, že ka elový Ethernet pracuje   propu tno tí 10 M it/  a více). Revize dané 

normy  yla původn  nazývána 802.11 High Rate pro  vou vyšší rychlo t  až do 11 

M it/ ). V roce 1999 došlo k přejmenování normy 802.11 High Rate na 802.11  a  yla 
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přidána norma pro ješt  vyšší rychlo t 802.11a pracující na frekvenčním pá mu 5 GHz. 

(1) 

 

802.11b 

Jak již  ylo uvedeno výše, je norma 802.11  aktualizovanou a vylepšenou verzí 

původní normy IEEE 802.11. Firma Apple Computer zavedla první široce do tupné 

výro ky založené na norm  802.11  v roce 1999. Firma tuto normu nevynalezla, ale 

 yla první  polečno tí, která zpopularizovala danou technologii u zákazníků 

nakupujících počítače. Sít  802.11  pracují   maximální rychlo tí 11 M it/ , což je o 

n co vyšší rychlo t než v případ  10Ba eT  Ethernet a zhru a p tiná o né navýšení ve 

 rovnání   původní  pecifikací 802.11. (1) 

 

802.11a 

Norma  yla  chválena  rzy po norm  802.11 , pracuje ve frekvenčním pá mu 5 GHz a 

po kytuje rychlo ti až do 54 M it/ .  atímco  e výro ky vyro ené na základ  normy 

802.11  o jevily krátce poté, co norma zí kala  chválení od IEEE, začala  e zařízení 

vyro ená na základ  normy 802.11a o jevovat až v roce 2002. Provedeme-li porovnání 

  přepln ným frekvenčním pá mem 2,4 GHz, je frekvenční pá mo 5 GHz širokým 

otevřeným pá mem, ve kterém jen n kolik málo dalších aplikací u iluje o pří tup. 

Dalším důležitým faktorem je to, že norma 802.11a není kompati ilní   802.11 , a 

proto nelze použít  távající laptop vy avený na základ  normy 802.11  pro napojení na 

 í  podle normy 802.11a. (1) 

 

802.11g 

V roce 2002  chválila tematická  kupina 802.11g třetí  í ovou normu IEEE, k čemuž 

došlo po velké  itv  mezi podporovateli dvou vzájemn   oupeřících návrhů. Norma 

802.11g má tak, jak je  chválena, maximální rychlo t 54 M it/ . O do n  jako 802.11 , 

pracuje i norma 802.11g ve frekvenčním pá mu 2,4 GHz, a je zp tn  kompati ilní  e 

 tarší normou. (1) 
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802.11n 

U ná  je dne  využíván ješt  jeden  tandard IEEE 802.11n, jehož finální  chválení však 

 ylo  amotným kon orciem výro ců hodn  dlouho odkládáno, a navzdory tomu, že je 

již pom rn  hodn  dlouho v nejrůzn jších zařízeních v jeho "draftových 

 konceptových)" normách implementován a využíván, definitivn   yla tato generace 

Wi-Fi  chválena  7. září 2009 a v jeho finální  pecifikaci do ahuje velmi zajímavých 

přeno ových rychlo tí čítajících až 600 M / .  ajímavo tí  udiž také to, že  e k jeho 

vývoji vyjadřovalo více jak 400 členů  tandardizační komi e z cca 20 zemí. Toto 

 chválení nám tak dává ji totu a garanci, že všechna vyrá  ná zařízení 

včetn  routerů  udou navzájem kompati ilní, a to i   t mi  udoucími. Norma též 

zlepšuje odolno t proti rušení, a to za použití technologie chytrých antén "MIMO" 

(Multiple Input Multiple Output). Norma 802.11n pracuje ve frekvenčním pá mu 2,4 

GHz i v pá mu 5 Ghz. (6) 

 

