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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě především na úrovní fyzické 

vrstvy ISO/OSI modelu. Návrh je určen pro výstavbu nové učebny kritických 

infrastruktur. V rámci učebny je třeba vyřešit výběr přenosových technologií a návrh 

jejich umístění. Nová učebna vznikne spojením dvou momentálně oddělených místností. 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis focuses on design of computer network, primarily on the level of 

physical layer of the ISO/OSI model. Design is designated for building a new laboratory 

for lecturing critical infrastructure. Within the laboratory we need to choose transmission 

technology and draft their placement. New laboratory will be created by merging two 

separated classrooms. 
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ÚVOD 

V dnešní době dochází k vývoji technologií rychlým tempem. Je to dáno snahou o 

zdokonalování za účelem rychlejšího a efektivnějšího přenosu dat. Infrastruktury, které 

byly vystavěny před několika lety na bázi starších technologií, nemusí být kompatibilní 

s těmi nově vyvinutými, nebo je mohou do značné míry negativním způsobem ovlivňovat 

a degradovat jejich vlastnosti. 

Přes počítačové sítě v dnešní době probíhají veškeré digitální komunikace. Čím vyšší 

počet uživatelů taková síť má, tím větší nároky jsou na ni kladeny. To platí zejména pro 

velké vysoké školy, ve kterých jsou tyto sítě každodenně nadměrně zatěžovány. Proto je 

důležité dbát na správné návrhy sítí, počínaje technologiemi, na nichž tato síť bude 

fungovat. 

Současným trendem učení studentů je interaktivní způsob předávání informací, kdy jsou 

prakticky všichni zvyklí pracovat se stolními počítači, mobily či tablety. Co se týče 

technických oborů, zejména zde se výuka přesouvá do virtuálního světa, kdy se využívá 

videoprojektorů a různého softwaru pro grafické zobrazování předloh pro studenty ve 

výuce. Nejvíce se však osvědčuje, když si studenti dokáží probíranou problematiku 

k něčemu vizuálně přiřadit, zkusit si sami nastavit různé aktivní prvky, pochopit 

problematiku na různých situacích, které reálně mohou nastat. Z praktického hlediska se 

studenti nejvíce naučí, mohou-li si věci sami vyzkoušet. Jediným problémem tedy je 

poskytnout jim adekvátní podmínky a prostředí. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem předložené bakalářské práce je vytvořit návrh síťové infrastruktury pro novou 

výukovou laboratoř kritických infrastruktur. Laboratoř se bude nacházet na Fakultě 

podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Předložená práce by měla sloužit jako 

podklad pro budoucí výstavbu. 

Návrh bude zpracován na základě požadavků od zadavatele a bude obsahovat kompletní 

návrh infrastruktury na fyzické vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Zároveň musí 

vyřešit problematiku zavedení sítě v rozsahu postačujícím pro počet studentů 

specifikovaných zadavatelem.  V budoucnosti může dojít k rozšíření infrastruktury o 

další učebnu, která se nachází v bezprostřední blízkosti, proto musí být ponechána 

dostatečná rezerva v navrhovaných technologiích. 

Základním problémem, který musím v této práci vyřešit, je výběr specifických 

technologií sloužících k přenosu dat v síťové infrastruktuře. V rámci vybraných 

technologií budou navrženy i jednotlivé konkrétní prvky, při jejichž výběru musí být brán 

ohled na kvalitu jednotlivých prvků a délku garance přenosových vlastností. 

V neposlední řadě je třeba vyřešit připojení infrastruktury nové učebny do stávající sítě 

Fakulty podnikatelské. Obsahem bude také návrh fyzického umístění kabelových tras, 

jednotlivé fyzické rozmístění datových rozvaděčů a koncových zásuvek v učebně. 

 V rámci logiky návrhu budou stanoveny požadované vlastnosti aktivních prvků, jejich 

specifický výběr však již obsahem práce nebude, jelikož se jedná o samostatnou a 

poměrně obsáhlou kapitolu.  

Jednou z podmínek návrhu je dodržení nároků zadavatele projektu, jím požadovaných 

technologií a rozsahu infrastruktury. 

  



15 
 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

V této kapitole se budu zabývat technologiemi, které jsou stěžejní pro zpracování 

praktické části této práce.  

1.1 TOPOLOGIE SÍTĚ 

„Topologie sítě je kvalitativní geometrie popisující vzájemné uspořádání jednotlivých 

prvků. V případě kabelážního systému obecně popisuje uspořádání propojení 

jednotlivých komunikačních uzlů. Vytváří tedy jakousi mapu sítě.“ (1, s. 17)  

Topologie můžeme rozdělit na dvě části, a to na topologii fyzickou, která nám určí reálné 

fyzické zapojení kabelů k uzlům a fyzické uložení jednotlivých kabelů. Dále pak na 

topologii logickou, která popíše způsob propojení na fyzicky zapojených kabelech. 

Logická topologie se může od fyzického zapojení značně lišit (1, s. 17).  

1.1.1 SBĚRNICE (BUS) 

Jedná se o průběžné spojení od uzlu k uzlu. Topologie je otevřená a všechna zařízení jsou 

připojena lineárně (2, s. 25).  

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Topologie BUS  

(Zdroj: Vlastní zpracování 2, s. 25) 

1.1.2 KRUH (RING) 

Všechna zařízení jsou postupně propojena jedno k druhému. Nakonec je smyčka uzavřena 

a vznikne kruh (1, s. 17).  
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Obrázek č. 2: Topologie RING  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 1, s. 17) 

1.1.3 HVĚZDA (STAR) 

V hvězdicové topologii jsou všechny uzly spojeny do jednoho centrálního uzlu. Tímto 

uzlem protéká veškerá komunikace (2, s. 25).  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Topologie STAR  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 2, s. 25) 

1.1.4 POLYNOM  

Polynom je speciální topologie, nejčastěji se využívající tam, kde je potřeba mít 

redundantní neboli záložní trasu kvůli snížení rizika výpadku. Jedná se o spojení dvou, či 

vice uzlů, které jsou propojeny vice než jedním propojem (1, s. 18). 
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1.2 ROZDĚLENÍ SÍTÍ 

„Kritérií, podle nichž můžeme sítě dělit, je více. Mezi hlavní patří klasifikace sítí podle 

rozlehlosti.“ (2, s. 10) 

1.2.1 SÍTĚ LAN 

 Jedná se o sítě, které jsou omezeny na lokální místo. Většinou se jedná o jednu budovu, 

případně podlaží, či místnost. Zajišťuje sdílení lokálních zdrojů a propojení lokálních 

koncových zařízení (2, s. 10).  

1.2.2 SÍTĚ WAN  

Jsou to velmi rozlehlé sítě, které se skládají z více vzájemně propojených sítí LAN. 

Mohou dosahovat až celosvětových měřítek. Nejznámější takovou celosvětovou sítí je 

Internet (2, s. 10). 

1.3 REFERENČNÍ MODEL ISO/OSI 

Veškerá komunikace po síti by měla být standardizovaná, protože pokud by jedno 

zařízení vysílalo podle nějakých pravidel a druhé přijímalo podle jiných, nemohla by tato 

komunikace nikdy být úspěšná. Za tímto účelem byl definován referenční model 

ISO/OSI, který rozděluje síťovou komunikaci do sedmi vrstev a definuje, jakým 

způsobem tyto vrstvy fungují v procesu výměny dat (3, s. 60-62).  

Tabulka č. 1: Vrstvy referenčního modelu ISO/OSI  

(Zdroj: (4, s. 7) ) 

7. Aplikační vrstva Skládá se z aplikačních programů, které používají síť. 

6. Prezentační vrstva Standardizuje prezentaci dat pro aplikace. 

5. Relační vrstva Řídí relace mezi aplikacemi. 

4. Transportní vrstva Poskytuje koncovou chybovou detekci a její nápravu. 

3. Síťová vrstva Spravuje spojení přes síť pro vyšší vrstvy. 

2. Linková vrstva Poskytuje doručení dat, přes fyzickou vrstvu. 

1. Fyzická vrstva Definuje fyzikální vlastnosti síťového média. 
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1.3.1 FYZICKÁ VRSTVA 

Fyzická vrstva je nejnižší vrstvou modelu ISO/OSI. Jejím úkolem je pouze přenášet bity 

z jednoho uzlu do druhého. Tato vrstva se nestará o to, co je to za médium, ani o nějakou 

režii přenosu. Touto problematikou se zabývají vrstvy nad ní (3, s. 62; 5, s. 25). 

1.3.2 LINKOVÁ VRSTVA 

Linková vrstva slouží pro přenos dat mezi zdrojem a cílem, ale s omezením na lokální 

síť. Základní jednotkou přenosu dat na linkové vrstvě je datový rámec. Linková vrstva 

předává rámec směrem dolů vrstvě fyzické, která jej po bitech odvysílá dále. Při příjmu 

dat fyzická vrstva předává data směrem nahoru vrstvě linkové, která přijaté rámce 

zpracovává. (3, s. 344-347). 

1.3.3 SÍŤOVÁ VRSTVA 

Síťová vrstva slouží k přenosu paketů z jednoho hostitele na druhého. Transportní vrstva 

předá směrem dolu vrstvě síťové segment a cílovou adresu, na kterou mají být data 

doručena. Segment je zabalen do paketu. Síťová vrstva poté zodpovídá za dodání paketu 

síťové vrstvě protějšího zařízení. Adresování je prováděno pomocí globálních adres (3, 

s. 248-251). 

1.4 ARCHITEKTURA TCP/IP 

„Jméno TCP/IP architektura dostala podle dvou protokolů, a to podle Transmission 

Control Protocolu a Internet Protocolu.  Obliba TCP/IP protokolů byla zajištěna díky 

několika funkcím.“ (6, s. 4) 

 „Otevřené standarty protokolů, volně použitelné a vyvíjené bez nezávisle na jakémkoliv 

specifickém hardware nebo operačním systému.“ (6, s. 4) 

„Nezávislost na specifickém fyzickém síťovém hardwaru. To umožňuje TCP/IP integrovat 

spoustu různých sítí. TCP/IP může běžet přes Ethernet, DSL připojení, optickou síť, i přes 

virtuální či jakékoliv jiné fyzické médium.“ (6, s. 4) 
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„Běžné schéma adresace, které umožňuje každému zařízení využívající TCP/IP adresovat 

jakékoliv jiné zařízení v celé síti, i když je síť velká jako internet.“ (6, s. 4) 

Tabulka č. 2: Architektura TCP/IP  

(Zdroj: 6, s. 10) 

4. Aplikační vrstva Skládá se z aplikací a procesů, které využívají síť. 
3. Transportní vrstva Poskytuje službu dodání dat mezi koncovými uzly. 
2. Internetová vrstva Definuje datagram a zpracovává trasu pro data. 
1. Vrstva síťového přístupu Obsahuje běžné přístupy pro fyzické sítě. 

