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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem počítačové sítě základní školy. 

Teoretická část popisuje základní pojmy a znalosti z této oblasti. Dále se zabývá 

analýzou současného stavu počítačové sítě, budovy, a také požadavky investora. Z toho 

pak vychází návrh řešení, kde se práce zaobírá výběrem vhodné technologie, prvků 

kabelážního systému, vytvářením přesné dokumentace a ekonomickému zhodnocení. 

 

Abstract 

Bachelor thesis deals with the complex design of the computer network of elementary 

school. The theoretical part describes the basic concepts and knowledge from this area. 

Furthermore, the thesis deals with the analysis of the current state of the computer 

network, the building, as well as the requirements of the investor. This is the basis for 

the design of the solution, where the work deals with the selection of suitable 

technology, cabling system elements, precise documentation and economic evaluation. 
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ÚVOD 

V dnešní době je důležité mít kvalitní a funkční počítačovou síť, která poskytuje 

jakémukoliv subjektu (podnik, škola, atd.) spolehlivé, bezpečné, jednoduché a rychlé 

služby. Síť je pak nezbytným pomocníkem ke každodenním činnostem. Počítačové a 

datové sítě jsou dnes hojně využívány po celém světě.  

Spolehlivost počítačové sítě je dána už při jejím návrhu, kde je nutné dobře analyzovat 

podmínky, počet přípojných míst, ale také správně zvolit návrh, topologii i materiály, 

které budeme využívat. Ale také dávat pozor na dodržování norem, které přísluší 

k danému projektu.  

Nutné pro kvalitní návrh je dobře analyzovat požadavky investora a také dbát na vývoj, 

a proto mít i dostatečnou rezervu pro budoucnost.  

Svůj návrh počítačové sítě budu realizovat pro budovu základní školy v Těšanech. Tato 

škola je v oblasti IT docela dobře vybavená, a proto potřebuje také kvalitní síť, která 

umožní lepší využívání technologií při výuce, např. používání různých elektronických 

učebnic nebo jiných výukových materiálů.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

ZPRACOVÁNÍ 

V bakalářské práci se budu zabývat návrhem počítačové sítě základní školy. Cílem 

je vytvořit návrh sítě, která bude efektivní, rychlá a hlavně dobře fungující. Nejdřív 

se budu zabývat analýzou školy. Abych mohl takovou síť navrhnout, musím znát, 

kde se přípojná místa budou nacházet. V práci nebudu řešit vybavení školy, zařízení 

(počítače, tiskárny, …), jaké jsou používány. 

Hlavní část bude věnována samotnému návrhu počítačové sítě, při kterém bude 

velmi důležité dbát na přesné dodržování technických norem. V práci se budu 

zabývat také vytvořením přesné dokumentace, která je nezbytná hlavně pro budoucí 

správu sítě. Mimo dokumentaci zpracuji také ekonomické zhodnocení návrhu.  

Postup práce bude nejprve zjistit všechny požadavky investora, posléze získat od 

něho všechny důležité podklady, jako jsou plány budov. Na základě těchto 

informací a poznatků přistoupím k návrhu sítě.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V kapitole teoretická východiska práce si představíme a ujasníme základy, základní 

pojmy a problematiku sítí, jenž je nezbytně důležitá pro kvalitní návrh sítě.  

 

2.1 Počítačová síť 

Počítačová síť je spojením dvou nebo více zařízení za účelem výměny dat mezi nimi. 

Sítě rozdělujeme podle několika kritérií, např. podle rozsahu sítě, síťové topologie, 

použití přenosového prostředí, atd. (1, s. 27-30). 

 

2.1.1 Dělení podle rozsahu 

LAN (Local Area Network) – sítě, které jsou omezeny na jedno místo (podnik, 

budova). Zajišťují sdílení lokálních prostředků - tiskáren, aplikací, dat (2, s. 10). 

WAN (Wide Area Network) – rozsáhlé sítě, které jsou tvořeny z více propojených sítí 

LAN. Spojení je realizováno speciálními linkami či bezdrátově. Velikost může být 

různá, od firmy s více pobočkami až po celosvětovou síť – Internet (2, s. 10).  

MAN (Metropolitan Area Network) – městská (metropolitní) sít, která má rozsah menší 

než WAN, ale větší než LAN. Udává se rozsah do 75 km, což je velikost jednoho 

amerického města (2, s. 10).  

Setkat se můžeme také s označením nejmenších sítí PAN (osobní sítě), označení se 

vztahuje na skupinu periferních zařízení, které jsou připojeny k jedinému počítačovému 

systému, typický příklad Bluetooth. Zřídka se můžeme někde narazit i na označení 

CAN (Campus Area Network) – univerzitní sítě, které pokrývají skupinu budov (1. s, 

29-30).   

 

2.1.2 Základní topologie sítí 

Topologie sítě popisuje způsob, jak jsou propojeny jednotlivé prvky sítě (2, s. 24). 
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Topologii rozdělujeme na:  

 Fyzická – popisuje jak je sít fyzicky uspořádána a vedení přenosových 

prostředků (3, s. 36) 

 Logická – popisuje jakým způsob proudí tok signálu (3, s. 36). 

Logická a fyzická topologie sítě se může lišit (3, s. 36). 

Topologie sběrnice 

Tato topologie připojuje všechny uzly ke společnému sdílenému přenosovému 

prostředku. Tím umožňuje komunikaci každý s každým. Pokud chce uzel vysílat, musí 

být sběrnice volná. Komunikace probíhá oběma směry (3, s. 37).  

Výhodou sběrnice je malá spotřeba kabelů, ty vedou od uzlu k uzlu. Nevýhodou je 

velký počet spojů, čímž se zvyšuje riziko poruchovosti. Při přerušení sběrnice dojde 

k výpadku celé sítě (2, s. 25).  

 

Obrázek č. 1: Sběrnicová topologie (Zdroj: 3, s. 36) 

Topologie hvězdy 

Obsahuje centrální uzel (HUB, switch), ke kterému jsou všechny uzly připojeny 

vlastním kabelem. Pokud dojde k poruše jednoho kabelu, případně jedné stanice, 

nevyřadí to celou síť, ale pouze daný uzel. K výpadku celé sítě dojde, pokud se porucha 

bude týkat centrálního uzlu. V současnosti se jedná o nejčastěji používanou topologii. 

Zde je také jednoduší lokalizace poruchy (2, s. 25). 
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Obrázek č. 2: Hvězdicová topologie (Zdroj: 3, s. 36) 

Topologie kruh 

Spojuje každé zařízení s předchozím a následujícím. Zprávy se předávají mezi 

stanicemi jedním směrem až ke svému příjemci. Proto se využívá zdvojení kruhu, což 

umožňuje posílat data oběma směry. Zdvojená kruhová topologie zajišťuje, že pokud 

dojde k přerušení cesty mezi dvěma uzly, může se pro přenos využít cesta opačným 

směrem. Výhodou je jednoduché předávání zpráv (3, s. 38). 

 

Obrázek č. 3: Topologie kruh (Zdroj: 3, s. 36) 

 

2.2 Model ISO/OSI 

Na počátku počítačových sítí vznikaly pro síťovou komunikaci jednotlivé uzavřené 

architektury od jednotlivých firem. To však nedovolovalo propojení systémů od 

různých výrobců. Tím nebyl naplněn hlavní účel, pro který sítě vznikaly, a to vzájemné 

propojování. Vznikla tak potřeba stanovit pravidla pro přenos dat v síti i mezi nimi. 

Mezinárodní ústav pro normalizaci ISO vypracoval tzv. referenční model OSI - Open 

Systems Interconnection (2, s. 24).  
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Model ISO/OSI byl uživatelům vnucen. Protože se však na něj nahrnulo vše, co by se 

mohlo někdy hodit. Tak je tento model moc rozsáhlý. Z tohoto důvodu se prakticky 

nepoužívá. Umožňuje však pochopit principy komunikace síťových prvků. Z jeho 

logiky vychází reálné modely a architektury (4). 

Po zralé úvaze byl počet vrstev stanoven na sedm. Každá z nich má stanovenou úlohu. 

Nižší vrstva vždy poskytuje služby vyšší vrstvě. Vertikální komunikace je možná pouze 

mezi sousedícími vrstvami. Pro horizontální komunikaci platí, že vrstva může 

komunikovat jen s vrstvou na stejné úrovni. Probíhá tak logická komunikace. Fyzická 

komunikace probíhá pouze na nejnižší vrstvě (4).  

 

Obrázek č.  4: Vrstvy modelu ISO/OSI (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4) 

Fyzická vrstva 

Nejnižší vrstva modelu. Jako jediná podporuje fyzickou komunikaci. Jejím úkolem je 

přenos bitů. Jednotlivé bity přeposílá ve stejném pořadí, jak je dostala. Vrstva 

nepoužívá žádnou adresaci, je tvořená prvky kabelážního systému, aktivními prvky 

(opakovače, rozbočovače) a síťovou kartou (4). 
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Linková vrstva 

Jednotkou přenosu linkové vrstvy je rámec. Jako službu nabízí přenos rámce k uzlu 

v dosahu svého přenosového média. Jako adresaci se používají lokální adresy. Aby bylo 

možné zajistit řešení kolizí, rozděluje se linková vrstva na dvě podvrstvy LLC – pro 

vlastní řízení linkového spoje a MAC – řízení přístupu ke sdílenému médiu (4).  

Síťová vrstva 

Vrstva má za úkol přenášet pakety k libovolnému uzlu kdekoliv na světě přes jakékoliv 

množství uzlů. Hledá vhodnou cestu k cíli. Jednotkou přenosu je paket a jako adresy 

tato vrstva používá globální (síťové) adresy. Ty se skládají ze dvou částí adresy sítě a 

adresy uzlu (4). 

Transportní vrstva 

Stará se o to, aby data byla doručena konkrétnímu procesu běžícímu na cílovém uzlu. 

Procesy jsou adresovány pomocí portu. Porty jsou přechodová místa mezi transportní a 

aplikační vrstvou. Jednotkou přenosu jsou datagramy. Transportní vrstva také umožňuje 

měnit charakter přenosu podle potřeb aplikací, např. z nespolehlivého na spolehlivý (4). 

Relační vrstva 

Relační vrstva je nejméně vytíženou vrstvou v referenčním modelu ISO/OSI. Zakládá, 

udržuje a ukončuje relaci. Adresace na této vrstvě nemá smysl, protože adresace na 

cílový proces proběhla už v transportní vrstvě. Jednotkou přenosu je jedno spojení (4).  

Prezentační vrstva 

Na této vrstvě nemá smysl jednotka přenosu a ani adresace. Ta proběhla již 

v transportní vrstvě. (4). 

Probíhá zde formátování, volitelná komprese a šifrování dat a na opačné straně 

v případě nutnosti dekomprese a dešifrování dat. Převádí data, které dostane od 

softwaru aplikační vrstvy do podoby, ve které mohou být předány dále ve 

standardizovaném kódovacím formátu (1, s. 52). 



17 

 

Aplikační vrstva 

Různé aplikace často používají stejné činnosti, proto je vhodné, aby tyto činnosti byly 

standardizované a aplikace je mohly používat jako služby. Ty jsou pak integrovány 

v aplikační vrstvě a komunikují pomocí vlastních protokolů (4). 

 

2.3 Architerkura TCP/IP 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je souboru protokolů pro 

propojování heterogenních sítí od různých dodavatelů, který vznikl v USA. Cílem bylo 

propojit různorodé počítače vojenských, výzkumných pracovišť a univerzit do rozsáhlé 

sítě (ARPANET) (3, s. 245). 

Protože obsahuje protokoly, jedná se o síťovou architekturu. Na rozdíl od referenčního 

modelu ISO/OSI, vznikala postupně z praxe podle požadavků. Obsahuje čtyři vrstvy, 

které vznikly podle praktických potřeb. Standardy TCP/IP jsou volně dostupné a 

zdarma. Stala se standardem komunikace (4). 