802.11ac 

802.11ac nazývaný „ i-Fi páté generace“  zkrácen  5G  iFi) či „giga itová  i-Fi 

 í “  rychlo t až 1,  G it/ ) je momentáln  ve fázi „draft“, tedy návrhu specifikace, 

který  y m l  ýt ve finálním  tadiu nejdříve začátkem příštího roku. Tento  tandard 

pracuje v pá mu 5 GHz. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svethardware.cz/glos.jsp?doc=556C63A7CFCBDB2BC1257354004739C6
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3 Návrh řešení 

V této kapitole  ych využil zjišt ní, která j em provedl v analýze  ouča ného  tavu a 

skloubil bych je s teoretickou čá tí, a ych do áhl optimálního řešení našeho pro lému - 

vytvořit ideální počítačovou  í  

 

3.1 Internet 

Sí  Internet do domu přivede po kytovatel pomocí  ezdrátové technologie  i-Fi. Na 

přední štít domu  e umí tí zapouzdřená anténa pracující v pá mu 2,4 GHz. Pro přímé 

propojení   AP  acce   point) je zde RSMA male konektor na 5 m ka elu H-155. AP 

 ude umí t no na půd , odkud povede  í ový ka el do datového rozvad če, a dále  e 

bude Internet rozvád t dále po dom . 

 

Obr. 3-1: Venkovní anténa (zdroj: www.it.cz) 

 

   

   

3.2 Kabeláž 

Pro podmínky  tanovené inve torem použijeme kategorii  ít  1000Ba eT, která  plní 

dané požadavky   jistou rezervou do budoucna. 

 

 

3.2.1 Kabely 

Horizontální sekce 

Jelikož v dom  ne ude žádné elektro magnetické rušení, zvolil j em ne tín ný ka el 

typu drát, kategorie 5, který  ude použit pro veškeré  í ové rozvody v dom . Zvolil 

j em výro ce PremiumCord, který ka el prodává v  alení po  05 m. 
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Patchkabely 

Pro propojení patch panelu se switchem je lepší kupovat již vyro ené ka ely, které  e 

vyrá í v délkách od 0,25 m. Pro tuto  ekci j em vy ral ka el od  polečno ti 

PremiumCord v délce 0,25 m typu lanko, kategorie 5. 

 

3.2.2 Zásuvky 

Inve torovi  ylo dáno na vý  r z široké na ídky zá uvek. Protože zá uvky elektrického 

vedení  udou dodány v de ignu Tango, pro zá uvky počítačové  ít  zvolíme  tejný 

de ign. Manžel ký pár ješt  nem l ja no o  arv  výmal y domu, proto  yla zvolena 

univerzální  ílá varianta zá uvek.   hledi ka   pory j em zvolil variantu, kde jedna 

zá uvka o  ahuje dva konektory pro připojení  í ového ka elu do zá uvek počítačové 

 ít . 

 

Obr. 3-2: Zásuvka Tango (zdroj: www.shop-tntrade.cz) 

     

 

Umístění zásuvek 

Nejv tší počet zá uvek  ude umí t n v d t kém pokoji, protože  e zde  ude nacházet 

 tolní PC. Umí tíme zde tři zá uvky   celkem še ti porty. Bude zde zapojen Wi-fi AP, 

Print  erver pro ti kárnu a  tolní PC.   ytek zů tane do rezervy. Další port bude 

umí t n nad dveřmi ze zádveří do chod y pro zapojení  ezpečno tní kamery. Čtyři 

porty  e  udou nacházet v ložnici u nočních  tolků. Jedna zá uvka   dv ma porty  ude 

umí t na v o ýváku u televize, například pro zapojení multimediálního centra. Dále ve 



 37 

 tejné mí tno ti umí tíme k jídelnímu  tolu dv  zá uvky   celkem čtyřmi porty. 

Po lední přípojné mí to  ude v pokoji/komoře kde  ude jedna dvouportová zá uvka. 