1.5 ETHERNET 

Ethernet je nejrozšířenějším protokolem užívaným v LAN na úrovni fyzické, linkové a 

síťové vrstvy architektury ISO/OSI. Je nutné dodržovat topologická pravidla kvůli kolizní 

přístupové metodě (předpoklad, že vlnění se šíří nekonečnou rychlostí) (7, s. 24).  

Verze Ethernetu můžeme dělit dle rychlostí na: 

 Ethernet – přenosová rychlost je 10 Mb/s, historická verze, dnes se již nepoužívá, 

 Fast Ethernet – přenosová rychlost je 100 Mb/s, stále se využívá, nejčastěji 

v domácnostech, 

 Gigabit Ethernet – přenosová rychlost je 1 Gb/s, dnes zcela běžně užíván pro server, 

 10Gigabit Ethernet – přenosová rychlost je 10 Gb/s, momentálně slouží hlavně k 

páteřním vedením, 

 40Gigabit Ethernet – přenosová rychlost je 40 Gb/s, momentálně se používá jako 

páteřní vedení pro větší datová centra (7, s. 24-27). 

1.6 PŘENOSOVÉ PROSTŘEDÍ 

Skrze přenosová prostředí se šíří signál v síti. Rozlišujeme tři základní přenosová 

prostředí: 

 metalické kabely – přenášejí se elektrické signály, 
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 optické kabely – přenášejí se světelné impulsy, 

 prostor – šíří se elektromagnetické vlnění (1, s. 31).  

1.7 METALICKÁ KABELÁŽ 

Mezi základní zástupce metalické kabeláže patří koaxiální kabely a kabely s kroucenými 

páry. U metalické kabeláže nás zajímá zejména impedance, útlum a přenosová rychlost 

kabelu (8, s. 61-62). 

1.7.1 KABELY S KROUCENÝMI PÁRY 

Používají se buď kabely s dvěma, třemi, nebo čtyřmi páry vodičů. Kabely se dvěma a 

třemi páry se používají zejména v telefonii. Pro účely této bakalářské práce se zaměřím 

na kabel se čtyřmi páry vodičů. Páry jsou krouceny z důvodu omezení přeslechů mezi 

jednotlivými vodiči. Vodiče jsou u kroucených párů konstruovány jako drát, nebo jako 

lanko. Výhodou lanka je skutečnost, že je pružnější než drát (2, s. 13-15; 9; 10, s. 49). 

1.7.2 KROUCENÉ PÁRY NESTÍNĚNÉ – UTP 

V prostředí, kde nehrozí žádné ovlivnění kabelu vnějším rušením, volíme standardně 

kabely bez stínění (2, s. 14-16). 

Obrázek č. 4: Kroucené páry v nestíněném kabelu  

(Zdroj: 9) 
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1.7.3 KROUCENÉ PÁRY STÍNĚNÉ – FTP, STP 

Pokud instalujeme kabeláž na místa, kde by mohlo dojít k rušení vnějšími vlivy, je vhodné 

používat kabely stíněné. Existuje několik druhů stínění – stínění kabelu opletením (STP), 

stínění kabelu fólií (FTP), případně individuální stínění krouceného páru. Tato stínění se 

pro dosažení lepších vlastností dají kombinovat. Jejich nevýhodou jsou větší náklady a 

potřeba použít stíněné komponenty (2, s. 14-16). 

1.7.4 KONEKTORY VODIČŮ S KROUCENÝMI PÁRY  

 V případě konektorů pro kroucené páry používáme dva druhy, a to RJ11(dva a tři páry), 

anebo RJ45(čtyři páry). Zároveň může být konektor buď zásuvka (jack), nebo zástrčka 

(plug) (1, s. 73-77; 11; 12). 

Obrázek č. 5: Jack RJ45  

 (Zdroj: 11)  

Na následujícím obrázku č. šest můžete vidět plug RJ45. 

Obrázek č. 6: Plug RJ45  

(Zdroj:12) 
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1.7.5 PORT 

„Konektor (pozice konektoru) v datové zásuvce, přepojovacím panelu, adaptér-panelu 

nebo aktivním prvku se nazývá obecně port. Platí bez ohledu na typ použitého konektoru.“ 

(1, s. 64) 

1.7.6 KEYSTONE 

„Keystone je uchycení do normalizovaného obdélníkového otvoru pomocí pružné 

západky a pevné zarážky.“ (1, s. 65) 

1.8 OPTICKÁ KABELÁŽ 

“Na rozdíl od metalických vedení, kde je informace přenášena pomocí elektrického 

signálu, je v optickém vlákně informace přenášena pomocí nosného světelného paprsku.” 

(1, s. 105) 

Při použití optického kabelu oproti metalickému odpadají problémy s impedancí a 

rušením okolního prostředí. Je však třeba dávat pozor na minimální povolený poloměr 

ohybu, který je vždy specifikován výrobcem. Optická kabeláž umožňuje mnohem vyšší 

přenosové rychlosti, a hlavně díky ní lze přenášet na velké vzdálenosti (1, s. 109). 

Vlákna v optických kabelážích se vyrábí ze skla, plastu, případně se vyrábí i vlákna 

kombinovaná (1, s. 115). „Skleněná vlákna se používají hlavně v infrastruktuře 

komunikačních systémů. Plastová vlákna se použijí většinou v přístrojové technice, na 

krátké vzdálenosti v přenosové technice, v A/V zařízeních, automatizační technice, 

automobilech, lodích a letadlech.” (1, s. 115) 

Rozeznat můžeme dva druhy optických vláken: 

 Singlemode – Jednovidová optická vlákna. Jádro vlákna má průměr 8 až 9 µm, 

vyrobeno ze skla. Používají se pro přenos na velké vzdálenosti a pro 

vysokorychlostní přenosy. Tímto vláknem lze vysílat oběma směry zaráz, pokud 

budou vlnové délky různé (1, s. 115). 
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 Multimode-  Mnohavidová optická vlákna. Jádro vlákna má průměr 50, nebo 62,5 

µm. Při zvyšování rychlosti přenosu je u nich značně menší dosah, tím pádem nejsou 

vhodná pro přenosy na velké vzdálenosti (1, s. 115). 

U optických kabelů jsou vlákna chráněna primární ochranou, která je realizována 

speciálním lakem. Ten slouží k ochraně proti vlhkosti a jiným nepříznivým vlivům. 

Vlákna jsou pak chráněna ještě sekundární ochranou (1, s. 116). 

1.8.1 TĚSNÁ SEKUNDÁRNÍ OCHRANA 

“Jedná se o mechanickou ochranu, konkrétně je to těsná plastová bužírka aplikovaná na 

primární ochranu. Její průměr je 900 µm, zajišťuje také potřebnou pevnost pro instalaci 

optického konektoru.“ (1, s. 116) 

1.8.2 VOLNÁ SEKUNDÁRNÍ OCHRANA 

“Jedná se o mechanickou ochranu. Několik vláken s primární ochranou je uloženo 

volným způsobem do trubičky a volný prostor je vyplněn gelem. Průměry trubičky se 

různí, podle počtu vláken, které do ní ukládáme. Takto chráněná vlákna nejsou vhodná 

pro instalaci optického konektoru, neboť nejsou dostatečně mechanicky odolná a 

konektor by je mohl svou vahou zlomit.“ (1, s. 116) 

1.8.3 PŘÍKLADY OPTICKÝCH KABELŮ: 

Z příkladů optických kabelů bych chtěl uvést následující:  

 Simplex – jedná se o jedno vlákno s primární a těsnou sekundární ochranou,  

 Duplex – jde o dva simplexní kabely, jejichž pláště jsou svařené do dvoulinky. Každé 

vlákno má tedy svou pevnostní výplň a plášť, tyto prvky se vztahují pouze k 

jedinému vláknu (1, s. 124). 

1.8.4 PLASTIC OPTICAL FIBER  

Základní rozdílností POF od ostatních optických kabelů je, že mají mnohem větší průměr 

vlákna. Jednou z největších výhod je pak jejich mechanická odolnost (13, s. 77-79). 
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Vzhledem k vlastnostem materiálu, ze kterého je vlákno vyrobeno, se tyto kabely nemusí 

konektorovat. Využívá se technologie optolock, kde přímo kabel zasuneme do 

transceiveru a speciálním úchytným systémem jej v něm připevníme (13, s. 354-356). 

1.9 INFRASTRUKTURA KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU 

Infrastrukturu komunikačního systému můžeme rozdělit na několik základních částí (1, 

s. 19-20; 14). 

 

Obrázek č. 7: Schéma komunikačního systému  

(Zdroj: 14) 

1.9.1 DATOVÝ ROZVADĚČ 

Datový rozvaděč slouží pro uložení serverů, switchů, patch panelů, organizérů kabeláže 

a dalších aktivních prvků (1, s. 19). 

1.9.2 PÁTEŘNÍ SEKCE 

Páteřní sekce slouží k propojení jednotlivých fyzických uzlů, které jsou tvořeny datovými 

rozvaděči. Dle norem by měla být vždy konstruována jako topologie hvězda, kterou je 

možno doplnit o další uzly, případně linky. V případech, kdy je požadována vyšší 

spolehlivost, se v páteřních rozvodech realizují redundantní trasy. Redundantní trasy se 

dělí na přímé, a nepřímé.(1, s. 19; 15) 
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Obrázek č. 8: Přímá redundantní trasa  

(Zdroj:1, s. 22) 

 

Na obrázku číslo osm můžeme vidět znázornění přímé redundantní trasy, na obrázku číslo 

devět můžeme vidět znázornění nepřímé redundantní trasy. 