 

Obrázek č. 5: Srovnání ISO/OSI a TCP/IP (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3, s. 246) 
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Vrstva síťového rozhraní 

Nejnižší vrstva v modelu architektury TCP/IP. Odpovídá fyzické a linkové vrstvě v RM 

ISO/OSI. Někdy se označuje jako Ethernetová vrstva. Zabývá se vysíláním a příjmem 

datových paketů a ovládáním konkrétní přenosové cesty. Tato vrstva není v TCP/IP 

blíže specifikovaná, protože závisí na použité přenosové technologii (5). 

Síťová vrstva  

Označovaná jako Internet Layer nebo IP Layer (IP vrstva). Ta už nezávisí na konkrétní 

přenosové technologii. Vrstva je realizovaná pomocí IP protokolu. Její úkol se podobá 

úkolu síťové vrstvy RM ISO/OSI (5). 

IP protokol – je jednoduchý a rychlý, zajišťuje přenos IP paketu z jednoho uzlu na jiný 

formou nespolehlivou a nespojovanou. Pro adresaci využívá IP adresy (4).   

V síťové vrstvě TCP/IP funguje také ICMP protokol. Ten byl vyvinut, protože IP 

protokol je nespolehlivý, nezaručuje tedy doručení paketu. ICMP zprávy odesílá 

obvykle směrovač (uzel), který zjistil nestandartní chování, zpět odesílateli IP paketu 

(4).  

Dalším protokolem síťové vrstvy je ARP protokol. Ten při znalosti cílové IP adresy 

rozhraní slouží pro nalezení fyzické adresy rozhraní MAC (3, s. 260). 

Transportní vrstva 

Někde se označuje jako TCP vrstva, protože je často realizovaná TCP protokolem. 

Dalším protokolem, který pracuje na této vrstvě, je UDP. Hlavní úkol této vrstvy 

spočívá v zajištění přenosu mezi dvěma koncovými účastníky, v případě TCP/IP jsou to 

přímo aplikační programy - jako entity bezprostředně vyšší vrstvy (5). 

TCP protokol – zajišťuje spolehlivý přenos dat. Navazuje spojení mezi dvěma procesy, 

po tom přichází fáze přenosu dat, po kterém dochází k ukončení spojení. TCP dostává 

od vyšší vrstvy souvislý tok bytů dat, který rozděluje do transportních segmentů, jež 

odpovídají velikosti datagramu IP a ty předá síťové vrstvě. TCP se stará o řízení toku a 
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správné doručení. Využívají ho ke své práci například aplikační protokoly FTP nebo 

TELNET (3, s. 179-283). 

UDP protokol – nemění charakter přenosu poskytovaného IP protokolem, poskytuje 

tedy nespolehlivou a nespojovanou službu. UDP používá například aplikační protokol 

SNMP nebo DNS (3, s. 284). 

Aplikační vrstva 

Je nejvyšší vrstvou v architektuře TCP/IP. Aplikační programy komunikují přímo 

s transportní vrstvou. Prezenční a relační služby si musí zajistit aplikace samy, pokud je 

potřebují. Na rozdíl od RM ISO/OSI, kde tyto služby zajišťují vlastní vrstvy (5). 

Příklady nejpoužívanějších aplikačních protokolů: Telnet – protokol pro vzdálený 

přístup, FTP – protokol podporující spolehlivý přenos souborů, DNS – protokol pro 

systém překladu IP adres na domény, DHCP – protokol pro přidělování dynamický IP 

adres, SNMP – protokol podporující přenos informací pro management sítě. SMTP, 

POP, IMAP – protokoly pro elektronickou poštu (3, s. 284-287). 

 

2.4 Ethernet – architektura vrstvy síťového rozhraní 

Je nejrozšířenějším standardem v sítích LAN, standard IEEE 802.3. Navrhla jej firma 

Xerox v roce 1976. Od té doby se postupně vyvíjel a dnes nabízí několik variant. 

V ISO/OSI modelu Ethernet reprezentuje spodní dvě vrstvy, fyzickou a linkovou. Lze 

ho použít pro různé topologie i kabely podle různých specifikací. Jedním ze základních 

znaků je kolizní přístupová metoda CSMA/CD (2, s. 31) 

CSMA/CD (Carrier Sense with Multiple Access and Collision Detection) 

Ethernet se nesnaží kolize úplně vyloučit, ale pouze snížit jejich počet a to tak, že každý 

uzel v ethernetové síti může zjistit, zda právě někdo vysílá a je přenosové médium volné 

nebo nikoliv. To provádí tak, že detekuje nosnou frekvenci vysílání (Carrier Sense). To 

ale nevylučuje, že ke kolizi nedojde, například, že v jeden okamžik začnou současně 

vysílat dva uzly (Multiple Acces). Pokud ke kolizi dojde, jednotlivé uzly to mají 
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možnost rozpoznat (Collision Detection). Řešení kolize, pokud se vyskytne, probíhá 

tak, že uzly, kterých se kolize týká, se na náhodnou dobu odmlčí a pak zkouší vysílat 

znovu (6). 

Normy Ethernetu 

10Base – nejstarším a pro dnešní dobu nepostačující, měl rychlost 10 Mb/s. Existoval 

ve více variantách (2, s. 32). 

Fast Ethernet (100BaseT) – rychlost 100 Mb/s. Na rozdíl od předchozí normy není 

možné použít koaxiální kabel. Existuje ve třech variantách, pro kroucenou dvojlinku 

kategorie 5, pro starší rozvody používající kategorie 3 a 4 a poslední varianta pro 

optické kabely (2, s. 32-32). 

Gigabitový ethernet (1000Base) – je standardizován pro optické kabely 1000Base-X 

(IEEE 802.3z) a kroucenou dvojlinku 1000BaseT (IEEE 802.3ab). Přenosová rychlost 

1 000 Mb/s (2, s. 33). 

10GB ethernet -  norma vyvíjena nejen pro sítě LAN, ale je použitelná také pro sítě 

MAN či WAN. Standard IEEE 802.3ae. Pro přenos se používají optické kabely (2, s. 

35). 

 

2.5 Komunikační infrastruktura 

„Jedná se o množinu technických prostředků zajišťujících možnost komunikace 

jednotlivých komunikačních systémů a subsystémů. Fyzicky se jedná o kabelážní 

systémy pro přenos komunikací.“ (7, s. 8) 

Do komunikační infrastruktury patří kabely, konektory, připojovací kabely, datové 

rozvaděče, trasy kabeláže, aktivní prvky, ale i prostor, pokud se budeme zabývat 

bezdrátovými sítěmi (7, s. 8). 

Kabelážní systémy můžeme dělit do skupin:  
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 Jednoúčelové – sem patří kabeláže, které jsou aplikačně zaměřeny, například 

telefonní rozvody, TV/R rozvody nebo kabeláže pro různá průmyslová rozhraní 

(7, s. 9).  

 Univerzální – systémy určené pro víc než jeden typ přenosu. Tyto řešení se 

nazývají strukturovaná kabeláž, pokud se předpokládají datové aplikace a 

analogová i digitální telefonie nebo multimediální strukturovaná kabeláž, která 

díky lepším přenosovým parametrům podporuje delší okruh analogových a 

digitálních aplikací od audio/video až po přenos R/TV signálu (7, s. 9). 

 

2.5.1 Základní normy 

Pro kvalitní vybudování sítě je zapotřebí se řídit normami, které se vztahují 

k technickým parametrům. Na mezinárodní úrovni se komunikační infrastruktura řídí 

normou ISO IEC IS 11801 – univerzální kabelážní systémy. Z ní vychází americké a 

evropské normy. Z těch pak vycházejí jednotlivé národní normy (7, s. 14). 

Tabulka č. 1: Vybrané normy (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 7, s. 14) 

ČSN EN 50173-1 univ. kabelážní systémy - všeobecné požadavky 

ČSN EN 50173-2 univ. kabelážní systémy - kancelářské prostory 

ČSN EN 50173-3 univ. kabelážní systémy - průmyslové prostory 

ČSN EN 50173-4 univ. kabelážní systémy - obytné prostory 

ČSN EN 50173-5 univ. kabelážní systémy - datová centra 

ČSN EN 50173-6 univ. kabelážní systémy - distribuované služby v budovách 

ČSN EN 50174-1 

instalace kabelových rozvodů - specifikace a zabezpečení 

kvality 

ČSN EN 50174-2 
instalace kabelových rozvodů - plánování a postupy instalace v 

budovách 

ČSN EN 50174-3 
instalace kabelových rozvodů - projektová příprava a výstavba 

vně budov 

ČSN EN 50346 zkoušení kabelových rozvodů 

 

 

2.5.2 Základní pojmy 

V této části se budu zabývat základními pojmy, které je nezbytné znát. 
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Linka – přenosová cesta mezi konektorem v datové zásuvce s konektorem 

v přepojovacím panelu, který se nachází v datovém rozvaděči. Zapojení linky je vždy 

1:1 a používá se vodič typu drát. Maximální délka linky je 90 metrů, myšlená je ale 

délka elektrického vedení, nikoliv kabelu (7, s. 27). 

Kanál – je tvořen linkou a pracovním vedením, to se skládá z propojovacího kabelu 

v datovém rozvaděči a připojovacím kabelem pracoviště. Maximální délka je 100 

metrů. Stejně jako u linky je myšlena délka elektrického vedení. Z toho je 90 m 

vyhrazeno pro linku a 10 m pro pracovní vedení (7, s. 24). 

 

Obrázek č. 6: Model přímého přepojování TO (Zdroj: 7, s. 27) 

Kategorie – klasifikuje parametry materiálů linky a kanálu, rozlišovacím kritériem je 

kmitočet (MHz), např.: Cat.5 nebo Cat.6 (7, s. 15). 

Třída – klasifikuje aplikací sítí, základním klasifikačním kritériem je kmitočet (MHz), 

nehodnotí pouze parametry materiálu, ale parametry nainstalovaného celku, a to i vliv 

způsobu a preciznosti instalace (lidský faktor) např.: třída A nebo třída E (7, s. 15). 

Tabulka č. 2: Třídy použití sítě a kategorie komponent kabeláže (Zdroj: 7, s. 15) 

Třída Kategorie Frekvenční rozsah Obvyklé použití 

A 1 do 100kHz analogový telefon 

B 2 do 1MHz ISDN 

C 3 do 16MHz Ethernet 10Mbit/s 

- 4 do 20MHz Token Ring 16Mbit/s 

D 5 do 100MHz FE, ATM155, GE 

E 6 do 250MHz ATM1200 

EA 6A do 500MHz 10GE 

F 7 do 600MHz 10GE 

FA 7A do 1000MHz 10GE a ??? 
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2.5.3 Sekce kabelážního systému 

Kabelážní systém rozdělujeme do několika sekcí, kterými jsou horizontální vedení, 

páteřní vedení, pracovní oblast a datový rozvaděč (7, s. 19). 

Horizontální sekce – tvoří jí kabely, které propojují zásuvky na pracovišti s datovým 

rozvaděčem.  V rozvaděči je vedení obvykle zakončené na přepojovacím panelu (patch 

panel). Fyzická topologie musí být hvězda. Tato sekce je většinou realizovaná 

metalickým vedení, vždy musí být použit vodič typu drát. Možné je pro tuto sekci 

použít i optické kabely (7, s. 19-22). 

Pracovní sekce – se skládá z propojovacích kabelů, z těch na pracovištích i v datovém 

rozvaděči. Nemá vlastní topologii, podřizuje se topologii připojované sekce, protože 

pouze lineárně prodlužuje linky horizontálního nebo páteřního vedení. Délka 

pracovního vedení má maximální povolenou délku 6 m, neměla by však překročit 5 m 

(7, s. 23). 

Páteřní sekce – propojuje jednotlivé datové rozvaděče. Podle normy ČSN EN 50173 

musí být topologie hvězda s možností doplnění dalších kabelů a uzlů, tím je možné 

vytvořit neúplný nebo úplný polynom. Při vytváření redundantních tras musíme dbát, 

aby kabely vedly i fyzicky jinou trasou (7, s. 24). 

Datový rozvaděč – v něm jsou umístěny přepojovací panely, organizéry, aktivní prvky, 

případně další zařízení (7, s. 19). 

 

2.6 Přenosové prostředí 

Můžeme rozdělit mezi tři základní typy, metalická kabeláž, optická kabeláž a prostor (2, 

s. 13). 