 

Ve  tejné mí tno ti  e  ude také nacházet datový rozvad č,  který zakryje 19 zá uvek, 

které  udou připojené na všechna o tatní přípojná mí ta v dom . T chto 19 zá uvek 

připojíme Patch ka ely k datovému rozvad či, re p. Patch panelu. Toto řešení volím 

hlavn  kvůli tomu, a y  e dal datový rozvad č jednoduše a kdykoli odpojit. 

  

3.2.3 Vedení kabeláže 

Jak již  ylo řečeno dříve, jelikož  e jedná o dřevo tav u, ve které  udou veškeré zdi ze 

 ádrokartonu, odpadá nám veškeré vy ekávání do cihel, a do zdí pouze natáhneme 

pla tové  elektroin talační tru ky - ,,hu í krky“, k rozvedení ka elů od datového 

rozvad če k zá uvkám.  

 

3.2.4 Značení kabeláže 

A ychom při zapojování rozvedené ka eláže nemu eli zjiš ovat který ka el patří 

k čemu, je vhodné použít  y tém značení. Označíme  i o a konce ka elů, porty 

v Patchpanelu, porty switche, a zá uvky v mí tno tech. Když  e poté vy kytne tře a 

n jaký pro lém, víme hned která zá uvka náleží danému portu ve  witchi. 

 

Pro tento konkrétní případ  udu ka ely, zá uvky a porty značit čí lováním typu XX-

YY, kde X je čí lo pokoje a Y čí lo portu. Například první zá uvka v d t kém pokoji, 

který  ude označen čí lem tře a 02,  ude nadep ána 02-01. 

  

3.3 Datový rozvaděč 

Jelikož  e jedná o menší rodinný dům, rozvad č  yl vy rán pouze malý, vhodný pro 4U 

zařízení, který  ude umí t ný v mí tno ti 1.08. 
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Obr. 3-3: Datový rozvaděč (zdroj: www.alza.cz) 

     

 

3.3.1 Osazení datového rozvaděče 

Do datového rozvad če  e plánuje nain talovat pouze jeden patch panel a jeden  witch. 

Více zařízení není zatím není nutné in talovat, v případ  potře y máme ješt  v 

rozvad či dv  volná mí ta. 

 

Obr. 3-4: Osazení datového rozvaděče (zdroj: vlastní) 

    

 

Switch 

Pro domácí použití  yl zvolen 24 portový giga itový  witch, do kterého  udou 

napojena prakticky veškerá  í ová zařízení v domácno ti a který  y m l po kytovat i 

určitou rezervu do  udoucna - jak v počtu portů, tak v rychlo ti. Vy rán  yl  witch: TP-

LINK TL-SG1024 

 

. 
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Patch panel 

Patch panel nám po louží k zakončení linek v datovém rozvad či a nemá na  taro ti 

žádnou aktivní ,,práci" co  e týče  ít . Do rodinného domu  yl zvolen patch panel   24-

mi porty, který je možné uchytit do racku, konkrétn  Datacom 24x RJ45, CAT5E, 

černý, 1U. 

 

3.4 Wi-Fi 

Jako jeden z dalších požadavků inve tora  yl rozvedení internetu po dom , a to 

 ezdrátov . 

Pro tyto  čely nám po tačí AP (Acces point - pří tupový  od) od firmy Tenda a 

konkrétn  model   07R v4.0. Do takto malé domácno ti je to pln  do tačující model, 

který zvládá  tandart 802.11n, který má teoretickou maximální propu tno t  00 M it/ . 

AP  ude umí t no na chod   nad dveřmi ven, vedle kamery,  a y  yl pokryt 

rovnom rn  celý dům. Žádné další vy ílače zatím ne udou in talovány, pouze v případ  

potře y  y  e dodalo ješt  jedno AP   technologií  DS, která dokáže pomocí propojení 

dvou a více AP prodloužit  ílu  ignálu  i-Fi. 