 

 

 

Obrázek č. 9: Nepřímá redundantní trasa  

(Zdroj: 1, s. 22) 

Při realizaci redundantní trasy musíme vždy dbát na to, aby byla vedena fyzicky jinudy 

než trasa, kterou chceme zajistit (1, s. 24). 

Páteřní sekce musí být ve většině případů realizována optickým vedením. Metalické 

vedení je dovoleno použít pouze v případě, že se jedná o infrastrukturu pro telefonii (1, 

s. 24). 

1.9.3 HORIZONTÁLNÍ SEKCE 

Horizontální sekce je část infrastruktury, která má za úkol propojit datový rozvaděč s 

jednotlivými uživatelskými výstupy. Uživatelský výstup je většinou realizovaný 

uživatelskou zásuvkou. Na straně datového rozvaděče je horizontální sekce ukončena z 

pravidla v patch panelu. Pro horizontální sekci bude vždy fyzická topologie hvězda, 

používat se zde mohou jak optické, tak metalické kabely (1, s. 21-22). 

1.9.4 PRACOVNÍ SEKCE 

Veškerá kabeláž mezi datovými zásuvkami a zařízeními koncového uživatele se nazývá 

pracovní sekce. Stejně jako u horizontální sekce, je délka pracovní sekce omezena, a to 

maximální délkou 10 metrů. Navíc délka vedení v datovém rozvaděči je ještě omezena 

Uzel A Uzel B

Uzel C
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maximální hodnotou 6 metrů. V pracovní sekci je možno využívat jak metalické, tak 

optické kabeláže (1, s. 23). 

1.10 DŮLEŽITÉ POJMY 

Linka je část trasy, která propojuje patch panel v datovém rozvaděči s konektorem v 

datové zásuvce. Délka linky je maximálně devadesát metrů (1, s. 27). 

Kanál je tvořen linkou a pracovní částí vedení. Maximální délka kanálu je sto metrů (1, 

s. 27). 

Třída klasifikuje kanál jako celek. Základním rozlišovacím hlediskem je u metalické 

kabeláže kmitočet (MHz). Na rozdíl od kategorie má na třídu vliv kvalita instalace 

kabeláže (1, s. 15). 

Kategorie klasifikuje materiál použitý pro realizaci linky a kanálu. Základním 

rozlišovacím hlediskem je u metalické kabeláže kmitočet (MHz) (1, s. 15). 

Tabulka č. 3: Vztahy mezi kategorií a třídou  

(Zdroj: 1, s. 13) 

Třída Kategorie Frekvenční rozsah Obvyklé použití Stav použití 
A 1 do 100 kHz analogový telefon   
B 2 do 1 MHz ISDN   
C 3 do 16 MHz Ethernet 10 Mbit/s   
- 4 do 20 MHz Token Ring 16 Mbit/s   
D 5 do 100 MHz FE, GE Aktuální 
E 6 do 250 MHz ATM1200 Aktuální 

EA 6A do 500 MHz 10GE Aktuální 
F 7 do 600 MHz 10GE   

FA 7A Do 1000 MHz 10GE   

1.11 PRVKY SPOJOVACÍ 

Slouží jako prostředek pro propojení koncových zařízení a prvků v datovém rozvaděči. 

Prvky můžeme pořídit jako integrované, nebo jako modulární. Existuje nespočet různých 

výrobků, je však třeba mít na paměti, že v případě použití spojovacího prvku s horšími 

vlastnostmi může dojít k degradaci kvality kabeláže, případně celé infrastruktury (1, s. 

63). 
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1.11.1 PATCH PANEL 

Patch panel slouží jako propojovací prvek. Na obou stranách je zakončen požadovaným 

typem konektoru a klasicky se použije jako zakončení kabeláže v datovém rozvaděči. 

Port patch panelu je poté propojen nejčastěji s aktivním prvkem. Ve výjimečných 

situacích se používá linka ukončena na obou stranách v patch panelech. (1, s. 64-66; 16). 

Obrázek č. 10: Patch panel  

(Zdroj: 16) 

1.11.2 OPTICAL DISTRIBUTION FRAME 

Jedná se prakticky o patch panel, jen je využit pro optickou kabeláž. Součástí je i prostor 

pro uložení rezervy vláken (1, s. 147-151; 17; 18). 

Obrázek č. 11: Optical distribution frame  

(Zdroj: 17) 

Na následujícím obrázku č. dvanáct můžeme vidět praktické zapojení optické vany.  
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1.11.3  DATOVÁ ZÁSUVKA  

Slouží jako ukončení linky na uživatelské straně. Zásuvka může být již osazena, nebo 

modulární, tedy můžeme si vybrat, jaký jack do ní umístíme (1, s. 60; 19). 

Obrázek č. 13: Datová zásuvka Panduit  

(Zdroj: 19) 

1.11.4 PRVKY ORGANIZAČNÍ 

Mezi organizační prvky se počítají zejména datové rozvaděče a příslušenství k nim 

patřící. Datové rozvaděče jsou konstruovány dle různých požadavků od obyčejného 

rámového provedení, až po skříňové provedení nazývající se rack. Rozvaděče mohou být 

nástěnné, umístěny pod zemí atd. Standardní šířka datového rozvaděče je 19“. Optimální 

hloubka je 1000 mm, vyrábí se ale i méně hluboké provedení. Je však třeba myslet na 

Obrázek č. 12: Optical distribution frame  

(Zdroj:18) 
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dostatečný prostor pro kabeláž vedoucí za server a případnou manipulaci. Výška 

datového rozvaděče se počítá v tzv. unitech, kde jeden unit je 44,45mm (1, s. 193-195). 

Dále do této kategorie můžeme započítat organizéry kabeláže, které mohou být 

horizontální nebo vertikální. Používají se jak pro metalickou kabeláž, tak pro optickou. 

Jediným rozdílem je, že organizéry pro optickou kabeláž jsou zpravidla větší, z důvodu 

nutnosti dodržet minimální poloměr ohybu (1, s. 193-195; 20; 21; 22; 23). 

Obrázek č. 14: Nástěnný datový rozvaděč  

(Zdroj: 20) 

Na obrázku číslo patnáct můžeme vidět rámový datový rozvaděč. 

Obrázek č. 15: Rámový datový rozvaděč  

(Zdroj:21) 

Na obrázku číslo šestnáct můžeme vidět skříňový datový rozvaděč. 
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Obrázek č. 16: Skříňový datový rozvaděč  

(Zdroj: 22) 

Na obrázku číslo sedmnáct můžeme vidět příklad organizéru kabeláže.  

Obrázek č. 17: Organizér kabeláže  

(Zdroj: 23) 

1.12 PRVKY VEDENÍ 

Slouží k bezpečnému uložení kabeláže tak, aby nehrozilo žádné poškození. Poskytují tedy 

i funkci ochrannou. Mezi prvky vedení patří například kovové žlaby, plastové žlaby, 

kabelové žebříky, podlahové rozvodné systémy (1, s. 254-268; 24). 
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Obrázek č. 18: Kabelové koše  

(Zdroj: 24) 

1.13 ZNAČENÍ KABELÁŽE 

Značení jednotlivých prvků infrastruktury je nutné pro její přehlednost, rychlou a 

správnou orientaci. Toto značení je standardizováno mezinárodní normou ČSN EN 50174 

(1, s. 271-272). 

1.13.1 ZNAČENÉ PRVKY 

Označeny by měli být: 

-místnosti pro rozvaděče a serverovny, 

-datové rozvaděče, případně jejich sekce, 

-aktivní prvky a porty aktivních prvků, 

-Patch Panely a jejich porty, 

-všechny kabely (minimálně na obou koncích), 

-zásuvky a jejich porty, 

-kabelové svazky (na koncích, v místě větvení a v místě křížení tras) (1, s. 271-272). 
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1.13.2 DĚLENÍ ZNAČENÍ 

Značení můžeme rozdělit podle typu na: 

-identifikační: popisují jednotlivé prvky kabelážního systému, 

-informační: informují o důležitých skutečnostech, 

-výstražné: varují před případným nebezpečím (1, s. 272). 

1.13.3 PROSTŘEDKY KE ZNAČENÍ: 

„Jako nejspolehlivější prvky pro značení kabelů se používají polyesterové samolepící 

štítky. Jsou vyráběny v různých velikostech pro různé velikosti kabelů. Na štítek můžeme 

zaznačit speciálním nesmazatelným fixem pro značení, případně rovnou značení 

natisknout. Poté se zaznamenaný kód obtočí průhlednou částí štítku, která slouží pro 

ochranu před poškozením.“ (1, s. 275) 

Pro značení svazků kabelů se používají nejčastěji vázací pásky, které mají speciální 

plochu nachystanou pro umístění identifikačního štítku (1, s. 275-277).  

Pro značení patch panelů jsou používány polyesterové nálepné štítky. Štítkem je 

označován jak patch panel, tak jednotlivé porty patch panelu (1, s. 275-277).  

Při značení datových zásuvek je využíváno předem nachystané popisové pole. To má i 

ochranou krytku, která chrání popis před poškozením (1, s. 275-277).  

1.14 AKTIVNÍ PRVKY 

Jedná se o elektronická zařízení podílející se na aktivním přenosu dat. 

1.14.1 HUB 

Hub pracuje na první vrstvě ISO/OSI modelu a jeho funkcí je rozbočování signálu. 

Zjednodušeně cokoliv přijde na jeden port, hub zašle na všechny ostatní porty. Nevyužívá 

tedy naprosto žádné adresace a k datům může mít přístup i někdo neoprávněný. V dnešní 

době se již nepoužívá, ale položil základy budoucím technologiím (2, s. 28).  
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1.14.2 SWITCH 

Switch pracuje na druhé vrstvě ISO/OSI modelu a oproti hubu již využívá adresaci 

pomocí lokální adresy. Switch má interní paměť, v níž je uložena adresace, neboli na 

který port má posílat rámce pro specifickou lokální adresu. Může se však stát, že lokální 

adresu, na kterou má doručit, a to buď z důvodu dosud neadresovaného zařízení, nebo v 

případě vypršení platnosti záznamu, nezná. V tomto případě dojde k takzvanému 

floodingu, kdy je paket zaslán na všechny porty a při odpovědi si switch záznam zapíše, 

či obnoví (2, s. 28-29; 25). 