 

2.6.1 Metalická kabeláž 

Do této skupiny patří koaxiální kabely a symetrické kabely s kroucenými páry (7, s. 31). 
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Koaxiální kabely  

Používaly se v sítích LAN, tlustý Ethernet a tenký Ethernet. Je tvořen vnitřním 

vodičem, který je měděný nebo postříbřený.  Mezi vnitřním vodičem a vodivým 

opletením, které představuje druhý vodič, se nachází izolační vrstva (dielektrikum). Vše 

je pak překryto vnějším pláštěm, který tvoří další izolující vrstvu (8). 

 

Obrázek č. 7: Koaxiální kabel (Zdroj: 8) 

Symetrický kabel s kroucenými páry 

V současnosti nejpoužívanější kabel v sítích LAN. Vyrábí se v řadě průměrů vodičů, 

izolací a typu pláště. Uvnitř kabelu se nachází několik kroucených párů. Telefonní 

kabely se vyrábí obvykle dvěma, čtyřmi, šesti, pětadvaceti, ale i sto a více páry. Pro 

datové sítě se používají čtyř párové kabely. Vodičem je drát nebo lanko. Význam 

kroucení párů spočívá v tom, že se jakékoliv rušivé elektromagnetické pole projeví u 

obou vodičů stejně. Tím se výsledný rušivý signál vynuluje, pokud se o vysílání signálu 

do páru stará symetrický obvod. Soufázové složky rušivého signálu neovlivní 

symetrický signál.  Další výhodou je nízké elektromagnetické vyzařování (9, s. 88-89).  

Impedance vedení – neboli podélná stabilita impedance vedení je základní parametr, 

který ovlivňuje kvalitu přenosu. V druhé řadě ovlivňuje i ostatní přenosové parametry. 

Rozhodujícím faktorem pro impedanci je symetrie vodičů.  Proto vznikla technologie, 

která prokazuje mnohem lepší symetrii, a tou je technologie svařeného krouceného páru 

(7, s. 36-37). 
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Obrázek č. 8: Symetrie párů (Zdroj: 7, s. 37) 

Rozdělení kabelů podle stínění 

Hlavním úkolem stínění je zabránit průniku elektromagnetického pole páru nebo kabelu 

do okolního prostředí (ochrana před vyzařováním). Sekundárním úkolem je bránit 

průniku vnějších elektromagnetických polí k párům kabelu (ochrana proti přeslechům a 

před rušením). Aby stínění plnilo správně svojí funkci, je potřeba jeho kvalitní 

pospojování a uzemnění dle norem.  Stínění se realizuje opletením nebo folií (7, s. 33).  

UTP (Unshielded Twisted Pair) 

Nestíněný kabel. Jednotlivé páry u tohoto typu kabelu jsou vloženy do vnější plastické 

izolace (2, s. 14). 

 

Obrázek č. 9: Průřez UTP kabelu (Zdroj: 10) 

STP (Shielded Twisted Pair) 

Kabel, který je celkově stíněný opletením (10). 
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 FTP (Foil Twisted Pair) 

Folií stíněný kabel (10). 

 

Obrázek č. 10: Průřez FTP kabelem (Zdroj: 10) 

ISTP (Individually Shielded Twisted Pair) 

Kabel s individuálním stíněním páru folií, celkové stíněný může být opletením fólii 

nebo bez celkového stíněný (7, s. 16). 

 

Obrázek č. 11: Průřez kabele s individuálním stíněním (Zdroj: 10) 

Kromě stínění existují i další technologie, které zabraňují přeslechům mezi páry kabely.  

Jedním z nich je použití kříže x-spline nebo e-spline, které od sebe vzdálí jednotlivé 

páry. Další technologie snížení přeslechů je separační páska, která se vloží mezi páry. 

Účinnost je přibližně stejná jako u x-spline. Dalším řešením je H-spline, který od sebe 

vzdaluje ještě víc všechny čtyři páry, tím pádem od sebe vzdaluje i jednotlivé kabely a 

snižuje tak přeslechy mezi nimi. Tyto opatření se musí provést u kategorie 6 a 6A. U 

nižších kategorií díky šířce pásma nejsou potřebné. (7, s. 41-43).  
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Obrázek č. 12: Kabel cat.6 s plastovým křížem (Zdroj: 10). 

Základní materiály pro plášť kabelů 

PVC (polyvinilchlorid) – nejpoužívanější používaný materiál. Při hoření vznikají 

jedovaté zplodiny. Není vhodný tam, kde je velká koncentrace lidí. Není plně vodě 

odolný, není proto vhodný do vnějšího prostředí (7, s. 51). 

NH materiály (bezhalogenové materiály) – používají se tam, kde je vyšší koncentrace 

lidí, např. nemocnice nebo školy. Při hoření nevznikají jedovaté zplodiny. Označují se 

také jako FRNC/LSZH (7, s. 51). 

PE (polyethylén) – vodě odolný materiál, který je vysoce hořlavý, proto je vhodný do 

vnějšího prostředí (7, s. 51). 

Dále se pak používají HDPE (vysokohustotní PE), FCP (fluorokopolymery) nebo PUR 

(polyuretan), což je velmi perspektivní bezhalogenový materiál (7, s. 51).  

  

2.6.2 Optické kabely  

Optický kabel (fiber optic FO) má odlišný princip přenosu informací než metalický 

kabel. Optické vlákna totiž přenáší světelné impulsy. Mohou je přenášet na dlouhé 

vzdálenosti a jsou odolné proti rušení (2, s. 18-22). 
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Optické vlákno je uloženo v sekundární ochraně, kolem které se nachází tahové prvky a 

plášť kabelu. Sekundární ochrana je něco podobného jako izolace v metalických 

kabelech. Tahové prvky mají zabránit natahování kabelu, které by mohlo zapříčinit 

zlomení optického vlákna (9, s. 96). 

Skleněné optické vlákno tvoří dvě neoddělitelné části. Core - jádro, které je 

z křemičitého skla dopované germániem. Na jádru je neoddělitelná vrstva cladding - 

plášť jádra, která plní funkci odrazné vrstvy a je z čistého skla (7, s. 113). 

 

Obrázek č. 13: Optické vlákno - struktura (Zdroj: 7, s. 113) 

Dělení optických vláken 

Podle materiálu vlákna: 

 skleněná – používají se především v infrastruktuře komunikačních systémů,  

 plastová – využívají se především v přístrojové technice,  

 kombinovaná – skládají se z core – sklo, cladding – plast (7, s. 115). 

Podle přenosového módu vláken: 

 Jednovidové – je zde velmi malý a konstantní index lomu mezi jádrem a pláštěm 

optického vlákna. Kabelem prochází pouze jeden paprsek bez lomů a ohybů. 

Jednovidové kabely mají lepší optické vlastnosti, umí přenést signál na větší 

vzdálenost než mnohovidové a mají vyšší přenosovou kapacitu. Jako zdroj 

používají laser (2, s. 19). 

 Mnohovidové – mají horší optické vlastnosti, především index lomu není ve 

všech částech kabelu stejný. Světlo se rozpadá na několik částí. Jako zdroj světla 

se používá LED dioda. Jsou schopné přenášet signál na kratší vzdálenost, řádově 

stovky metrů (2, s. 19). 
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Dělení podle ochrany vlákna: 

 primární – zajišťuje jí speciální lak, chrání optický kabel proti vlhkosti a 

chemickým vlivům, na skleněném vlákně je aplikován vždy. Průměr 250 µm 

(7, s. 116). 

 těsná sekundární – varianta mechanické ochrany. Těsná plastová bužírka 

aplikovaná na primární ochranu. Vlákno mechanicky chrání a zajišťuje 

vláknu potřebnou pevnost pro instalaci konektoru. Průměr 900 µm (7, s. 

116). 

 volná sekundární – druhá varianta mechanické ochrany. Několik vláken 

s primární ochranou je volně vloženo do trubičky a volný prostor se vyplní 

gelem. Průměr trubičky závisí na počtu vláken. Tato ochrana není vhodná 

pro optický konektor, protože vlákna nejsou dostatečně odolná (7, s. 116). 

Konstrukce kabelů s optickými skleněnými vlákny 

a) Kabely s těsnou sekundární ochranou 

Simplex – je tvořený jedním vláknem s primární a těsnou sekundární ochranou. 

K vláknu se vztahuje pevnostní výplň a plášť (7, s. 124). 

Duplex – dva simplexní kabely, které jsou k sobě svařené do dvoulinky. Každé vlákno 

má svojí pevnostní výplň i plášť (7, s. 124). 

Breakout – skládá se z Breakout segmentů, které jsou k sobě staženy nylonovou nebo 

polyesterovou páskou,  přes kterou je vyroben vnější plášť. Centrální tahový prvek bývá 

obvykle uložen v ose kabelu (7, s. 124). 

OPDS – potřebný počet vláken, které jsou v těsné sekundární ochraně je omotán 

pevnostní aramidovou výplní, přes kterou je vyroben vnější plášť. Jednotlivé vlákna 

vlastní plášť nemají (7, s. 124). 

INTEX – má shodnou konstrukci jako OPDS, jen aramidová výplň je nahrazena 

speciální páskou. Tak pokud dojde k porušení pláště, ve styku s vlhkostí nabobtná a 

utěsní trhlinu v plášti (7, s. 124).   
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b) Kabely s volnou sekundární ochranou 

MFPT-CT – obsahuje jedinou trubičku, do které se vkládají vlákna. Podle průměru je 

kapacita 12 nebo 24 vláken. Kolem trubičky se nachází tahová výplň, která je podle 

variant OPDS nebo INTEX (7, s. 125). 

MFPT-MT – liší se od MFPT-CT tím, že obsahuje více trubiček pro uložení vláken. 

Obvykle se používají trubičky s kapacitou 12 vláken a maximální kapacita kabelu 144 

vláken, ale vyrábí se i s větším počtem, a to pro speciální aplikace (7, s. 125). 

Dalším typem jsou RIBBON kabely, které obsahuje pásek z vláken s primární 

ochranou uložených mezi dvě polyesterové folie tvořící tělo pásku a tím i sekundární 

ochranu. RIBBON páska (nebo i dvě nad sebou) mohou být uložena v samostatném 

plášti nebo do trubiček MFPT-MT kabelu (7, s. 125). 

 

Obrázek č. 14: Duplex a intex kabel (Zdroj: 11) 

Pro optické kabely se nejčastěji pro výrobu pláště používají PVC, PE, HDPE, LS0H 

materiály, jako u plášťů pro metalické kabely. Mimo to je potřeba zajistit odolnost 

kabelu, proto se používají základní konstrukce plášťů, a to jednoduchý, vícenásobný, 

armovaný, speciální (např. pláště do vody) nebo závěsný (7, s. 157). 
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2.7 Prvky kabelážního systému 

Infrastrukturu komunikačních systémů tvoří: 

 

2.7.1 Prvky konektivity 

Port – obecné označení pro konektor nebo pozici konektoru v datové zásuvce, 

přepojovacím panelu, adaptér - panelu nebo aktivním prvku. Nezáleží na typu použitého 

konektoru (7, s. 64). 

Konektor – z přední strany do něj přichází konektor protikus, z druhé strany je 

vhodnou technologií do něj připojen vodič kabelu příslušného konektoru. Obecně 

značíme konektory jako zásuvky (female, JACK), která se používá převážně 

v zařízení. Nebo konektor označujeme jako zástrčku (male, PLUG), používá se 

většinou na připojovacím kabelu (7, s. 76).  

Konektor typu JACK má dva typy. Pevný nebo modulární – vyměnitelný. Modulární 

konektor má dvě uchycení, KEYSTONE, který má pružnou západku a pevné zarážky, 

pomocí kterých je uchycen do normovaného otvoru. NON-KEYSTONE, který má 

speciální systém pro uchycení. Ten se liší podle různých výrobců a jejich typových řad 

(7, s. 64 - 65). 

Adaptér – spojka pro dva kabely, které jsou zakončené konektory (7, s. 76). 

Typy konektorů: 

RJ-45 – standardní konektor pro metalickou kabeláž. Má osm kontaktů pro přepojení 

všech čtyř párů. Vyrábí se nestíněné i stíněné verze (7, s. 73). 