 

Obr. 3-5: Wi-Fi AP (zdroj: www.alfa.cz) 

 

    

 

3.5 Multimédia 

Jedním z požadavků inve tora  ylo  í ové  ložišt  na  dílení a zálohování. Chce jej mít 

uložené tak, a y i pře  malou veliko t z ytečn  neza íralo mí to  dům není zrovna 
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velký) a ne ylo moc na očích. Dále j em do této kapitoly zahrnul Print  erver, který 

ud lá z kterékoli USB ti kárny ti kárnu  í ovou, a kameru na hlídání domu. Do 

multimédií to  ice nepatří, pře to j em to j em to  em zahrnul, protože dochází k 

přeno u o razu. 

 

3.5.1 Diskové úložiště 

Kvůli velkému množ tví ukládaných dat, cht l mít inve tor do  ít  začlen né di kové 

 ložišt . Samozřejm  cht l co nejv tší kapacitu za co nejpřijateln jší cenu,   ohledem 

na o v dčeného a kvalitního výro ce. Proto  yl zvolen BlackArmor NAS 220 od firmy 

Seagate se 4 TB  ložného pro toru, který  ude do tačovat jak pro  dílení fotografií a 

filmů, tak pro zálohování veškerých důležitých dat. Úložišt   e  kládá ze dvou SATA II 

di ků, a podporuje RAID 0 a 1 a o  ahuje také dva USB porty pro připojení dalších 

externích di ků. 

 

3.5.2 Print server 

Jelikož ti kárnu používají všichni členové rodiny a  ohužel nemají ti kárnu  e  í ovým 

rozhraním, je potře a zde umí tit print  erver. Je to malé zařízení, které nám umožní 

 dílet USB ti kárnu kýmkoli, kdo je připojen na lokální  í . Print server obsahuje dva 

konektory, USB a RJ-45. Do USB připojíme ti kárnu a do RJ-45  í ový ka el, který 

propojíme  e  witchem v datovém rozvad či. Byl zvolen TP-LINK TL-PS110U. 

 

Obr. 3-6: Print server (zdroj: www.czc.cz) 
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3.5.3 Bezpečnostní kamera 

Jelikož  e jedná o novo tav u, inve tor dále z důvodu  ezpečno ti požadoval použití 

 ezpečno tní kamery. Pro  vůj nenápadný vzhled a pro  voji funkci  ledování pře  

mo ilní telefon,  yla zvolena kamera Vivotek IP71  . Kamerka  ude umí t na nad 

dveřmi které vedou ze zádveří do chod y a  ude  m řovat do chod y, tudíž  ude moci 

 ledovat pro tor o ývacího pokoje včetn  dveří z koupelny, ložnice a d t kého pokoje. 

 

Obr. 3-7: Bezpečnostní kamera (zdroj: www.alza.cz) 

    

 

3.6 Kalkulace nákladů 

V ná ledující ta ulce j ou detailn  rozep ány náklady na projekt. Jsou zde uvedeny 

ceny, které platí v do   p aní této práce a které  e mohou   hem chvíle razantn  zm nit. 

 

U n kterých položek, jako například elektroin talační tru ka,  e počet jednotek, tedy 

metrů, zaokrouhlil  m rem nahoru pro případ, že  y pře n   počítaná potře ná délka 

nevyšla. U patch ka elů, j em za e počet volil odhadem, na základ  analýzy, kterou 

jsem provedl na začátku této práce. Jelikož v tšina zařízení má již  ezdrátové připojení 

Wi-Fi, ne ude potře a tolik ka elových připojení do  ít . Počet zá uvek v pokojích  yl 

volen   ohledem na potře y a  udoucí možno ti využití. 