Obrázek č. 19: Switche s organizéry  

(Zdroj: 25) 

1.14.3 ROUTER 

Router pracuje na třetí vrstvě ISO/OSI modelu a shromažďuje data o připojených sítích. 

Ta jsou ukládána do routovací tabulky, podle které následně určuje nejvýhodnější cestu 

pro zaslání paketu. Router také slouží pro oddělení jednotlivých sítí od sebe (4, s. 105; 

26). 

Obrázek č. 20: Router  

(Zdroj: 26)  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Ve druhé části práce bude krátce představena organizace, pro kterou je návrh laboratoře 

pro výuku kritických infrastruktur zpracováván. 

Dále se kapitola zaměřuje na analýzu současného stavu prostor, kterých se vyhotovování 

projektu bezprostředně týká, ale také na současný účel jednotlivých prostor. Obsahuje 

také základní požadavky zadavatele, případně stanovení podmínky na použití 

specifických technologií. 

Primárně vycházím z podkladů, které byly dodány zadavatelem. Jedná se o půdorysy části 

budovy, ve které se bude projekt realizovat a informace dodané v konverzaci při jednání 

o obsahu projektu. Dále pracuji s poznatky nabytými při prohlídce jednotlivých prostor a 

učeben, které budou využity, případně předělány pro budoucí funkcionalitu navrhované 

infrastruktury. 

2.1 VUT 

„Historie Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) sahá až k 19. září 1899, kdy 

rakouský císař a uherský král František Josef I. Podepsal dekret o založení české vysoké 

školy technické v Brně. 

Byla první českou vysokou školou na Moravě. Univerzita začínala se čtyřmi profesory a 

47 posluchači a po více než 110 letech dospěla do pozice mezinárodně uznávané 

vzdělávací instituce, která nabízí současně špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi 

fakultách a dvou vysokoškolských ústavech v široké škále oborů od technických, 

přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké.“ (27)  

VUT v Brně má v současné době 22 tisíc studentů, 8 fakult a 3 vysokoškolské ústavy. 

2.2 FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

Projekt nové učebny vzniká pro výukové účely Fakulty podnikatelské, která funguje od 

roku 1993 a jejím posláním je vychovávat ekonomy a manažery. Na Fakultě 
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podnikatelské v současnosti existují čtyři ústavy: Ústav ekonomiky, Ústav financí, Ústav 

informatiky a Ústav managementu. 

Adresa:  

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská 

Kolejní 2906/4 

612 00 Brno 

IČO: 00216305, 

DIČ: CZ00216305 

 

2.3 ANALÝZA BUDOVY 

Budova Fakulty podnikatelské je rozsáhlá s již zavedenou síťovou infrastrukturou. 

Realizace projektu návrhu nové učebny se týká jen jedné části této infrastruktury, proto 

v rámci analýzy nebude rozebírána celá budova. 

2.3.1 PROSTORY LVT 

Nová učebna bude realizována v prostorách Laboratoří výpočetní techniky. Toto oddělení 

se nachází na druhém podlaží Fakulty podnikatelské. Přístupové místo pro studenty je 

skrze vrátnici LVT, funguje zde i boční vchod pro zaměstnance, ke kterému nemají 

studenti přístup. V rámci LVT je umístěno více laboratoří, ovšem projekt se bude týkat 

konkrétně místností P260, P261, P263, P264 a P271. Důležitou částí jsou také prostory 

chodby P253. 

2.3.2 MÍSTNOST P271 

Klíčovou místností pro síť je P271. V této místnosti jsou uloženy tři skříňové datové 

rozvaděče, bez bočnic a dveří, které nesou potřebné aktivní a spojovací prvky. Datové 

rozvaděče jsou propojeny skrze stupačky k síťové infrastruktuře budovy Fakulty 

podnikatelské. Do této části sítě projekt nijak zasahovat nebude. V rámci regulace teploty, 

které produkují aktivní prvky, je v místnosti zavedena klimatizace, která je umístěna ve 
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stropě. Kabely sloužící pro připojení LVT jsou vyvedeny stropem do kovového žlabu. 

Kabeláž je tvořena nestíněnými kabely kategorie šest. (28) 

Na obrázku dvacet dva můžeme vidět vyvedení kabeláže z místnosti P271. 

 

Na obrázku dvacet tři můžeme vidět klimatizaci v místnost P271. 

Obrázek č. 21: Datový rozvaděč v místnosti P271  

(Zdroj: 28) 

Obrázek č. 22:Vyvedení kabeláže z místnosti P271  

(Zdroj: 28) 
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2.3.3 CHODBA K213(P253) 

Prostory chodeb jsou konstruovány s falešným stropem, který je tvořen konstrukcí 

z kazetových podhledů vyplněných sádrokartonovými panely. V těchto panelech jsou 

udělány i mezery pro osvětlení. Falešným stropem jsou tedy nataženy i kabely 

elektrického vedení, se kterými je třeba při projektování počítat. Nad falešným stropem 

jsou umístěny kovové žlaby, sloužící pro vedení kabeláže z datových rozvaděčů směrem 

ke koncovým uzlům. Žlaby jsou neopotřebeny a správně technicky umístěny. Největší 

část prostoru však zabírá vzduchotechnika nutná pro odvod tepla, které generují aktivní 

prvky v datových rozvaděčích. Po odstranění staré kabeláže při přestavbě učeben zde 

vznikne dostatek prostoru a bude tedy možno žlaby využít pro vedení nově navrhované 

konektivity. 

Obrázek č. 24: Podhled nad chodbou P251  

(Zdroj: 28) 

Obrázek č. 23: Klimatizace v místnosti P271  

(Zdroj: 28) 
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2.3.4 MÍSTNOST P260 A P261 

Dle dodaného půdorysu byly tyto dříve dvě menší místnosti spojeny do jedné větší 

odstraněním zdi, která je oddělovala. V současnosti slouží k výukovým účelům. Pro náš 

projekt je však stěžejní jiný prvek, datový rozvaděč.  

Datový rozvaděč je stojanový a je umístěný v malé místnosti o rozloze 1,5 m2, která je 

od zbytku učebny oddělena dveřmi. Vzhledem k umístění aktivních prvků v rozvaděči je 

místnost klimatizovaná, aby byla udržována teplota a nedošlo k selhání.  

Tento datový rozvaděč bude sloužit jako spojovací prostředek se zbytkem sítě FP pro 

novou učebnu.  

Na obrázku číslo dvacet pět můžeme vidět datový rozvaděč, na obrázku 65 poté přívod 

konektivity do prostor datového rozvaděče.  

 

Obrázek č. 25: Datový rozvaděč v místnosti P261  

(Zdroj: 28) 
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2.3.5 MÍSTNOST P263 

Tato místnost momentálně slouží jako učebna pro databázové systémy a maximální 

kapacita při plné obsazenosti je 25 studentů. Učebna má falešné stropy, které jsou tvořeny 

kazetovými podhledy. Je tudy natažena provizorní kabeláž k dataprojektoru, v případě 

potřeby je možno podhled využít pro další kabeláž, je však nutné zabezpečit prvek vedení. 

Konektivita je do místnosti přivedena nad zárubní dveří a zakončena v nástěnném 

datovém rozvaděči. Z něj je pak vedena linka až ke koncovým zásuvkám pro počítače. 

K tomuto účelu slouží speciální kazetová podlaha, která umožňuje vést nutné prvky 

síťové infrastruktury, ale lze ji využít i pro vedení kabelů elektrického proudu. Touto 

podlahou jsou také ke každé řadě stolů vedeny kabely. Ty jsou speciálním žlabem ukryty 

ve stole a zakončeny v elektrické nebo datové zásuvce (dle druhu kabeláže), které jsou 

umístěny pod deskou stolu. V rámci učebny je ještě na zdi přichycena plasmová televize 

LG, která má zásuvku umístěnou v podhledu, nad falešným stropem. 

 

Obrázek č. 26: Přívod konektivity do prostor datového rozvaděče v P261  

(Zdroj: 28) 
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 Na obrázku číslo dvacet sedm můžeme vidět datový rozvaděč na zeď, na obrázku 28 poté 

kazetovou podlahu pro vedení kabeláže.  

Na následujícím obrázku můžeme vidět prostory učebny P263. 

Obrázek č. 28:Datový rozvaděč umístěný na zdi  

(Zdroj: 28) 

Obrázek č. 27: Speciální kazetová podlaha pro vedení kabeláže  

(Zdroj: 28) 
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2.3.6 MÍSTNOST P264 

Místnost momentálně slouží pro výuku počítačových sítí a kapacita pro aktivní účast na 

cvičení je maximálně deset studentů. Pro každého z nich je zde umístěn stůl se 

samostatným stolním počítačem. V učebně jsou stejně jako v P263 realizovány falešné 

stropy, které jsou tvořeny kazetovými podhledy. Nade dveřmi je v podhledu vedena 

kabeláž, která je zakončena ve stojanovém datovém rozvaděči. V podhledu je dostatek 

místa pro případné přidávání kabeláže, či umístění dalších potřebných prvků. Z tohoto 

datového rozvaděče je linka vedena do prostor místnosti dvěma způsoby. Prvním a 

hlavním způsobem je vedení speciální kazetovou podlahou, která umožňuje vést kabely 

 

Obrázek č. 29: Prostory místnosti P263  

(Zdroj: 28) 

Obrázek č. 30: Prostory místnosti P264  

(Zdroj: 28) 
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síťové infrastruktury. Dále pak plastovým žlabem, který je veden po obvodu učebny. Jak 

ve žlabu, tak v podlaze jsou vedeny i kabely elektrického proudu. Kabely jsou zakončeny 

v elektrické zásuvce, nebo v datové zásuvce (dle druhu kabeláže), které jsou umístěny 

pod deskou stolu. V rámci učebny je na zdi ještě umístěno promítací plátno. 

Na následujícím obrázku třicet dva můžeme vidět plastový žlab pro vedení kabeláže.  

Na obrázku třicet tři můžeme vidět datový rozvaděč umístěný v této učebně. 