Pro zakončení pracovního vedení se používá Plug RJ-45, který je základním 

používaným a normalizovaným konektorem. Plug má dvě varianty, podle provedení 

zářezového kontaktu. Jednu pro lanko, která má dvě špičky, které pronikají do středu 

vodiče mezi jednotlivé drátky. Druhou variantou je plug pro drát, který má špičky tři, 

které jsou vyhnuty do stran a při zářezu prořezají izolaci vodiče. Drát tak dosedá mezi 

špičky a zajišťuje tak spojení (7, s. 78). 
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Konektory pro optická vlákna 

I pro optické konektory platí pojmy Plug a adaptér. Ovšem označení plug se používá 

výjimečně, obvykle se používá termín optický konektor. Od metalických konektorů se 

liší tím, že se nepodílejí na přenosu, ale slouží pro přesné ustavení napojení optických 

vláken (7, s. 138). 

Důležitým prvkem optického konektoru je ferule vyrobená obvykle ze zirkonia 

(keramiky). Podle tloušťky ferule se optické konektory dělí na: 

 s kruhovou feruli o průměru 5,5 mm, 

 s kruhovou ferulí o průměru 1,25 mm, 

 s obdélníkovou ferulí, 

 bez ferulová (7, s. 138).  

 

Obrázek č. 15: Optické konektory (Zdroj: 12) 

Přepojovací panel (Patch Panel) 

Patch panel se nachází v rozvaděči a jsou do něj zakončeny linky. Dělíme je podle 

konstrukce na integrované, které jsou pevně osázené a nelze v nich měnit počet prvků 

ani kombinovat různé typy. Modulární mají vyměnitelné prvky, můžeme kombinovat 

různé typy prvků a měnit jejich počet. Dále je můžeme dělit podle umístění (do 

montáže, na zeď nebo do speciálních držáků), podle stupně průmyslové ochrany nebo 

stupně průmyslové ochrany (7, s. 180). 

Montážní šířka panelu se udává v palcích, jeden palec = 25,4 mm. Pro výšku se používá 

počet zástavných jednotek – UNIT.  1U = 44,45 mm. Obvyklá hustota pro osazení se 
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používá 24 portů na 1U, ale vyrábí se i v HD provedení s 48 porty na 1U (7, s. 180-

181). 

 

Obrázek č. 16: Patch panel (Zdroj: 13) 

Zásuvky 

Nacházejí se na pracovištích k zakončení linek. Dělíme je na integrované (pevně 

osázené) a modulární (má vyměnitelné prvky). Dále rozlišujeme zásuvky dle umístění: 

pro montáž na omítku (označují se AP), pro montáž na krabici DIN68 ve zdi nebo 

parapetním žlabu (UP), pro montáž na krabici ve zdi jiný než rozměr DIN68 (UP), pro 

montáž do podlahových boxů nebo speciálních držáků. Zásuvky můžeme rozlišovat i 

podle typu modulu na KEYSTONE nebo NO-KEYSTONE (7, s. 187). 

 

Obrázek č. 17: Datová zásuvka (Zdroj: 10) 

 

2.7.2 Prvky organizace 

Datové rozvaděče 

Jsou umístěny v jednotlivých uzlech strukturované kabeláže. Jsou v nich uloženy prvky 

konektivity, prvky organizace kabeláže, aktivní prvky, záložní zdroje, případně servery 

či jiné potřebné technologické zařízení. Datový rozvaděč slouží na ochraně těchto 
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zařízení. Vnitřní montážní výška se udává v zástavních jednotkách – UNIT, šířka 

v palcích (7, s. 197). 

Datové rozvaděče můžeme dělit podle několika kritérií, např. podle umístění (stojanové, 

nástěnné, stropní, do zdvojených podlah, mobilní nebo speciální). Dále je dělíme podle 

toho, jak jsou provedeny, jestli uzavřeně jako skříň, nebo otevřené rámy (7, s. 197). 

 

Obrázek č.  18: Stojanový datový rozvaděč (Zdroj: 13) 

Datové rozvaděče pak mohou mít různá příslušenství, například organizéry kabeláže, 

ventilátorové a chladící jednotky, osvětlovací jednotky, police, monitorovací a řídící 

jednotky, nebo napájecí jednotky (7, s. 206). 

 

Obrázek č. 19: Organizér kabeláže (Zdroj: 13) 

 

2.7.3 Prvky vedení 

Slouží především k ochraně kabelů a jejich vedení. Můžeme je rozdělit podle sekce 

kabelážního systému. Pro páteřní sekci, které nejsou vedeny v budově, se používají 
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především HDPE chráničky, korugované chráničky nebo závěsné kabely s nosním 

lanem. Pro páteřní sekci v budově se mohou použít stejné prvky, ale většinou se 

používá shodné řešení s horizontální sekcí. Pro horizontální sekce se používají 

především kovové nebo plastové žlaby, parapetní žlaby, plastové lišty, závěsy 

kabelových svazků, plastové elektroinstalační trubky, podlahové rozvodné systémy 

nebo kabelové sloupy. Pro trasy pracoviště se používají organizéry pracoviště, 

především pružné podélné svírací spirály. Důležité je při používání jakýchkoliv 

komponent dodržovat minimální poloměr ohybu kabelů (7, s. 267-281). 

 

2.7.4 Prvky značení  

Systém značení slouží k zlepšení přehlednosti, navrhuje ho projektant. Je důležité, aby 

instalační technik do dokumentace zaznamenal skutečné provedení, případně změny. 

Provedení značení musí být jednoznačné, vždy čitelné, odolné proti smazání a otěru a 

musí odolat vnějším vlivům prostředí (7, s. 284-285).  

Rozlišujeme tři typy značení:  

 identifikační – které popisuje jednotlivé prvky kabelážního systému, 

 informační – které informují o důležitých skutečnostech, 

 výstražné – které nás varují před případným nebezpečím, např. pozor 

nebezpečné napětí (7, s. 284). 

Označit musíme všechny kabely na obou koncích, kabelové svazky, patch panely a 

zásuvky včetně jejich portů, datové rozvaděče, technologické místnosti pro rozvaděče a 

serverovny, aktivní prvky a jejich porty, Cross-connect bod a Cross Patch Cord (7, s. 

185). 

 

2.8 Základní aktivní prvky 

HUB – zařízení, které pracuje na fyzické vrstvě modelu ISO/OSI. Pracuje tak, že signál, 

který je přiveden na některý port automaticky rozešle na všechny porty. HUB nepracuje 

s žádnou adresací (7, s. 300). 
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SWITCH – zařízení pracující na linkové vrstvě ISO/OSI modelu (switch L2). 

UNICAST pakety posílá pouze na jeden výstupní port, který je určen cílovou adresou. 

Pro adresaci používá MAC adresy. Pokud stanice chce posílat pakety jiné stanici 

pomocí protokolu TCP/IP, musí použít protokol ARP. Pakety MULTICAST a 

BROADCAST posílá na všechny porty (7, s. 300).  

ROUTER – ROUTE SWITCH – je zařízení pracující na síťové vrstvě modelu 

ISO/OSI (Switch L3). Používají IP adresy. Vzájemně oddělují sítě, ale umožňují 

vzájemnou komunikaci mezi nimi. UNICAST pakety posílá pouze na jeden výstupní 

port. Pakety MULTICAST a BROADCAST posílá na vybrané porty (7, s. 301). 

 

2.9 Bezdrátové sítě 

Bezdrátové sítě přenáší signál elektromagnetickým vlněním. Elektromagnetické vlny se 

liší vlnovou délkou a frekvencí. Pro Wi-Fi se používají frekvence 2,4 GHz nebo 5GHz, 

které jsou volně přístupné. Podobně jako u kabelových sítí bylo zapotřebí přijmout 

normu, která zajistí vzájemnou spolupráci sítí. Bezdrátová norma vznikla odvozením od 

Ethernetu, s kterým má podobné složení paketů. Pro bezdrátové sítě LAN existuje 

několik standardů (2, s. 52). 

Tabulka č. 3: Vybrané standardy IEEE 802.11 (Zdroj: 14) 

Standard Pásmo (GHz) Teoretická rychlost (Mbit/s) 

IEEE 802.11a 5 54 

IEEE 802.11b 2,4 11 

IEEE 802.11g 2,4 54 

IEEE 802.11b 2,4 a 5 600 

IEEE 802.11ac 2,5 a 5 1 000 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části se budu zabývat analýzou a popisem ZŠ a MŠ Těšany. Budu rozebírat 

základní údaje, současný stav a požadavky pro návrh sítě.  

 

3.1 Základní informace  

Základní škola Těšany, č. p . 305, je úplná s devíti postupnými ročníky. Obec se nachází 

jihovýchodně od Brna, ve vzdálenosti asi 25 km. Součástí areálu školy je i prostorná 

tělocvična, školní družina, jídelna, a také venkovní sportovní areál. V budově školy se 

nachází také jedna třída předškolních dětí.  

Školu navštěvují nejen děti z Těšan, ale také z okolních obcí. V současnosti se počet 

žáků navštěvující základní školu pohybuje kolem 170. Ředitelkou školy je paní Mgr. 

Lada Hrabcová.    

 

3.2 Analýza budovy 

Prostory základní školy prošly v poslední době rekonstrukcí, konkrétně výměnou oken i 

malováním. Areál školy se dá rozdělit na dvě části, hlavní a přístavbu s tělocvičnou. 

Hlavní část má tři pochodí, kde se nachází hlavní vstup do školy, jídelna a také učebny. 

Za levou částí hlavní budovy se nachází přístavba, která má jen dvě poschodí. Do 

přístavby se vchází z hlavní budovy, za vchodem je dlouhá chodba, kde je schodiště, 

které vede do mateřské školy. Ta se nachází na druhém poschodí přístavby. Kromě 

schodiště také najdeme v přízemí přístavby výstavní místnost. Tato místnost neslouží 

pro výuku, ale pro různé školní akce a je možnost si jí pronajmout od obce k osobním 

účelům. Po pravé straně chodby se nachází obecní knihovna. Za přístavbou se nachází 

vedlejší vchod, který slouží pro přístup k výstavní místnosti i knihovně, aby se 

nemuselo chodit přes školu. A také je tento vchod určen do tělocvičny, kterou využívá 

nejen škola, ale také další zájemci, především spolky, které jsou v obci.   
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Budova školy je vybudovaná z klasických cihel. Hlavní část budovy má rozměry na 

šířku 68 m a délku 13,5 m. Výška jednotlivých místností je 3,5 m. Přístavba má na šířku 

15 m a délku 20 m. Tělocvična pak má celkem rozměry na šířku 20 m a délku 30 m. 

Přístavba

Tělocvična

 

Obrázek č. 20: Schéma budovy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hlavní část 

Hlavní část budovy má tři poschodí. Nachází ve s nich všechny učebny pro výuku 

kromě tělocvičny. 

Tabulka č. 4: Rozloha a účel místností v 1. poschodí hlavní části budovy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo Popis Rozloha v m2 

1.1 Kuchyň 100 

1.2 Jídelna 140 

1.3 Kancelář hospodářky školy 10 

1.4 Cvičná kuchyň 25,86 

1.5 Počítačová učebna 51,78 

1.6 Kabinet 15,78 

1.7a WC - ženy 13,5 

1.7b WC - muži 12,2 

1.8 Úklidová místnost 1,3 

1.9 Rozvodna 3,9 

1.10 Šatna zaměstnanců 8 

1.11 Šatny 149,69 

1.12 Hudební studio 72 
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 V prvním poschodí se nachází hlavní vstup. Je zde také šatna pro učitele a také pro 

žáky. Dále se zde nachází jídelna, kuchyně i cvičná kuchyně. Nachází se zde také jeden 

nepříliš využívaný kabinet. A taky má zde svojí kancelář hospodářka školy. Pro výuku 

jsou zde specializované učebny, a to učebna IT a hudební studio. V každé z těchto 

učeben je zřízena interaktivní tabule s dataprojektorem. 