 

Cena 25 506,-  e mi zdá napro to odpovídající veliko ti domu a hlavn  požadavkům 

majitele. Ten necht l žádnou extra moderní  í , pomocí které  y mohl ovládat tře a 

žaluzie, ale jednoduchou,  polehlivou a rychlou  í , která mu i  ezdrátov  rozvede 
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Internet po dom . Cena práce v rozpočtu je pouze orientační, protože nevíme jak dlouho 

 e  ude  í   tav t. 

 

Tab. 2: Rozpočet (zdroj: vlastní) 

Položka cena/jednotka množství (ks,m) cena 

Síťový kabel 
PremiumCord TP kabel 

drát, cat5, 1m 
12 180 2160 

PremiumCord Patch 
kabel lanko, 0,25m 

9.5 19 181 

PremiumCord Patch 
kabel lanko, 1m 

19 24 456 

Elektro instalační trubka 
plastová, 1m 

7.64 50 382 

Zásuvky ABB Tango UTP 
2xRJ-45, 1ks 

139 18 2502 

Zásuvky ABB Tango UTP 
1xRJ-45, 1ks 

128 2 256 

Switch TP-Link TL-
SG1024, 24xRJ-45, 19", 

1ks 
2473 1 2473 

Patch panel Datacom 
24xRJ-45 1U, 1ks 

611 1 611 

Datový rozvaděč 19" 4U, 
1ks 

2267 1 2267 

AP Tenda W307R v4.0, 
1ks 

589 1 589 

Print server TP-Link TL-
PS110U, 1ks 

731 1 731 

Datové úložiště Seagate 
BlackArmor NAS 220 4TB, 

1ks 
8399 1 8399 

Bezp. Kamera Vivotek 
IP7133, 1ks 

3299 1 3299 

Práce, 1h 80 15 1200 

  

celkem 25 506 
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Závěr 

V mé  akalář ké práci j em navrhnul kompletní počítačovou  í  pro menší rodinný 

dům, do které je zapojena také například  ezpečno tní kamera pro vzdálený pří tup 

z prohlížeče. Bylo potře a zji tit  i n co o  udov , ale i o  amotných uživatelích dané 

 ít . Téma rodinného domu j em  i vy ral zám rn  z toho důvodu, protože j em  e 

s takovýmto ,,pro lémem“  etkal nedávno o o n . 

 

Sí   yla navrhnuta s ohledem na požadavky inve tora a   ohledem na možné  udoucí 

využití  ít . To  e týká jak rychlo ti, tak počtu přípojných mí t. Ta  udou z velké čá ti 

neo  azená, ale na ízejí rodin  široké multimediální možno ti, a  už jde  například o 

připojení televize do  ít , ne o napojení multimediálního centra. 

 

Hranice rozpočtu ne yla dána, tím také nechci říci, že  yl neomezený, ale  ylo tře a 

tlačit cenu co nejníže. Vý ledná čá tka není dle mého názoru vů ec vy oká, určit  

nikoho nezruinuje, a dá  e za ni po tavit ideální počítačová  í  pro multimédia. 
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Port patch 
panelu/switche 

Značení 
kabelu/portu/zásuvky 

Místnost 
Délka 

kabelu(m) 

1 01-01 Dětský pokoj 14 

2 01-02 Dětský pokoj 14 

3 01-03 Dětský pokoj 14 

4 01-04 Dětský pokoj 14 

5 01-05 Dětský pokoj 14 

6 01-06 Dětský pokoj 14 

7 02-01 Obývací pokoj 6,5 

8 02-02 Obývací pokoj 6,5 

9 02-03 Obývací pokoj 13 

10 02-04 Obývací pokoj 13 

11 02-05 Obývací pokoj 13 

12 02-06 Obývací pokoj 13 

13 03-01 Ložnice 4 

14 03-02 Ložnice 4 

15 03-03 Ložnice 6 

16 03-04 Ložnice 6 

17 04-01 Pokoj/komora 2 

18 04-02 Pokoj/komora 2 

19 05-01 Chodba 4 
 