 

 

 

Obrázek č. 31:Strop tvořený kazetovými podhledy P264  

(Zdroj: 28) 

Obrázek č. 32: Plastový žlab pro vedení kabeláže po obvodu P264  

(Zdroj: 28) 
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Na obrázku 34 můžeme vidět zásuvky umístěné pod pracovní desku stolů.  

2.4 POŽADAVKY OD ZADAVATELE 

Základním předpokladem pro novou učebnu je spojení místností P263 a P264 do jedné 

učebny. To má být provedeno odstraněním příčné zdi, která místnosti od sebe odděluje. 

Cílem je zvýšit celkovou kapacitu místnosti, tudíž se zvětší počet studentů, které bude 

Obrázek č. 34: Datový rozvaděč v učebně P264  

(Zdroj: 28) 

Obrázek č. 33: Zásuvky umístěny pod deskou stolu 

(Zdroj: 28) 
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možno zaráz vyučovat. Požadovaný počet studentů, kteří se mohou hodin účastnit a pro 

které musí být nachystán dostačující počet koncových bodů, je šestatřicet.  

Veškerá konektivita pro tuto učebnu bude natažena z datového rozvaděče v místnosti 

P261 a vedena železným žlabem umístěným v podhledu chodby P253. Zakončena bude 

v patch panelu jednoho z rozvaděčů umístěných v nové učebně. 

Místnost bude využitelná obousměrně, to znamená, že na obou stranách učebny musí být 

umístěny katedry. Stoly pro studenty budou rozmístěny do šesti řad, přičemž u každého 

stolu bude prostor pro usazení dvou studentů. Na jeden stůl bude připadat jedna datová 

zásuvka, která bude mít dostatečnou kapacitu jacků pro oba studenty. Stoly musí být 

použitelné obousměrně, to znamená, že nesmí mít žádné čelo. Na obou katedrách budou 

také umístěny datové zásuvky. 

Dalším požadavkem je mít v místnosti umístěné čtyři dataprojektory, rozdělené po dvou 

na čelní stěny učebny. Toto napomůže oboustrannému využití prostoru pro prvky 

audiovizuální techniky, ale zároveň bude třeba zavést do místnosti minimálně jeden 

datový rozvaděč, který bude široký dvacet tři palců, tedy je širší než standardní datové 

rozvaděče a je tudíž přizpůsoben potřebám audiovizuální techniky.  

2.4.1 POŽADAVKY NA VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ 

-Veškerá metalická část infrastruktury sítě bude sestavena alespoň z kabelů kategorie 

šest. 

-Pro připojení pracovních stanic do sítě využít optických kabelů. 

-Může se využít až šest stojanových datových rozvaděčů. Podmínkou je fyzicky oddělit 

různé sítě od sebe. 

-Jeden datový rozvaděč bude pro výukové účely. Budou do něj umístěny různé 

technologie pro výuku Kritických infrastruktur. 

-Návrh bude obsahovat i jeden dvaceti tří palcový rozvaděč, u kterého bude minimálně 

dvacet čtyři unitů zástavné výšky neobsazeno a připraveno pro další využití. 
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Obrázek č. 35: Půdorys učební P260+P261  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 28) 
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Obrázek č. 36:Půdorys učebny P263 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 28) 
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Obrázek č. 37: Půdorys učebny P264  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 28) 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Poslední část práce se věnuje vlastnímu návrhu řešení projektu, který je vytvořen na 

základě požadavků zadavatele, a je korigován dle následných konzultací. Předložené 

řešení bude sloužit jako podklad k samotné realizaci infrastruktury, která bude prováděna 

certifikovanými pracovníky, aby bylo zaručeno uchování parametrů použitých prvků. 

3.1 SPECIFIKACE POČTU PORTŮ 

Následující část se zabývá stanovením počtu portů, které budou v projektu použity. Toto 

stanovení bude rozděleno na tři podsekce. Nejprve je třeba určit počty portů na 

jednotlivých stolech pro studenty, následně počty portů využitelných na stolech 

učitelských. V poslední řadě je ještě třeba započítat porty pracovní sekce, které budou 

rozmístěny po obvodu místnosti. 

3.1.1 PORTY NA STUDENTSKÝCH STOLECH 

Při stanovení počtu portů se vycházelo z požadavku zadavatele, aby byla místnost 

použitelná pro alespoň třicet šest studentů. Pro zásuvky na stolech se tedy v návrhu počítá 

s jedním volně použitelným metalickým portem na studenta při maximálním obsazení 

(pro případy, kdy si budou studenti chtít připojit do sítě vlastní zařízení pro práci). 

V případě maximálního obsazení tedy u jednoho stolu budou sedět studenti dva. Dále pak 

bude na stole umístěn jeden optický port využívaný pro připojení stolního počítače do 

sítě.  

3.1.2 PORTY NA UČITELSKÝCH STOLECH 

V dalším kroku je nutné stanovit porty, které budou umístěny na učitelských stolech. 

Vzhledem k oboustrannému využívání místnosti v ní budou umístěny stoly dva. Zde byly 

nároky na počet vyšší, jelikož se počítalo s tím, že vyučující bude potřebovat připojit více 

zařízení. Na každém učitelském stole tedy budou umístěny čtyři metalické porty. Co se 

optických portů týče, budou k dispozici dva. Jeden bude využit pro připojení počítače 

vyučujícího do sítě, druhý bude, v případě potřeby, připojovat zařízení do sítě přes 

optický konektor. Protože počítáme s tím, že v učebně budou na každé straně dva 
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videoprojektory, je třeba na učitelském stole vymezit místo pro dva audio/video porty, 

aby bylo možné dosáhnout využitelnosti obou projektorů.  

3.1.3 PORTY PRACOVNÍ SEKCE 

V rámci projektu se navíc počítá i s porty pracovní sekce, které budou rozmístěny v rámci 

zásuvek po obvodu místnosti. Bude se jednat o metalické porty, které budou, v případě 

potřeby k využití, například v případě konání konference a usazování osazenstva nejen 

za pracovní stoly. Každá taková zásuvka bude obsahovat porty dva. 

Počty jednotlivých portů jsou rozepsány a shrnuty v tabulce číslo čtyři. 

Tabulka č. 4: Počty jednotlivých portů v učebně  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Metalické porty Optické porty Audio/Video porty 

Studentské stoly 36 18 0 

Učitelské stoly 8 4 4 

Pracovní sekce 20 0 0 

Celkem 64 22 4 

3.2 TECHNOLOGIE PŘENOSU 

Jelikož bylo jedním z požadavků na realizaci návrhu využití kabeláže kategorie šest, 

nabízí se možnost použít dvě varianty technologie přenosu. Je však nutné se rozhodnout 

mezi Gigabit Ethernetem a Fast Ethernetem. Zároveň je třeba brát v potaz jak cenu 

aktivních prvků pro přenosovou technologii, tak i využitelnost jejich kvalit v rámci 

učebny koncovými uživateli.  

Z praktického hlediska není vhodné Fast Ethernet využít. V rámci učebny by studentům 

teoretická přenosová rychlost 100Mbit/s stačila, jedná se však o starší přenosovou 
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technologii. V případě použití Fast Ethernet by také byly degradovány přenosové 

vlastnosti kabeláže kategorie šest.  

Aktivní prvky pro Gigabit Ethernet jsou momentálně již běžně využívány, takže rozdíl 

v ceně není nijak markantní. Také zde hrají roli stále zvyšující se nároky na přenosovou 

rychlost technologií. V rámci zachování rezervy proto bude použita přenosová 

technologie Gigabit Ethernet. 

3.3 VÝBĚR VÝROBCŮ TECHNOLOGIÍ 

Při rozhodování mezi výrobci bylo do procesu zahrnuto více kritérií, konkrétně poměr 

ceny a kvality, garance a záruky na jednotlivé vyráběné technologie, certifikace, které 

technologie nesou, a částečně reputace výrobků od výrobců. V konečném důsledku byly 

vybrány výrobky od firmy Belden a pokud by byl třeba výrobek, jež firma Belden 

nevyrábí, bude zakoupen od firmy Panduit. 

Výrobky značky Belden se vyznačují nejvyšší kvalitou, která se projevuje po celou dobu 

jejich mimořádně dlouhé životnosti. U výrobků značky Belden se počítá s minimální 

životností 25 let a firma poskytuje 15letou garanci technických parametrů svých výrobků 

při jejich správné instalaci. 

Co se týče firmy Panduit, záruka na tyto dodávky činí 20 let a je garantována výrobcem 

systému. Systémová záruka zahrnuje jak garanci kvality použitého materiálu, tak záruku 

provozu aplikace na správně instalovaném systému. 

Ani jedna firma však nevyrábí POF a technologie s nimi spojené. Tyto technologie proto 

budou zakoupeny od firmy Mitsubishi Rayon. V tento moment je to největší výrobce POF 

kabeláže a technologií s ní spojených. 

3.4 VÝBĚR KABELÁŽE 

Pořizovaná a instalovaná kabeláž musí splňovat normu ČSN EN 50173 a nést náležitou 

certifikaci pro zvolené kategorie kabelu Současně s tím je nutné dodržovat standard 

ISO/IEC 11801. 
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3.4.1 METALICKÁ KABELÁŽ 

Jedním z požadavků zadavatele bylo využití minimálně kabeláže kategorie šest. 

Vzhledem k prostorám, ve kterých bude projekt realizován, a trasám vedení kabeláže 

nebude nutno využít stínění, jelikož zde nejsou žádné zdroje elektromagnetického vlnění, 

které by mohly negativně ovlivňovat přenos v kabeláži. Z tohoto důvodu není třeba 

investovat do dražší stíněné verze kabelů. Také je možné využít kabeláž kategorie šest A, 

prakticky se ale využívá pro přenosovou technologii 10Gigabit Ethernet. Pro naši 

infrastrukturu s vybranou přenosovou technologií Gigabit Ethernet by se tedy jednalo o 

zbytečnou investici do dražší varianty. 

Co se týče kabeláže, byly vybrány kabely od společnosti Belden (29). Při správné instalaci 

poskytuje firma Belden u svých výrobků patnáctiletou garanci technických parametrů a 

s životností se počítá minimálně s délkou 25 let. V případě metalické kabeláže byl vybrán 

kabel označený číslem součástky 3616.  Jedná se o kabel s nesvařovanými páry.  