Nahoru
Nahoru

1.1 1.2

1.3 1.4

1.5 1.6

1.7a 1.7b
1.8

1.9 1.10
1.11 1.12

 Obrázek č. 21: Schéma prvního poschodí hlavní části budovy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V druhém poschodí se nachází ředitelna a sekretariát. Dále se zde nachází spisovna, kde 

se ukládají důležité dokumenty školy. Je zde také sklad nepoužívaných učebnic a tři 

kabinety pro učitele, dva menší a jeden větší. V tomto patře je také sborovna, kde má 

každý učitel své místo. Kromě toho je zde také školní družina a čtyři třídy pro výuku.  

Tabulka č. 5: Rozloha a účel místností v 2. poschodí hlavní části budovy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo Popis Rozloha v m2 

2.1 Šatna 17,69 

2.2 II. třída 44,78 

2.3 Družina 76,56 

2.4 IV třída 56,55 

2.5 III. třída 56,55 

2.6 Kabinet 10,1 

2.7 Kabinet 10,1 

2.8a WC - ženy 13,5 

2.8b WC - muži 12,2 

2.9 Úklidová místnost 1,3 

2.10 Kabinet 19,2 

2.11 Spisovna 18 

2.12 Ředitelna 19,2 

2.13 Sekretariát 17,5 

2.14 Sborovna 38,5 

2.15 I. třída 59 

2.16 Sklad učebnic 21,58 



40 

 

V učebnách 2.2, 2.4, 2.5 a 2,15 jsou umístěny interaktivní tabule a dataprojektory. 

Nahoru

Nahoru

2.1 2.2

2.3 2.4 2.5

2
.7 2.8a 2.8b

2.9

2
.1

0

2.11

2
.1

2

2
.1

3 2.14

2.15

2.16

2
.6

 

Obrázek č. 22: Schéma druhého poschodí hlavní části budovy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V posledním poschodí hlavní části se nachází šest učeben. Mimo to je zde umístěno šest 

kabinetů různých velikostí, které slouží pro učitele na druhém stupni.  

Tabulka č. 6: Rozloha a účel místností v 3. poschodí hlavní části budovy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo Popis Rozloha v m2 

3.1 Kabinet matematiky 17,69 

3.2 Kabinet fyziky 37,13 

3.3 Učebna I 76,56 

3.4 Učebna II 56,55 

3.5 Učebna III 56,55 

3.6 Kabinet ČJ 18 

3.7 Kabinet AJ 10,1 

3.8a WC - ženy 13,5 

3.8b WC - muži 12,2 

3.9 Úklidová místnost 1,3 

3.10 Kabinet HV 11,25 

3.11 Učebna IV 44 

3.12 Učebna V 57,52 

3.13 Kabinet VV 18,2 

3.14 Učebna VI  81,98 

 

V učebně 3.11 se nachází interaktivní tabule a datový projektor, v ostatních učebnách 

jsou pouze datové projektory 

 

Obrázek č. 23: Schéma třetího poschodí hlavní části budovy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Přístavba a tělocvična 

V prvním poschodí přístavby se nachází zmíněná knihovna a výstavní místnost. Má zde 

také svou místnost školník. Dále je zde schodiště do mateřské školy a chodba, která 

vede do tělocvičny. 

Tabulka č. 7: Rozloha a účel místností v přízemí přístavby a tělocvičny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo Popis Rozloha v m2 

1.13 WC - invalidé 27 

1.14 Sklad 14,25 

1.15 Školník 15,48 

1.16 Výstavní místnost 86 

1.17 Knihovna 58,44 

1.18 Tělocvična 400 

1.19 Kabinet TV 5 

1.20 Šatna - muži 21 

1.21 WC 6,6 

1.22 Šatna - ženy 19,5 

1.23 Sklad nářadí 15 

1.24 Uklízecí místnost 10 

 

 

Obrázek č. 24: Schéma prvního poschodí přístavby a tělocvičny (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Přístavba má i druhé poschodí. Tam se nacházejí prostory mateřské školy. Ta má dvě 

třídy a lehárnu.  

Tabulka č. 8: Rozloha a účel místností v 2. poschodí přístavby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo Popis Rozloha v m2 

2.17 Třída MŠ 65,8 

2.18 Třída MŠ 71,79 

2.19a Umývárna - ženy 
19 

2.19b WC - ženy 

2.19c Umývárna - muži 
22,5 

2.19d WC - Muži 

2.20 Lehárna 27,23 

2.21 WC - zaměstnanci 3,5 

 

Obrázek č. 25: Schéma druhého poschodí přístavby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3 Počítačová síť, hardware a software 

Internetové připojení je realizováno prostřednictvím firmy O2, balíček optimal, který 

poskytuje download 20 Mb/s a upload 2 Mb/s. Datové kabely se ukládaly společně 

s elektroinstalací. Jsou vedeny z počítačové učebny, kde se nachází server a také Wi-Fi 

router. Část kabelů je vedena v elektroinstalačních trubkách pod omítkou, část je vedena 

v elektroinstalačních lištách. Pro vedení kabelů do vrchních pater jsou vyvrtány díry ve 
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stropech. Na některých kabelech v lištách je očividně vidět velmi malý poloměr ohybu. 

Přestože připojení k internetu je kvalitní, tak na síti to není znát. Právě naopak. Ve škole 

jsou časté výpadky a hlavně pomalá rychlost. Momentálně je do každé učebny či 

kabinetu vyveden pouze jeden kabel. Ve sborovně, kde se často učitelé schází, jsou 

zavedené pouze dvě přípojná místa. V celé škole tak není prostor na rozšíření sítě. 

Chybí také dokumentace kabeláže. V některých částech fungují Wi-Fi připojení. Signál 

ale není po celé škole. 

Co se týče hardwarového vybavení, tak kromě zmíněných interaktivních tabulí a 

dataprojektorů se zde nachází také síťová tiskárna, která je zapojena ve sborovně. 

V počítačové učebně se nachází 12 počítačů. Každý z učitelů má notebook. Pro chod 

školy se používá ještě několik dalších počítačů, ať už osobních nebo notebooků. 

V každé třídě je umístěn jeden počítač, který se používá během výuky. 

Softwarové vybavení, které se používá, je licencováno. Kromě základního softwaru jsou 

počítače vybaveny kancelářským balíkem Microsoft Office nebo antivirovým 

programem. Za zmínku stojí výukové programy a také elektronické materiály k výuce.  

 

3.4 Požadavky  

Mezi hlavní požadavky investora patří návrh kvalitní, dobře fungující a spolehlivé sítě.  

Protože je škola poměrně nedávno vymalovaná, tak se požadují minimální stavební 

úpravy. K vedení kabeláže budou sloužit prvky k tomu určené. Design datových 

zásuvek musí být jednotný.   

Požaduje se také návrh kamery, která by monitorovala prostředí před hlavním vchodem 

do budovy, pro zvýšení bezpečnosti. Dále je předpokládáno, že se bude možné připojit 

do sítě i z tělocvičny. Investor také upozorňuje, že server se nachází v místnosti, kde 

často svítí slunce a v letních měsících tam bývá velké teplo. Investor také požaduje 

životnost kabelážního systému na minimálně 15 let. Dále je požadovaná také kvalitní a 

přehledná dokumentace.  
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Investor nespecifikoval žádné požadavky ohledně materiálů, komponent či technologie, 

které mají být použity. Návrh by měl také splňovat požadavky technických norem. 

Protože se jedná o školu, která má omezené finanční prostředky, je zapotřebí během 

návrhu dbát na cenu.  

 

3.5 Shrnutí analýzy 

V analýze jsme se obeznámili s popisem budovy, rozlohou místností a jejich vybavení. 

Také s požadavky investora, který požaduje především rychlou a spolehlivou síť, kde se 

nebudou muset řešit problémy s její nefunkčností. Síť by měla mít rezervu pro případné 

rozšíření sítě v budoucnosti, které je v současné době vyloučeno. Proto by v každé 

učebně, a také v kabinetu být dvě přípojná místa. Na projekt není vymezena přesná 

částka, avšak jak již bylo zmíněno v požadavcích, je nutné dbát na cenu.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V poslední části popíši vlastní návrh řešení, který vychází především z požadavků 

investora, analýzy současného stavu a norem. Při návrhu budu vycházet z informací, 

které jsem uvedl v části teoretická východiska práce. 

 

4.1 Technologie přenosu 

Navrhuji použít technologii Gigabit Ethernet, která bude vyhovovat všem požadavkům 

pro využívání školní sítě. Pro tuto technologii je potřebné zvolit třídu D, pro kterou se 

využívají komponenty kategorie 5e. Protože se v budově ani okolí nevyskytuje 

elektromagnetické rušení, bude postačující použít nestíněné komponenty.   

 

4.2 Topologie sítě 

V síti je použité horizontální vedení, pro které se používá topologie hvězdy, podle ČSN 

EN 50173. Pracovní vedení nemá topologii, protože pouze prodlužuje linky a tak dědí 

topologii horizontálního vedení. 

 

4.3 Počet a umístění přípojných míst 

V návrhu přípojných míst jsem vycházel především z analýzy současného stavu, 

přesněji z toho, kolik zařízení se bude používat a jaké jsou požadavky. Na rozdíl od 

současného stavu navrhuji také rezervy pro budoucí rozvoj sítě.  

Pro učebny, i družinu jsem se rozhodl navrhnout tři přípojná místa. V každé učebně je 

jeden počítač, kromě toho je jeden port požadovaný na případné připojení dodatečného 

notebooku pro výuku. K tomu navrhuji jeden rezervní port na případné rozšíření a 

zapojení dalšího zařízení. 
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Pro třidy mateřské školy, ve které momentálně není připojeno žádné zařízení, navrhuji 

pro každou místnost dvě přípojná místa na případné pořízení počítačů či tiskárny pro 

provoz školky. 

Pro kabinety na prvním patře hlavní budovy byl požadavek jednoho portu do místnosti 

bez ohledu na jeho velikost. A to proto, že prvostupňové učitelky většinou pracují ve 

své třídě a svůj notebook mají připojený ve sborovně. Navrhuji pro ně však jedno 

rezervní místo, pokud by došlo ke změnám a učitelky pracovaly víc v kabinetech a bylo 

by někdy potřebné připojit dvě zařízení. Pro kabinety na druhém patře bylo požadováno 

jedno nebo dvě přípojná místa velikosti kabinetu. Navrhuji pro každou osobu dvě 

přípojná místa, jedno pro připojení notebooku, druhé jako rezervu pro případné 

připojení dalšího zařízení.   

Pro ředitelnu i kancelář hospodářky školy navrhuji čtyři přípojná místa. Ve kterých 

bude připojený vždy počítač, tiskárna, případně jiné zařízení a polovina bude tvořit 

rezervu. Pro sekretariát, kde sídlí zástupce ředitele, je požadováno zapojení jednoho 

počítače. Přidávám dva porty navíc pro budoucí zapojení tiskárny, případně jiného 

zařízení. Pro sborovnu navrhuji pro každého učitele jedno přípojné místo k připojení 

notebooku. Kromě toho zde bude připojena tiskárna a také pět dalších rezervních míst. 

V počítačové učebně se nachází dvanáct počítačů, navrhuji také čtyři rezervní místa pro 

případné rozšíření vybavení, např. tiskárnou, případně rozšířením počtu počítačů, které 

je ale limitováno kapacitou učebny.  

V chodbě, kde se nachází hlavní vstup, budou zřízená dvě přípojná místa, v jednom se 

bude nacházet IP kamera, která bude snímat vchod do budovy a druhý bude jako 

rezervní.  