  

Pro přepojování v rámci datového rozvaděče budou využity patchcordy nabízené 

společností Belden (30). Tyto patchcordy se vyrábí v různých barvách a délkách. Pro 

vyšší přehlednost doporučuji koupit alespoň dvě různé barvy. Jako příklad uvedu 

patchcord, který má šedesát centimetrů a je černé barvy. Nese označení C6D1100002. 

Obrázek č. 38: Metalický kabel kategorie šest, nestíněný  

(Zdroj: 29) 
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3.4.2 OPTICKÁ KABELÁŽ 

Vzhledem k požadavku zadavatele, aby byly pracovní stanice připojeny do sítě optickou 

kabeláží, je třeba navrhnout adekvátní řešení pro podmínky ne příliš vhodné, co se použití 

optické kabeláže týče. Jelikož bude kabeláž vedena od datového rozvaděče k jednotlivým 

stolům pod podlahou, je nutné zajistit také určitý stupeň mechanické odolnosti. Pro tyto 

účely jsme se se zadavatelem, po konzultaci s odborníky z praxe, shodli pro využití 

technologie Plastic Optical Fiber, která je odolná vůči mechanickému vytížení. Jediné, na 

co je třeba dbát, je dodržení minimálního poloměru ohybu. Další výhodou je, že 

v porovnání s ostatními optickými kabely, je POF levnější variantou.  Vybrán byl kabel 

od firmy Mitsubishi Rayon s označením SH4002 (31). Jedná se o duplexní kabel 

s pláštěm a je určen pro přenos datových aplikací. 

3.5 PRVKY SPOJOVACÍ 

Do prvků spojovacích patří například datové zásuvky, patchpanely, ODF, nebo 

konektory. 

Obrázek č. 39: Patchcordy  

(Zdroj: 30) 

Obrázek č. 40: Vybraný POF kabel od Mitsubishi rayon  

(Zdroj: 31) 
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3.5.1 DATOVÉ ZÁSUVKY 

V učebně bude více druhů datových zásuvek. Základním požadavkem je, aby byly 

všechny od stejného výrobce. Na studentských a učitelských stolech budou pro datovou 

část kabeláže použity modulární zásuvky se dvěma sloty pro moduly. Zásuvky budou 

využity pro metalickou datovou kabeláž a pro metalickou audio/video kabeláž sloužící 

pro přenos obrazu z pracovních stanic na videoprojektory. Zásuvky budou umístěny na 

stole tak, aby nepřekážely využití pracovní plochy. Vzhledem k různým druhům 

konektorů budou využívány modulární zásuvky v keystone provedení. 

V rámci pracovní sekce budou kolem místnosti umístěny zásuvky na zdi, které jsou 

určeny výhradně pro metalickou kabeláž. Každá zásuvka bude mít prostor pro dva 

moduly. 

 Všechny zásuvky můžou být stejné, v následném výběru technologií je však třeba dávat 

pozor, aby byly všechny potřebné části v keystone provedení. To platí i pro technologie 

v datovém rozvaděči, aby byly části projektu jednotné. Mnou vybraná zásuvka je od 

firmy Panduit, označení výrobku je NKHS2AW-X (32). Zásuvka je kompatibilní 

s rámečkem označení CBFAW (33). 

 

Obrázek č. 41: Rámeček pod zásuvku  

(Zdroj: 33) 
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3.5.2 KONEKTORY 

Pro metalickou část infrastruktury budou využity modulární keystone jacky RJ 45 pro 

nestíněnou kabeláž kategorie šest, které budou zároveň využity jak v patch panelech, tak 

v modulárních zásuvkách. Jacky byly vybrány od společnosti Belden, konkrétně typ 

AX101320 v bílé barvě (34). V rámci přehlednějšího rozlišení portů doporučuji zakoupit 

více barev stejné řady jacků. Ve stávající podobě projektu nejsou třeba žádné spojovací 

prvky pro optickou část, vzhledem k vlastnostem POF.  

Obrázek č. 42: Modulární keystone zásuvka  

(Zdroj: 32) 

Obrázek č. 43:Keystone RJ45 Jack kategorie 6 od firmy Belden  

(Zdroj: 34) 



55 
 

Pokud by však bylo třeba při rozšiřování infrastruktury dodat optické vany, jako 

propojovací body, doporučuji použít keystone optolock adaptér od firmy COMOSS (35). 

3.5.3 PŘEPOJOVACÍ PANELY 

Pro přepojovací panel metalické kabeláže byl vybrán modulární patchpanel od 

společnosti Belden. Obsahuje dvacet čtyři využitelných slotů a jedná se o patch panel 

kategorie šest ve výšce 1U, konkrétně panel s označením AX103253 (36). V tomto 

případě ještě přicházela v úvahu varianta high density panelu, kdy bychom pro výšku 1U 

mohli využít čtyřicet osm portů. Kvůli přehlednosti a lepší následné manipulaci 

s patchcordy byla zvolena varianta první, tedy dvacet čtyři portů. 

Obrázek č. 44: Keystone Optolock adaptér  

(Zdroj: 35) 

Obrázek č. 45: Modulární patchpanel již osazený jacky RJ45  

(Zdroj: 36) 
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3.6 PRVKY VEDENÍ KABELÁŽE 

V této části jsem se snažil využít co nejvíce prvky, které již byly v rámci učeben a jejich 

propojení využívány. Prvky prošly kontrolou, aby byl zjištěn jejich momentální stav, 

způsob jejich instalace nainstalovány a zda jsou využívány správným způsobem a 

nemohou ovlivnit kvalitu nové infrastruktury. 

3.6.1 KABELOVÉ KOŠE 

Nyní jsou již kabelové koše v prostoru mezi učebnami nainstalovány a slouží pro vedení 

současné kabeláže. Vzhledem k tomu, že současná kabeláž je nevyužitelná, bude 

odstraněna a nahrazena novou. Datový rozvaděč v učebně P260+P261 bude propojen 

s datovým rozvaděčem v nové učebně čtyřiceti osmi metalickými kabely kategorie šest. 

Koš, který je momentálně nainstalován, tento počet zvládne pojmout, ovšem v případě 

rozšiřování této části infrastruktury by bylo třeba hledat náhradní řešení pro trasu. 

Uvedený počet je totiž téměř maximální kapacita, kterou je prvek vedení možno obsadit. 

3.6.2 KABELOVÉ ŽLABY 

Jak je možné vidět na obrázku číslo sedm, v učebně P264 jsou momentálně již 

nainstalovány plastové kabelové žlaby. Žlaby jsou v dobrém stavu a byly by využitelné 

pro účely pracovní sekce, kterou máme naplánovanou pro metalické porty rozmístěné po 

obvodu učebny. Je zde však nainstalována pouze ta část žlabů, které budeme potřebovat. 

Například v učebně P263 žádné nejsou, proto bude třeba dokoupit stejný typ žlabů, nebo 

jej nahradit novými. Vzhledem k nutnosti nákupu nových žlabů jsem se rozhodl nahradit 

i stávající žlaby novými. Pro tento účel jsem vybral systém žlabů T-70 od firmy Panduit 

(37). Jelikož nechceme zasahovat do zdí kvůli řešení pracovní sekce, je tento způsob 

nejvýhodnější. Nově zvolený systém vedení bude schopen pojmout všechny potřebné 

kabelové trasy. 
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 V rámci učebny bude třeba vést falešným stropem část kabeláže pro audio rozvody 

k reproduktorům umístěným ve stropě. K tomuto účelu byl vybrán drátěný kabelový žlab 

Merkur o rozměrech 50x50mm  (38). 

 

3.6.3 KAZETOVÁ PODLAHA 

V obou starých učebnách, které se budou spojovat do učebny nové, momentálně slouží 

pro vedení kabeláže speciální kazetová podlaha na obrázku číslo dvacet osm. Po 

konzultacích se zadavatelem bylo domluveno, že kabeláž v nové učebně bude vedena 

stejným způsobem jako doposud. Bylo by neekonomické plánovat a využít jiný systém 

Obrázek č. 47: Žlab od firmy Merkur  

(Zdroj: 38) 

Obrázek č. 46:T70 žlab od firmy Panduit  

(Zdroj: 37) 
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vedení, vzhledem k tomu že dosavadní funguje bez problémů a s jeho využitím nadále 

není žádný problém. Je však třeba jej rozšířit v místech, kde momentálně stojí příčná zeď 

oddělující obě učebny. 

3.7 PRVKY ORGANIZACE 

Následující část se zaměřuje na výběr prvků organizace a popis obsahu jednotlivých 

datových rozvaděčů. 

3.7.1 ORGANIZÉRY KABELÁŽE 

Kvůli přehlednosti metalické kabeláže budou v datovém rozvaděči využity vyvazovací 

panely. Zvýšením přehlednosti se minimalizuje pravděpodobnost chyb při přepojování 

patchcordů v aktivních prvcích, ale také nechtěné poškození jednotlivých kabelů. 

Vzhledem k použití kabeláže kategorie šest navrhuji využít jako základní organizéry 2U 

vysoké horizontální Wire management panel, který je jednostranný. Výrobcem tohoto 

panelu je firma Belden, kód výrobku u dodavatele je NMF2 (39). 

Dále pak využiji vertikální organizér vysoký 45U od společnosti Panduit. Bude sloužit 

k lepší vertikální organizaci v rámci datového rozvaděče a při vedení kabeláže mezi více 

vzdálenými patchpanely a aktivními prvky. Specificky jsem vybral organizér s číslem 

WMPVHCF45E. (40) 

Obrázek č. 48: Vertikální organizér kabeláže  

(Zdroj: 40) 
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Obrázek č. 49: Horizontální organizér kabeláže  

(Zdroj: 39) 

3.8 DATOVÉ ROZVADĚČE 

Datové rozvaděče budou označením seřazeny chronologicky tak, jak budou fyzicky 

umístěny v učebně, a to od jedné strany učebny ke druhé. Takto bylo značení určeno pro 

lepší orientaci v reálném prostředí učebny. 

Vzhledem k povaze projektu není nutné řešit zabezpečování datového rozvaděče 

například rackovým řešením. Nejvhodnější bude zvolit otevřené rámy pro všechny datové 

rozvaděče v učebně, které se ale budou lišit svojí zástavnou výškou v unitech šířkou 

v palcích. 