Datové zásuvky budou na omítce, ve výšce 30 cm nad zemí a ve vzdálenosti jednoho 

metru od rohu místnosti. Výjimkou budou datové zásuvky, které budou umístěny 

v parapetních žlabech, ty budou ve výšce 90 cm nad zemí. Půdorys s návrhem datových 

zásuvek, i s označením těch, které budou umístěny v parapetním žlabu, jsou společně 

s návrhem kabelových tras přiloženy v přílohách 1 a 2.  
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Tabulka č. 9: Počet přípojných míst (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poschodí a 

část budovy 
Číslo Místnost 

Počet přípojných míst 

Požadované Rezerva Celkem 

1. (hlavní část) 

1.3 Kancelář hospodářky školy 2 2 4 

1.5 Počítačová učebna 12 4 16 

  Chodba 1 1 2 

1.12 Hudební studio  1 2 3 

1. (přístavba) 
1.15 Školník  1 1 2 

1.18 Tělocvična 1 0 1 

2. (hlavní část) 

2.2 Třída II. 2 1 3 

2.3 Družina 1 2 3 

2.4 Třída IV. 2 1 3 

2.5 Třída III. 2 1 3 

2.6 Kabinet 1 1 2 

2.7 Kabinet 1 1 2 

2.10 Kabinet 1 1 2 

2.11 Spisovna 1 1 2 

2.12 Ředitelna 2 2 4 

2.13 Sekretariát 1 2 3 

2.14 Sborovna 15 5 20 

2.15 Třída I. 2 1 3 

2.16 Sklad učebnic 0 2 2 

2. (přístavba) 
2.17 Třída MŠ 0 2 2 

2.18 Třída MŠ 0 2 2 

3. (hlavní část) 

3.1 Kabinet matematiky 1 1 2 

3.2 Kabinet fyziky 2 2 4 

3.3 Učebna I 2 1 3 

3.4 Učebna II 2 1 3 

3.5 Učebna III 2 1 3 

3.6 Kabinet ČJ 1 1 2 

3.7 Kabinet AJ 1 1 2 

3.10 Kabinet HV 1 1 2 

3.11 Učebna IV 2 1 3 

3.12 Učebna V 2 1 3 

3.13 Kabinet VV 2 2 4 

3.14 Učebna VI 2 1 3 

Celkem: 118 
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4.4 Návrh tras a umístění datového rozvaděče  

Datový rozvaděč navrhuji do místnosti 1.6, která je sice označena jako kabinet, ale 

nevyužívá se. Z této místnosti také povedou následující kabelové trasy.  

Protože ve vyučovacích místnostech jsou výklenky s okny, pod kterými se nachází 

topení. Povedu kabeláž 20 cm pod stropem, a to z toho důvodu, že výklenky nejsou až 

ke stropu, a tak budu minimalizovat počet ohybů. Uvažoval jsem i o parapetních 

žlabech, které bych vedl pod oknem, ale při cestě do poslední třídy by po cestě vzniklo 

přes třicet ohybů, a tím pádem i větší riziko udělání chyby. Proto jsem se rozhodl pro 

variantu vedení kabelových tras pod stropem. Kabely jednotlivých tras v druhém a 

třetím patře povedou pod stropem v elektroinstalačních kanálech. V prvním patře budou 

pro vedení kabelů pod stropem využity elektroinstalační lišty. 

Parapetní žlaby navrhuji pouze do některých místností, kde budou instalovány ve výšce 

90 cm nad zemí. Datové zásuvky, které nebudou umístěny v parapetním žlabu, budou 

ve výšce 30 cm nad zemí a ve vzdálenosti jednoho metru od rohu místnosti. Tyto 

zásuvky budou instalovány na omítku. Toto vše bude platit, pokud nebude uvedeno 

jinak.  

Trasa A 

Z místnosti od datového rozvaděče vede trasa A do vedlejší počítačové učebny, a to 

skrz proraženou zeď v rohu místnosti ve výšce 90 cm nad zemí. Kabeláž je vedena 

v elektroinstalačních lištách. V rohu počítačové učebny se trasa větví a povede 

v parapetních žlabech. Jednou větví povede šest kabelů kolem zadní části místnosti 

k druhé boční stěně, na které budou umístěny tři zásuvky. Žlab bude zakončený 

koncovým krytem před dveřmi. Druhá část větve povede dále po obvodové zdi, kde 

v parapetním žlabu bude umístěno pět zásuvek.  Žlab povede až na konec místnosti, kde 

přes proraženou zeď povedou čtyři kabely do chodby, kde pomocí lišty kabely povedou 

ke stropu, a dále v lištách podél stropu přes jídelnu (místnost 1.2) až do místnosti 1.3 – 

kanceláře hospodářky školy. Kde v rohu bude kabeláž svedena v lištách do parapetního 

žlabu, který bude ve výšce 90 cm nad zemí. Ve žlabu budou umístěny dvě zásuvky. Do 

jídelny i kanceláře bude provrtaná zeď.  
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Trasa B 

V liště z místnosti s datovým rozvaděčem povede 8 kabelů přes proraženou zeď do 

hlavní chodby. Na konci chodby se poprvé trasa rozvětví a dva kabely povedou v liště 

po kolmé zdi až na konec a skrz zeď do vstupní chodby, kde bude umístěna zásuvka. 

Zbylých šest kabelů povede přes provrtanou zeď do šatny (1.11) a přes celou šatnu až 

na její konec do rohu. V rohu šatny se trasa rozvětví. Tři kabely povedou přes 

provrtanou zeď hudebního studia (1.12), kde povedou v liště dále až na konec místnosti, 

přes roh na kolmou stranu, kde budou ve třetině místnosti svedeny v liště od stropu 

k datové zásuvce. Zbylé tři kabely trasy B povedou z rohu šatny do chodby, která vede 

do tělocvičny a na jejím konci se trasa naposledy rozvětví. Dva kabely povedou znovu 

skrz provrtanou zeď do místnosti 1.15, kde se nachází školník. Tam budou také v liště 

svedeny k datové zásuvce. Poslední kabel z trasy B povede dále v liště chodbou přes 

provrtané zdi až to tělocvičny (místnost 1.18), kde bude instalována zásuvka v rohu 

tělocvičny.   

Trasa C 

Trasa C povede z místnosti s datovým rozvaděčem přes provrtaný strop do kabinetu 

2.10 v elektroinstalačním kanálu. Osmnáct kabelů povede na severní stranu do rohu, 

kde se dva kabely oddělí a povedou v liště po kolmé stěně, kde budou po dvou metrech 

svedeny v liště k datové zásuvce. Ostatní kabely povedou dále přes zeď do vedlejších 

učeben. V třídě 2.5 se oddělí tři kabely k datové zásuvce, ke které budou svedeny 

v liště. Ostatní kabely povedou dále opět skrz zeď do učebny 2.4, kde tři kabely 

povedou v liště k datové zásuvce v učebně, zbytek povede dále skrz provrtanou zeď do 

místnosti 2.3, kde hned na kraji místnosti se naposledy rozvětví, tři kabely povedou dále 

po obvodové stěně a metr před koncem budou svedeny v liště dolů k datové zásuvce. 

Posledních sedm kabelů povede z rohu 2.3 po kolmé zdi do místnosti 2.2, kde tři kabely 

budou v liště svedeny do zásuvky a další povedou přes zdi na chodbu a do kabinetu 2.6, 

kde se oddělí dva kabely a povedou v liště k datové zásuvce a poslední dva kabely 

povedou do místnosti 2.7, kde budou také v liště svedeny k datové zásuvce.  
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Trasa D 

Trasa D má 38 kabelů a vede stejně jako trasa C do kabinetu 2.10. Tam povede na 

opačnou stranu než trasa C, trasa D povede také v elektroinstalačním kanálu. Povede 

přes chodbu do kanceláře ředitelky, kde se čtyři kabely oddělí a lištou budou svedeny 

do parapetního žlabu, v kterém budou dvě datové zásuvky. Žlab bude ukončen u dveří. 

Ostatní kabely povedou do kanceláře zástupce ředitele (2.13), kde tři kabely budou 

lištou svedeny k datové zásuvce. Zbylé kabely z místnosti 2.13 povedou do sborovny 

(2.14), kde v prvním rohu bude svedeno lištou 12 kabelů do žlabu, ve kterém bude šest 

zásuvek. V druhém rohu bude svedeno také lištou osm kabelů do druhého žlabu 

v místnosti, ve kterém budou čtyři zásuvky. V rohu sborovny (2.14) se ještě oddělí dva 

kabely, které povedou po kolmé zdi na chodbu, kde se na jejím konci stočí po kolmé zdi 

a povedou do místnosti 2.11, kde bude jedna datová zásuvka, ke které budou svedeny 

kabely lištou. Zbylých devět kabelů povede ze sborovny (2.14) do místnosti 2.16. Kde 

nejprve čtyři kabely povedou skrz zeď do přístavby, kde povedou podél zdi a do každé 

třídy mateřské školy povedou skrz zeď dva kabely, ty budou pak svedeny lištou do 

zásuvek. Posledních pět kabelů z trasy D povede dále v místnosti 2.16, dva kabely 

povedou v liště k zásuvce a tři povedou po kolmé zdi do místnosti 2.15, kde budou 

svedeny v liště do zásuvky. Všechny zdi pro přechod z jednotlivých místností do 

dalších, případně na chodu budou provrtány.  

Trasa E 

Vede také z místnosti, 1.6 přes provrtané stropy až do posledního pochodí, do místnosti 

3.5. Z této třídy vede na severní stranu po obvodové zdi devatenáct kabelů 

v elektroinstalačním kanálu. Na konci místnosti 3.5 jsou tři kabely svedeny v liště 

k zásuvce. Zbylé vedou do místnosti 3.4, kde tři kabely budou v liště svedeny k datové 

zásuvce. Zbylé kabely z třídy 3.4 vedou přes zeď do 3.3, kde budou v liště svedeny tři 

kabely k zásuvce a ostatní kabely povedou do místnosti 3.1, kde dva kabely budou 

svedeny v liště k datové zásuvce a zbylých osm skrz zeď do místnosti 3.2, kde budou 

postupně svedeny v lištách čtyři kabely do dvou datových zásuvek. Poslední čtyři 

kabely pak povedou přes chodbu do kabinetu 3.6, kde budou dva svedeny v liště 

do zásuvky a poslední dva kabely z trasy E budou pokračovat přes chodbu do kabinetu 
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3.7, kde budou v liště svedeny k datové zásuvce. Všechny zdi, přes které vede trasa E, 

budou provrtány 

Trasa F 

Trasa F vede taktéž od datového rozvaděče do místnosti 3.5, kde vede na opačnou 

stranu než trasa E. Ta vede taktéž v elektroinstalačním kanálu. Patnáct kabelů vede skrz 

zdi na chodbu a do místnosti 3.12, kde tři kabely budou svedeny v liště k datové 

zásuvce. Ostatní povedou do místnosti 3.13, kde čtyři kabely budou lištou svedeny 

k zásuvce, tři kabely povedou dále do 3.14, kde lištou budou svedeny do datové 

zásuvky. A posledních pět kabelů z trasy D, povede z místnosti 3.13 do místnosti 3.11, 

kde tři povedou v liště k datové zásuvce a dva do poslední místnosti 3.10, kde budou 

lištou svedeny k zásuvce. Všechny zdi na tomto patře budou tak jako na předchozích 

provrtány. 

Pro lepší orientaci v kabelových trasách je v přílohách 1 a 2 uveden výkres, na kterých 

jsou jednotlivé trasy zaznamenány.  

 

4.5 Kabeláž  

V této kapitole vyberu vhodné kabely, které budu používat pro horizontální a pracovní 

sekci kabeláže.  

 

4.5.1 Horizontální sekce  

Pro horizontální vedení navrhuji UTP kabel s vodičem typu drát. Protože se jedná o 

školní budovu, je žádoucí použít bezhalogenový materiál, při jehož hoření nevznikají 

jedovaté zplodiny. Jak už jsem zmiňoval, budu používat komponenty cat. 5e.  

Konkrétně navrhuji kabel od výrobce Belden, s označením UTP Belden 1583ENH - drát 

AWG24.  



52 

 

 

Obrázek č. 26: UTP Belden 1583ENH (Zdroj: 20) 

 

4.5.2 Pracovní sekce  

Pro pracovní sekci musí být použitý vodič typu lanko. Navrhuji UTP Patch Cord 

kategorie 5e, s bezhalogenovým pláštěm od výrobce Panduit. Kabely mají AWG 24, a 

také splňují požadavky pro PoE. Pro pracovní kabeláž, která se nachází v datovém 

rozvaděči, navrhuji černé kabely o velikosti jeden metr UTPCHL2MBLY a dva metry 

UTPCHL2MBLY. 

Pro připojení zařízení k datovým zásuvkám navrhuji stejné kabely, pouze s rozdílem, že 

použiji kabely bílé barvy o délce jednoho metru UTPCHL1MY, dále pak kabely o délce 

tří metrů UTPCHL3MY a pěti metrů UTPCHL5MY. 