3.8.1 DATOVÝ ROZVADĚČ JEDNA (DR1) 

Tento datový rozvaděč zůstane neobsazen. Poslouží tedy přenosu technologií umístěných 

momentálně v učebně P261, sloužících primárně pro technologie k výukovým účelům. 

Také zde zůstane dostatek prostoru pro případné rozšiřování infrastruktury. Po dohodě se 

zadavatelem budeme chtít použít zástavnou výškou čtyřicet pět unitů vysoký a devatenáct 

palců široký rozvaděč. Konkrétně se jedná o výrobek označený dodavatelem jako 

CMR19x84, výrobce tohoto rámu je firma Panduit. 
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3.8.2 DATOVÝ ROZVADĚČ DVA (DR2) 

Tento datový rozvaděč bude sloužit jako jeden z rozvodných uzlů kabeláže pro místnost 

nové učebny. Budou v něm uloženy technologie týkající se metalických konektorů na 

stolech, a to jak na učitelských, tak na studentských. Zároveň odtud bude vycházet 

konektivita pro porty pracovní sekce.  

Vybrán byl stejný prvek jako v případě datového rozvaděče jedna. Jedná se tedy o 

zástavnou výšku čtyřicet pět unitů vysoký, devatenáct palců široký zátěžový rám. Je 

označen kódem CMR19X84 u dodavatele a jeho výrobcem je firma Panduit. 

V datovém rozvaděči budou dva patchpanely, do nichž bude přivedena konektivita. Dále 

bude obsahovat sedm horizontálních organizérů a jeden vertikální. Vertikální organizér 

bude umístěn mezi datový rozvaděč jedna a datový rozvaděč dva. Je zde vyhrazeno místo 

na aktivní prvky, konkrétně pět switchů zástavné výšky jeden unit. Tento počet se může 

změnit v rámci následné úpravy, protože projekt aktivní prvky jako takové neřeší. 

V případě potřeby je dostatečný prostor pro umístění více switchů. V neposlední řadě zde 

bude umístěn jeden PDU panel sloužící pro napájení aktivních prvků v datovém 

rozvaděči. 

3.8.3 DATOVÝ ROZVADĚČ TŘI (DR3) 

Datový rozvaděč tři je kompletně neobsazen. Jedná se o jednu z podmínek zadaných 

zadavatelem při prvotních konzultacích. Bude sloužit pro následné umístění technologií 

sloužících zejména pro studijní účely a nachází se v bezprostřední blízkosti datového 

rozvaděče čtyři, ve kterém budou umístěny technologie pro optickou kabeláž učebny. 

Vzhledem k použité technologii, kde u optických tras nebudou mezi aktivním prvkem a 

koncovým konektorem žádné přepojovací body, jako optická vana, vzniká potřeba na 

úložný prostor pro přebytečnou optickou kabeláž. Rozvaděč bude tedy sloužit především 

jako zásobník na optické kabely. Pro tyto účely byl vybrán čtyřicet pět unitů zástavné 

výšky, dvacet tři palců široký zátěžový rám s označením R2PW vyráběn firmou Panduit. 

Vzhledem k potřebě organizace optické kabeláže zde vzniká potřeba umístit mezi datový 

rozvaděč tři a čtyři vertikální organizér. Použit bude již zmíněný WMPVHCF45E od 

firmy Panduit. 
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3.8.4 DATOVÝ ROZVADĚČ ČTYŘI (DR4) 

Tento datový rozvaděč bude umístěn na stole a bude sloužit jako rozvodný uzel pro část 

infrastruktury řešenou optickou kabeláží. Pro tento účel byl vybrán rám vysoký dvacet 

čtyři unitů zástavné výšky, široký devatenáct palců. Označení pro dodavatele je 

CMR19x47 a jeho výrobcem je firma Panduit. Datový rozvaděč bude obsahovat jeden 

patchpanel, do kterého bude přivedena konektivita. Jedná se o modulární patchpanel 

osazený RJ45 jacky. Jako aktivní prvky pro tento rozvaděč budou složit dva switche 

s metalickými porty pro vstup konektivity a optickými porty pro rozvedení konektivity 

ke koncovým prvkům. Pro potřebu organizace optické kabeláže bude ke každému páru 

patchpanelu a switche umístěn jeden organizér kabeláže. Pro napájení aktivních prvků 

navrhuji umístit do datového rozvaděče panel PDU. 

3.8.5 DATOVÝ ROZVADĚČ PĚT (DR5) 

Tento datový rozvaděč bude sloužit pro umístění audio/video technologií, které již v tento 

moment zadavatel vlastní a bude je chtít do místnosti učebny přemístit. Potřebný rozměr 

šířky pro tento rozvaděč je třiadvacet palců. Pro tento účel jsem tedy zvolil již jednou 

použity zátěžový datový rám R2PW, který má zástavnou výšku dvacet čtyři unitů (41). 

 

Obrázek č. 50: Zátěžový rám 45U 

 (Zdroj: 41) 
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3.8.6 DATOVÝ ROZVADĚČ ŠEST (DR6) 

Jelikož v rámci učebny je potřeba řešit přenos videa a audia v rámci dvou dataprojektorů 

na každou stranu místnosti, byl pro tyto účely stanoven samostatný datový rozvaděč. 

Bude sloužit jako rozvodný uzel mezi koncovými zásuvkami a dataprojektory. Datový 

rozvaděč bude realizovaný rámem, který má zástavnou výšku dvacet čtyři unitů a je 

devatenáct palců široký. Označení od dodavatele je CMR19x47, je vyráběn firmou 

Panduit(42). 

3.9 AKTIVNÍ PRVKY 

Výběr samotných aktivních prvků není součástí této práce. Je však třeba alespoň nastínit 

podmínky, jakým způsobem bylo uvažováno při plánování infrastruktury.  V momentální 

podobě projektu se počítá se sedmi switchi.  

3.9.1 OPTICKÉ SWITCHE 

Dva switche budou sloužit pro rozvod konektivity přes optickou kabeláž v místnosti. Do 

těchto switchů bude přivedena konektivita čtyřmi metalickými kabely kategorie šest, 

zakončené RJ45 plugem. Pro rozvedení konektivity bude následně potřeba mít na každém 

jednom switchi minimálně jedenáct portů. Všechny tyto porty budou duplexní a 

realizovány technologií optolock. Pro účely znázornění sítě se bude momentálně počítat 

s dvanácti porty. Tyto dva aktivní prvky budou umístěny v datovém rozvaděči čtyři. 

Obrázek č. 51: Rám 24U 19 palců  

(Zdroj: 42) 
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3.9.2 METALICKÉ SWITCHE 

Zbylých pět switchů bude využito pro rozvod konektivity prostřednictvím metalické 

kabeláže. U těchto switchů bude konektivita přivedena čtyřmi metalickými kabely 

kategorie šest, zakončenými plugem RJ45. Pro potřeby projektu se počítá s dvaceti 

volnými porty s RJ45 jackem, tudíž využíváme dvaceti čtyř portové switche. Tyto aktivní 

prvky budou umístěny v datovém rozvaděči číslo dva. 

3.10 PLÁNOVANÉ ZAPOJENÍ INFRASTRUKTURY  

V této podkapitole se zaměřím na objasnění plánované podoby síťové infrastruktury a 

popis propojení jednotlivých prvků. Také popíšu plánované fyzické umístění 

jednotlivých síťových prvků v rozvaděčích. Obecný přehled je znázorněn na obrázku 

číslo padesát dva.  

PP261

M.PP.1 M.PP.2O.PP.1

M.SWC.1 M.SWC.2 M.SWC.3 M.SWC.4 M.SWC.5

M.PP.3 M.PP.4 M.PP.7M.PP.5 M.PP.6

O.SWC.1 O.SWC.1

 

Obrázek č. 52: Schéma plánovaného zapojení infrastruktury  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro označení prvků vycházím z logiky jejich využití. PP261 je patchpanel umístěn 

v učebně P261. Dále jsou pak dvě varianty. První písmeno u prvku znamená, zda slouží 

pro metalickou část sítě, čí optickou. Za tímto rozlišením následuje druh prvku, a to buď 

patchpanel jako PP, nebo switch jako SWC. Jako poslední je označeno číslo tohoto prvku, 

aby se v případě vícenásobného použití stejných prvků daly od sebe odlišit. 

3.10.1 PŘÍVOD KONEKTIVITY DO ROZVADĚČE 

Konektivita pro plánovanou učebnu bude natažena čtyřiceti osmi metalickými 

nestíněnými kabely kategorie šest z datového rozvaděče, umístěného v místnosti P261. 

Ze strany tohoto rozvaděče budou kabely připojeny na high density patchpanel, tedy 
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patchpanel, který má čtyřicet osm portů, osazených jacky RJ45. Druhá varianta je použít 

dva standardní dvacetičtyř portové patchpanely, osazeny jacky RJ45. Rozhodnutí je 

ponecháno na správci učebny P261 a umístěného datového rozvaděče. Všechny kabely 

budou zakončeny v nové učebně ve třech různých patchpanelech s jacky RJ45. Šestnáct 

jich bude ukončeno v patchpanelu O.PP.1., dalších šestnáct pak v patchpanelu M.PP.1 a 

zbylých šestnáct v M.PP.2. 

3.10.2 PŘIPOJENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ DO SÍTĚ 

Z patchpanelů, které byly popsány v předchozím odstavci, jsou vedeny kabely, sloužící 

pro přívod konektivity do aktivních prvků, v tomto případě do sedmi switchů. Všechny 

kabely jsou metalické nestíněné kabely kategorie šest, na obou stranách zakončeny plugy 

RJ45. Každý ze switchů bude připojen do sítě čtyřmi kabely. Dle obrázku tedy 

z patchpanelu O.PP.1 vedou čtyři kabely do switche O.SWC.1 a další čtyři kabely do 

O.SWC.2.  

Pro příklad poškození technologie jednoho patchpanelu v datovém rozvaděči dva bylo 

navrženo zapojení konektivity pro switche duální. Každý switch bude připojen do sítě 

čtyři kabely kategorie šest. Budou však přivedeny z obou patchpanelů, to znamená do 

každého switche povedou z patchpanelu M.PP.1 a M.PP.2 dva kabely. Všechny kabely 

jsou jako v předchozím případě na obou koncích opatřeny plugem RJ45 kategorie šest. 