 

Obrázek č. 27: Kabel UTPCHL1MY (Zdroj: 16) 
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4.6 Spojovací prvky kabeláže 

V této části práce se budu zabývat výběrem jednotlivých spojovacích prvků, kterými 

jsou moduly do datových zásuvek a patch panelů a také samotné datové zásuvky a patch 

panely.  

 

4.6.1 Datové zásuvky  

Pro zásuvky navržené ve žlabu jsem vybral výrobek od společnosti ABB řady Tango 

v bílé barvě. Tato zásuvka je určená pro tři porty – moduly Panduit Mini-Com. 

Konkrétní označení pro středový kryt je ABB 5014A-A00410 B. K tomu navrhuji 

rámeček ABB Tango 3901A-B10 B. Pro vložení do žlabu navrhuji přístrojové krabice 

pro bezhalogenové žlaby Kopos KP PK HF_HB 

 

Obrázek č. 28: Kryt a rám zásuvky ABB Tango (Zdroj: 15) 

Pro datové zásuvky mimo žlab, navrhuji použít produkty od společnosti Panduit, 

s označením CBX2WH-AY a CBX4AW-AY. Jedná se o dvouportové a čtyřportové 

modulární zásuvky pro moduly Mini-Com. Zásuvky jsou v bílé barvě s umístěním na 

omítku.   
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Obrázek č. 29: Zásuvka Panduit CBX4AW-AY (Zdroj: 16) 

Na porty v zásuvkách, kde nebude instalován modul, použiji bílou záslepku Panduit 

CMBWH-X Mini-Com. Na dvouportové zásuvce ve žlabech budu zaslepovat prostřední 

port, tj. port B. Na zásuvkách Panduit navrhuji instalovat moduly odleva a neosázené 

porty zprava budou zaslepeny. 

 

Obrázek č. 30: Záslepka Panduit CMBWH-X Mini-Com (Zdroj: 17) 

 

4.6.2 Patch panely 

Do datového rozvaděče navrhuji použít 19" modulární patch panel s 24 moduly typu 

Mini-Com, který má zástavnou výšku 1U. Vybral jsem černý celokovový modulární 

panel Panduit CP24WSBLY. Ten má vyvazovací lištu a nad každým portem štítek pro 

popisek. Pro aktuální návrh sítě bude zapotřebí pořízení pěti těchto patch panelů. 

V datovém rozvaděči však bude rezerva pro případné pořízení dalšího patch panelu. 

 

Obrázek č. 31: Patch panel Panduit CP24WSBLY (Zdroj: 18) 
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4.6.3 Moduly do datových zásuvek a patch panelů 

Pro zakončení linek v zásuvkách a patch panelech jsem vybral konektor od společnosti 

Panduit, řady Mini-Com. Konkrétně PANDUIT CJ588BLY modul MINI-JACK UTP. 

Tento modul splňuje požadavky kategorie 5e, třídy D. 

 

Obrázek č. 32: Modul PANDUIT CJ588BLY (Zdroj: 16) 

 

4.7 Prvky organizace kabeláže 

V této části navrhuji jednotlivé části organizace kabeláže.  

 

4.7.1 Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč navrhuji do místnosti 1.6, která momentálně nemá velké využití. Pro 

celou síť bude použití pouze jeden datový rozvaděč. Navrhuji stojanový rozvaděč o 

montážní výšce 42U a montážní šířce 19". Tato velikost rozvaděče bude dostatečná pro 

momentální potřeby, a také bude mít dostatek rezervy pro případné uložení dalších 

prvků či zařízení.  

Navrhuji stojanový datový rozvaděč KR110 88-42 RACK. Hloubka i šířka jsou 800 

mm. Tento rozvaděč má strop i dno připravené pro kabelový vstup a ventilační 

jednotku. Dále má odnímatelné bočnice i zadní zákryt.  

Schéma osázení datového rozvaděče je přiloženo v příloze 3. 
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Obrázek č. 33: Datový rozvaděč KR110 88-42 RACK (Zdroj: 15) 

Datový rozvaděč musí být uzemněn podle platných norem.   

 

4.7.2 Organizéry kabeláže 

Pro organizaci kabeláže v datovém rozvaděči navrhuji horizontální organizéry KR200 

00-13 2UH. Jedná se o jednostranný D-ring organizér 2U s délkou D-ring 12 cm. A také 

organizéry KR200 00-03 1UH, který se liší od předchozího pouze zástavnou výškou 

1U.  

 

Obrázek č.: 34: D-ring ogranizér KR200 00-13 2UH (Zdroj: 15) 
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Navrhuji použít i jednostranný vertikální organizér od společnosti Schrack Technik pro 

rozvaděče šířky 800 mm a výšky 42U, konkrétně DSKV4280.   

 

4.7.3 Další příslušenství datového rozvaděče 

Do datového rozvaděče navrhuji i napájecí panel Conteg DP-RP-06-UTESP 

s přepěťovou ochranou. Má šest zásuvek a zástavnou výšku 2U. 

Dále navrhuji pro nevyužité místo v datovém rozvaděči pořídit černé záslepky, 2U 

KR900 00-02 BL a 1U KR900 00-01 BL 

 

Obrázek č. 35: Záslepka do datového rozvaděče KR900 00-01 BL (Zdroj: 15) 

 

4.8 Prvky vedení kabeláže 

Lišty 

Z požadavků investora vyplynulo, že kabeláž bude vedena na omítce. Navrhuji jí vést v 

elektroinstalačních lištách od výrobce KOPOS. Lišty musí být z bezhalogenového 

materiálu. Pro síť navrhuji různé velikosti lišt, dle kabelových tras. Pro první patro 

navrhuji použití LHD 40X20HF_HD. Pro další dvě patra na vedení kabeláže pod 

stropem navrhuji kanál EKD 80X40HF_HD, který má stavitelné vnitřní (±10°) a vnější 

rohy (±15°).  A pro svedení kabelů od stropů k datové zásuvce navrhuji použít lišty 

LHD 20X20HF_HD. Kromě sborovny, kde budou svedeny lištou, kterou používám na 

prvním patře. 
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Obrázek č. 36: Elektroinstalační kanál EKD 80X40HF_HD (Zdroj: 19) 

Žlaby  

V místnostech, kde jsou navrženy datové zásuvky ve žlabech, navrhuji použít 

bezhalogenový dutý parapetní kanál PK 110X70 D HF od výrobce KOPOS. Do kterého 

lze vložit již zmíněnou přístrojovou krabici.  

K těmto lištám i kanálům vyrábí KOPOS i komponenty, jako jsou kryty koncové, 

spojovací, ohybové či odbočné, dále vnitřní a vnější rohy nebo průchodky. 

 

Obrázek č. 37: Komponenty k elektroinstalačním lištám KOPOS (Zdroj: 19) 

  

4.9 Prvky značení  

Pro označení použiji štítky od výrobce Panduit S100X225YAJ.  

Pro lepší identifikaci kabelových svazků navrhuji použití pásky na suchý zip značky 

Panduit HLS-15R0 
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Obrázek č.: 38: Páska na suchá zip Panduit HLS-15R0 (Zdroj: 15) 

Způsob značení 

Pro označení kabelů i portů použiji přímí identifikační kód, a to ve tvaru A.BC, kde  

A – číslo místnosti (bez tečky), př.: 15 = místnost 1.5, chodbu v prvním patře, kde bude 

datová zásuvka, bude místnost označenou jako 00. 

B – číslo zásuvky v místnosti, (pro všechny místnosti kromě sborovny bude stačit pouze 

jedno číslo na označení zásuvky, ve sborovně jich bude umístěno 10, proto pro tuto 

zásuvku použiji označení 0, místo 10). Zásuvky značíme od dveří po směru hodinových 

ručiček.  

C – označení portu v zásuvce písmeny A, B, C, D – značím zleva. 

Příklad: 15.2A = místnost číslo 1.5, druhá datová zásuvka a port první z levé strany. 

Datový rozvaděč se v budově nachází pouze jeden, proto označení bude jednoduché, a 

to DR-1. 

Patch panely budou označeni ve tvaru PP-X, kde X je číslo patch panelu. Patch panely 

budou číslovány podle umístění v datovém rozvaděči od shora dolů. 

 

4.10 Návrh aktivních prvků 

V této části se budu zabírat výběrem aktivních prvků, které doporučuji pořídit do mého 

návrhu sítě. Ještě před samotným doporučením jednotlivých zařízení navrhuji logické 

schéma sítě. 
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Obrázek č. 39: Logické schéma sítě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Router 

Pro návrh jsem vybral rackový typ routeru, konkrétně TP-LINK TL-ER5120. Jedná se o 

gigabitový router s pěti porty. Má jeden fixní WAN port a jeden LAN port. Další tři 

porty mají možnost změny z LAN na WAN.  

 

Obrázek č. 40: Router TP-LINK TL-ER5120 (Zdroj: 21) 
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Switch 

V návrhu doporučuji pořídit switch, který lze umístit do racku. Musí také podporovat 

mnou navrženou technologii Gigabit Ethernet. Vybral jsem switch TP-LINK T1600G-

52PS. Tento switch má celkem 52 portů, z toho jsou čtyři SFP porty. Důležité je, že 

podporuje také PoE, další hlavní funkcionality jsou VLAN nebo QoS. 

Přístupový bod 

V návrhu se také počítá s přístupovým bodem, vybral jsem Ubiquiti UniFi AC Lite, s 

přenosovou rychlostí až 1167 Mbps. Ten podporuje standard 802.11a/b/g/n/ac, 

frekvence 2,4 GHz a 5 GHz. Má PoE napájení a jeden gigabitový LAN port. 

IP kamera 

Navrhuji pořízení IP kamery Vivotek FD8369A-V. Tato kamera má Full-HD rozlišení, 

napájením technologií PoE a snímkovou frekvenci 30 fps.  Úhel záběru je horizontálně 

114°, vertikálně 61° a diagonálně 132°. Využívá kompresi videa H.264 a MJPEG. 

 

Obrázek č. 41: IP kamery Vivotek FD8369A-V (Zdroj: 22) 

Datové úložiště 

Pro ukládání dat, fotek z akcí nebo záznamů z kamery navrhuji datové úložiště do 

datového rozvaděče.  Zvolil jsem 1U Synology RS816 Rack Station má 4 pozice pro 

disky, operační paměť 1 GB, dvoujádrový procesor Marvell - Armada 385, s frekvencí 

1,8GHz. Pro připojení slouží dva gigabitové LAN porty, dále obsahuje také dva USB 
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3.0 konektory a jeden eSATA konektor. Disky je možné zapojit v RAID 0, 1, 10, 5, 6 

nebo JBOD.  

Pro aktuální potřeby navrhuji dva disky WD Red 4TB. Zbylé dvě pozice budou 

prozatím volné a bude je v budoucnu možné osadit v případě potřeby.   

 

4.11 Ekonomické zhodnocení  

Na závěr je potřeba vyhotovit ekonomické zhodnocení mého projektu. Při jeho 

sestavování jsem vycházel z aktuálních cen. Některý materiál by byl nakupován 

v zahraničí, jeho ceny jsou přepočítávány podle aktuálního kurzu. Nejen z toho důvodu 

se mohou ceny při realizaci mírně lišit. 

Rozpočet jsem sestavil na dvě části, v první části, je cena projektu sestavená z pasivních 

prvků návrhu sítě, ceny projektu a instalačních prací. Nejsou tam tedy začleněny aktivní 

prvky. V druhé části jsem připočítal i aktivní prvky.  

Tabulka č. 10: Rozpočet projektu (Zdroj: Vlastní zpracování)  

Kategorie Cena 

Kabely          64 793,40 Kč  

Spojovací prvky kabeláže          50 758,70 Kč  

Prvky organizace kabeláže          28 847,00 Kč  

Prvky vedení kabeláže        105 629,35 Kč  

Prvky identifikace kabeláže            4 492,50 Kč  

Doplňky k instalaci             1 134,00 Kč  

Odhad instalačních prací         120 000,00 Kč  

Cena vypracování projektu           20 000,00 Kč  

Cena bez DPH        395 654,95 Kč  

Cena s DPH        478 742,49 Kč  

Aktivní prvky 67 455,00 Kč  

Cena i s aktivními prvky bez DPH        463 109,95 Kč  

Cena i s aktivními prvky s DPH        560 363,04 Kč  

 

Cena projektu je sice pro školu vyšší, ale dbal jsem na kvalitu materiálu. Proto si 

myslím, že výsledek je v dobrém poměru cena / výkon. Aby kvalita sítě byla opravdu 
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vysoká, musí být instalace provedena odbornou firmou, která dodrží všechna technická 

pravidla a doporučení. 