3.10.3 VÝSTUPY Z AKTIVNÍCH PRVKŮ 

V datovém rozvaděči číslo dva budou patchpanely a switche propojeny patchcordy 

kategorie 6 s RJ45 plugy. Veškeré porty na switchích i patchpanelech budou obsahovat 

RJ45 jacky. Každý switch bude mít svůj vlastní patchpanel, přes který bude vyvedena 

konektivita ke koncovým zásuvkám. Celkový počet koncových portů pro část sítě řešenou 

metalickou kabeláží je šedesát čtyři. Počet portů bude rovnoměrně rozvržen napříč všemi 

switchi v tomto datovém rozvaděči. Návrh rozvržení je zobrazen na obrázku 54 Návrh 

rozmístění datových zásuvek. 



65 
 

3.10.4 LINKA KE KONCOVÝM KONEKTORŮM 

Z datového rozvaděče číslo dva budou kabely vedeny dvojím způsobem. Pro porty na 

učitelských a studentských stolech se využije speciální kazetové podlahy. Dále ještě 

zbývají porty v pracovní sekci, ke kterým bude kabeláž vedena kabelovými žlaby 

nainstalovanými po obvodu učebny. V místech, kde by bylo problematické nainstalovat 

kabelový žlab, budou kabely dočasně vedeny podlahou. Tato situace se týká zejména 

prostor dveří. Kabeláž musí být vyvedena oběma směry, čímž bude ušetřen materiál. 

Pokud by byla veškerá kabeláž vedena jedním směrem po obvodu místnosti, prostor ve 

žlabech by nebyl dostačující. Metalická kabeláž bude nestíněná kategorie šesté. Kabely 

budou v obou případech vycházet z patchpanelů a ukončeny budou jackem RJ45 

v zásuvce ať na stolech, nebo po obvodu místnosti. Návrh přiřazení jednotlivých portů 

můžeme vidět v příloze číslo jedna rozvržení propojení portů. 

3.10.5 ČÁST KONEKTIVITY TVOŘENÁ POF 

Tato část je vymezena speciálně pro popis řešení propojení aktivních prvků v datovém 

rozvaděči čtyři k uživatelským portům. POF jakožto technologie vyžadující co nejmenší 

počet přechodů v optických spojkách, se nekonektoruje. Proto je v tomto případě 

navrhnuto spojení aktivního prvku přímo s koncovým bodem. Není tudíž v cestě žádná 

optická vana, sloužící pro přepojování a na stolech nebude kabel zakončen v zásuvce. 

Port v zásuvce zůstane pro POF prázdný, kabel jím bude protažen a pomocí technologie 

optolock zapojen přímo do pracovní stanice nachystané na tomto stole. Jako zásobník 

optické kabeláže bude sloužit datový rozvaděč číslo tři. POF bude natažen speciální 

kazetovou podlahou. 

3.10.6 KABELOVÉ TRASY 

Vedení kabelových tras je naznačeno na obrázku číslo padesát tři. Do plánu není značeno 

položení kabeláže, která je vedena kazetovou podlahou, jelikož by pro praktickou 

instalaci toto nikdy nebylo možné dodržet. Kabely by měly být pokládány certifikovaným 

technikem, který ví, jak může s danými technologiemi pracovat, aby neohrozil její 

přenosové vlastnosti. 
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3.10.7 VEDENÍ V PODHLEDU CHODBY LVT 

Čtyřicet osm metalických kabelů bude vedeno z rozvaděče v místnosti P261 do nové 

učebny chodbou v Kabelovém koši, který je již v podhledu nainstalován. Jedinou změnou 

je, že část kabeláže, konkrétně šestnáct kabelů, bude vybočena z koše dříve, a to kvůli 

zamezení plýtvání kabelem. Kabely budou přivedeny do podhledu učebny a v případě 

potřeby budou svedeny po zdi kabelovým žlabem. Kabelové vedení bude ukončeno 

v datovém rozvaděči číslo dva a číslo čtyři. 

3.10.8 PRACOVNÍ SEKCE V UČEBNĚ 

Pro konektory pracovní sekce bude natažena metalická kabeláž v plastovém žlabu 

nainstalovaném po obvodu místnosti. Jedná se celkově o dvacet metalických kabelů. 

Z datového rozvaděče číslo dvě by mělo vést každým směrem deset kabelů, aby se do 

žlabu vešly.  

3.10.9 TRASY AUDIO KABELÁŽE 

Audio kabeláž není součástí projektu, nicméně při realizaci budou připraveny žlaby pro 

jejich vedení. Reproduktory jsou umístěny ve stropních kazetách, tudíž je třeba trasu vést 

v podhledu učebny. Jedná se jen o návrh, který by měl být před realizací konzultován 

s odborníkem, který bude navrhovat Audio/Video technologie pro učebnu. 

3.11 ZNAČENÍ 

Značení bude probíhat jen v rámci infrastruktury učebny. Rozhodl jsem se pro reverzní 

identifikační kód a toto značení je zavedeno i do rozvržení propojení portů uvedených 

v příloze.  

Označení portů bude následující: 

Číslo datového rozvaděče.Číslo patchpanelu.Číslo portu na patchpanelu 

Například: 2.3.12 znamená, že zásuvka je připojena k portu dvanáct patchpanelu s číslem 

tři a ten je umístěn v datovém rozvaděči číslo dva. 
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Výjimkou budou POF kabely, které jsou spojeny přímo napojeny do switche. U těch bude 

platit následující:   

Číslo datového rozvaděče.Číslo switche.Číslo portu na switchi 

Například: 4.1.10 znamená, že kabel je zakončen v portu deset optického switche s číslem 

jedna a ten je umístěn v datovém rozvaděči číslo čtyři.  

3.12 UZEMNĚNÍ 

Protože využíváme elektricky vodivé prvky, musíme vyřešit jejich uzemnění. V tomto 

případě se budeme řídit normou ČSN EN 50310, která se zabývá společnými soustavami 

pospojování a zemnění v budovách vybavených IT. Tato evropská norma přizpůsobuje 

předchozí vydání neustálému vývoji technologií. Řeší uzemňování a pospojování zařízení 

informační technologie v budovách ve vztahu k jeho bezpečnému provozu, spolehlivé 

funkci a elektromagnetickým parametrům. Obsahuje požadavky na soustavy 

pospojování, zahrnující pravidla pro vytvoření společné soustavy pospojování (CBN) v 

budově a pro její sloučení se síťovou soustavou pospojování (MESH-BN). Specifikuje 

nároky na provedení elektrické rozvodné sítě, které se dotýkají jak DC, tak i AC rozvodné 

sítě. 

3.13 NÁVRH KABELOVÝCH TRAS 

Na obrázku číslo padesát tři je naznačen návrh fyzického umístění kabelových tras. Světle 

modrou barvou je označeno přivedení konektivity do učebny z datového rozvaděče 

v místnosti P260.  

Červenou barvou jsou označeny kabelové žlaby umístěné po obvodu místnosti, které 

budou sloužit k natažení konektivity pro pracovní sekci. 

Zelenou barvou jsou označeny zamýšlené trasy, složené z kabelových žlabů od firmy 

Merkur, sloužící do budoucna pro audiovizuální kabeláže, pro zapojení dataprojektorů.  
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3.14 NÁVRH UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK 

Na obrázku číslo padesát čtyři je rozvržen teoretický návrh rozložení datových zásuvek 

v učebně. Červenou barvou jsou vyznačeny zásuvky metalické s RJ45 konektorem. 

Světle modrou barvu mají zásuvky vyhrazené pro POF, který jimi bude protažen až přímo 

do koncových uživatelských stanic. Na učitelských stolech je také rezervována zásuvka 

pro budoucí realizace audiovizuální technologie, která je naznačena černou barvou. 

Tento návrh, vzhledem k použití reverzního kódu pro značení, také slouží jako náhrada 

za kabelové tabulky pro optickou část v datovém rozvaděči číslo čtyři. Tím je docíleno 

jednoznačně pro každý POF, do jakého portu specifického aktivního prvku má být 

připojen.  
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Obrázek č. 53: Návrh kabelových tras  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 54: Návrh rozmístění datových zásuvek  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

V rámci této práce jsem vytvořit reálně použitelný návrh síťové infrastruktury pro novou 

výukovou laboratoř kritických infrastruktur, který splňuje požadavky zadavatele 

s přihlédnutím na dodržení norem. Projekt jako takový byl během jeho realizace 

několikrát konzultován a upraven tak, aby se co nejvíce přiblížil představám zadavatele 

na reálnou funkčnost a využitelnost učebny. V rámci této práce jsem splnil veškeré 

požadavky, které na mne kladl zadavatel, a i ostatní cíle, které byly před vypracováním 

stanoveny. 

Návrh je soustředěn především na fyzickou vrstvu modelu ISO/OSI s rozšířením o 

některé prvky mimo ni pro lepší pochopitelnost práce. Pracoval jsem s prvky výrobců 

Belden, Panduit a Mitsubishi Rayon. Tuto kombinaci výrobců jsem zvolil kvůli širokému 

spektru použitých technologií. Žádný výrobce nevyrábí veškeré prvky, které jsem 

potřeboval. Hlavně pro metalické prvky jsem zvolil Belden s doplněním technologií od 

firmy Panduit. Mitsubishi Rayon se soustředí na výrobu plastových optických vláken a je 

to momentálně jeden z hlavních světových výrobců.   

Do realizace jsem se snažil co nejvíce zapojit v současné době instalované technologie. 

Za tímto účelem jsem provedl rozsáhlou analýzu prostředí a momentálně využívaných 

prvků. Mezi nejvýznamnější momentálně využívanou technologii, kterou plánuji v rámci 

realizace projektu využít je speciální kazetová podlaha. 

Pro samotnou realizaci učebny bude potřeba doplnit aktivní prvky a jejich samotné 

nastavení. Součástí této práce je stanovení minimálních nároků na počty portů aktivních 

prvků. 
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Příloha č. 1: Rozvržení propojení portů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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