Podrobný rozpočet je uveden v příloze 7. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat komplexní návrh počítačové sítě pro 

základní školu v Těšanech. Síť musí být efektivní, rychlá a spolehlivá. Návrh sítě byl 

zpracován podle platných norem, a také podle požadavků investora.  

Součástí práce jsou teoretická východiska, ze kterých jsem vycházel při vlastním 

návrhu. Dále je v práci zpracovaná analýza současného stavu, její součástí jsou 

zpracované prostory jednotlivých částí budovy. V analýze jsou uvedené také požadavky 

vedení. Analýza je nezbytná a vycházel jsem z ní při tvoření návrhu sítě.  

Výsledkem práce je navržení rychlé a spolehlivé sítě, využívající technologii Gigabit 

Ethernet. Výsledný návrh splnil všechny požadavky, které byly od návrhu sítě 

požadovány vedením školy. Součástí návrhu je také přesná dokumentace sítě a 

ekonomické zhodnocení.  

Tento návrh bude sloužit investorovi pro srovnání se současným stavem sítě. A 

zvážením, zda ponechat současnou síť nebo vybudovat novou sít. V tom případě 

poslouží jako podklad pro představu, co vše obnáší návrh nové sítě a vytvoří i představu 

po ekonomické stránce při vybudování sítě. V tom případě by se práce mohla stát 

podkladem, podle které by byla vybudována nová síť.  

Návrh sítě počítá i s rezervou pro budoucí rozvoj sítě. I v datovém rozvaděči je 

navržený dostatek volného místa, pokud by se pořizovaly další prvky, které by se do 

něho mohly uložit. Pokud by se nová síť realizovala podle tohoto návrhu, je také 

potřeba vybrat odbornou firmu, která provede kvalitní instalaci.     
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IEEE Institute of Electronics Engineers 
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LAN Local Area Network 
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Příloha 3: Výkres osazení datového rozvaděče 

 

UNIT

1U

2U KR200 00-03 1UH

3U CP24WSBLY - PP1

4U CP24WSBLY - PP2

5U

6U

7U Switch - TP-LINK T1600G-52PS

8U KR200 00-03 1UH

9U CP24WSBLY - PP3

10U CP24WSBLY - PP4

11U

12U

13U Switch - TP-LINK T1600G-52PS

14U KR200 00-03 1UH

15U CP24WSBLY - PP5

16U

17U

18U

19U Switch - TP-LINK T1600G-52PS

20U

21U

22U Router - TP-LINK TL-ER5120

23U

24U

25U Synology RS816 Rack Station 

26U

27U

28U

29U

30U

31U

32U

33U

34U

35U

36U

37U

38U

39U

40U

41U

42U

DR-1

V
er

ti
k

ál
n

í 
o

rg
an

iz
ér

V
er

ti
k

ál
n

í 
o

rg
an

iz
ér

KR200 00-13 2UH

KR200 00-13 2UH

KR200 00-13 2UH

Conteg DP-RP-06-UTESP 

KR200 00-13 2UH
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Příloha 4: Osázení patch panelů 
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Příloha 5: Kabelová tabulka 

Patch panel Místnost Zásuvka 

Port 
Označení 

portu 

Kabel 

Ozn. Port Číslo Popis Typ Ozn. Typ Ozn. 
Délka 

(m) 

PP-1 1 

1.5 
Počítačová 

učebna 

5014A-

A00410 B 
15.1 

A 15.1A 1583ENH  15.1A 3,5 

PP-1 2 C 15.1C 1583ENH  15.1C 3,5 

PP-1 3 5014A-

A00410 B 
15.2 

A 15.2A 1583ENH  15.2A 5,5 

PP-1 4 C 15.2C 1583ENH  15.2C 5,5 

PP-1 5 5014A-

A00410 B 
15.3 

A 15.3A 1583ENH  15.3A 7,5 

PP-1 6 C 15.3C 1583ENH  15.3C 7,5 

PP-1 7 5014A-

A00410 B 
15.4 

A 15.4A 1583ENH  15.4A 9,5 

PP-1 8 C 15.4C 1583ENH  15.4C 9,5 

PP-1 9 5014A-

A00410 B 
15.5 

A 15.5A 1583ENH  15.5A 11 

PP-1 10 C 15.5C 1583ENH  15.5C 11 

PP-1 11 5014A-

A00410 B 
15.6 

A 15.6A 1583ENH  15.6A 7,2 

PP-1 12 C 15.6C 1583ENH  15.6C 7,2 

PP-1 13 5014A-

A00410 B 
15.7 

A 15.7A 1583ENH  15.7A 9,2 

PP-1 14 C 15.7C 1583ENH  15.7C 9,2 

PP-1 15 5014A-

A00410 B 
18.8 

A 15.8A 1583ENH  15.8A 13,2 

PP-1 16 C 15.8C 1583ENH  15.8C 13,2 

PP-1 17 

1.3 

Kancelář 

hospodářky 

školy 

5014A-

A00410 B 
13.1 

A 13.1A 1583ENH  13.1A 29,4 

PP-1 18 C 13.1C 1583ENH  13.1C 29,4 

PP-1 19 5014A-

A00410 B 
13.2 

A 13.2A 1583ENH  13.2A 29,5 

PP-1 20 C 13.2C 1583ENH  13.2C 29,5 

PP-1 21 
0 Chodba 

CBX2WH-

AY 
00.1 

A 00.1A 1583ENH  00.1A 31,8 

PP-1 22 B 00.1B 1583ENH  00.1B 31,8 

PP-1 23 
1.15 Školník 

CBX2WH-

AY 
115.1 

A 115.1A 1583ENH  115.1A 46 

PP-1 24 B 115.1B 1583ENH  115.1B 46 

PP-2 1 

1.12 
Hudební 

studio 

CBX4AW-

AY 
112.1 

A 112.1A 1583ENH  112.1A 43,9 

PP-2 2 B 112.1B 1583ENH  112.1B 43,9 

PP-2 3 C 112.1C 1583ENH  112.1C 43,9 

PP-2 4 1.18 Tělocvična 
CBX2WH-

AY 
118.1 A 118.1A 1583ENH  118.1A 61,3 

PP-2 5 
2.10 Kabinet 

CBX2WH-

AY 
210.1 

A 210.1A 1583ENH  210.1A 10,7 

PP-2 6 B 210.1B 1583ENH  210.1B 10,7 

PP-2 7 

2.5 Třída III. 
CBX4AW-

AY 
25.1 

A 25.1A 1583ENH  25.1A 18,8 

PP-2 8 B 25.1B 1583ENH  25.1B 18,8 

PP-2 9 C 25.1C 1583ENH  25.1C 18,8 

PP-2 10 
2.4 Třída IV. 

CBX4AW-

AY 
24.1 

A 24.1A 1583ENH  24.1A 26,8 

PP-2 11 B 24.1B 1583ENH  24.1B 26,8 
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PP-2 12 C 24.1C 1583ENH  24.1C 26,8 

PP-2 13 

2.3 Družina 
CBX4AW-

AY 
23.1 

A 23.1A 1583ENH  23.1A 37,6 

PP-2 14 B 23.1B 1583ENH  23.1B 37,6 

PP-2 15 C 23.1C 1583ENH  23.1C 37,6 

PP-2 16 

2.2 Třída II. 
CBX4AW-

AY 
22.1 

A 22.1A 1583ENH  22.1A 40,6 

PP-2 17 B 22.1B 1583ENH  22.1B 40,6 

PP-2 18 C 22.1C 1583ENH  22.1C 40,6 

PP-2 19 
2.6 Kabinet 

CBX2WH-

AY 
26.1 

A 26.1A 1583ENH  26.1A 48,1 

PP-2 20 B 26.1B 1583ENH  26.1B 48,1 

PP-2 21 
2.7 Kabinet 

CBX2WH-

AY 
27.1 

A 27.1A 1583ENH  27.1A 53,9 

PP-2 22 B 27.1B 1583ENH  27.1B 53,9 

PP-2 23 

2.12 Ředitelna 

5014A-

A00410 B 
212.1 

A 212.1A 1583ENH  212.1A 30,5 

PP-2 24 C 212.1C 1583ENH  212.1C 30,5 

PP-3 1 5014A-

A00410 B 
212.2 

A 212.2A 1583ENH  212.2A 30,5 

PP-3 2 C 212.2C 1583ENH  212.2C 30,5 

PP-3 3 

2.13 Sekretariát 
CBX4AW-

AY 
213.1 

A 213.1A 1583ENH  213.1A 31,8 

PP-3 4 B 213.1B 1583ENH  213.1B 31,8 

PP-3 5 C 213.1C 1583ENH  213.1C 31,8 

PP-3 6 

2.14 Sborovna 

5014A-

A00410 B 
214.1 

A 214.1A 1583ENH  214.1A 35,6 

PP-3 7 C 214.1C 1583ENH  214.1C 35,6 

PP-3 8 5014A-

A00410 B 
214.2 

A 214.2A 1583ENH  214.2A 36,8 

PP-3 9 C 214.2C 1583ENH  214.2C 36,8 

PP-3 10 5014A-

A00410 B 
214.3 

A 214.3A 1583ENH  214.3A 38 

PP-3 11 C 214.3C 1583ENH  214.3C 38 

PP-3 12 5014A-

A00410 B 
214.4 

A 214.4A 1583ENH  214.4A 39,2 

PP-3 13 C 214.4C 1583ENH  214.4C 39,2 

PP-3 14 5014A-

A00410 B 
214.5 

A 214.5A 1583ENH  214.5A 40,4 

PP-3 15 C 214.5C 1583ENH  214.5C 40,4 

PP-3 16 5014A-

A00410 B 
214.6 

A 214.6A 1583ENH  214.6A 41,1 

PP-3 17 C 214.6C 1583ENH  214.6C 41,1 

PP-3 18 5014A-

A00410 B 
214.7 

A 214.7A 1583ENH  214.7A 42,3 

PP-3 19 C 214.7C 1583ENH  214.7C 42,3 

PP-3 20 5014A-

A00410 B 
214.8 

A 214.8A 1583ENH  214.8A 43,5 

PP-3 21 C 214.8C 1583ENH  214.8C 43,5 

PP-3 22 5014A-

A00410 B 
214.9 

A 214.9A 1583ENH  214.9A 44,7 

PP-3 23 C 214.9C 1583ENH  214.9C 44,7 

PP-3 24 5014A-

A00410 B 
214.0 

A 214.0A 1583ENH  214.0A 45,9 

PP-4 1 C 214.0C 1583ENH  214.0C 45,9 

PP-4 2 
2.11 Spisovna 

CBX2WH-

AY 
211.1 

A 211.1A 1583ENH  211.1A 59,1 

PP-4 3 B 211.1B 1583ENH  211.1B 59,1 
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PP-4 4 

2.15 Třída I. 
CBX4AW-

AY 
215.1 

A 215.1A 1583ENH  215.1A 51,6 

PP-4 5 B 215.1B 1583ENH  215.1B 51,6 

PP-4 6 C 215.1C 1583ENH  215.1C 51,6 

PP-4 7 
2.16 

Sklad 

učebnic 

CBX2WH-

AY 
216.1 

A 216.1A 1583ENH  216.1A 46,1 

PP-4 8 B 216.1B 1583ENH  216.1B 46,1 

PP-4 9 
2.17 Třída MŠ 

CBX2WH-

AY 
217.1 

A 217.1A 1583ENH  217.1A 61,4 

PP-4 10 B 217.1B 1583ENH  217.1B 61,4 

PP-4 11 
2.18 Třída MŠ 

CBX2WH-

AY 
218.1 

A 218.1A 1583ENH  218.1A 61,9 

PP-4 12 B 218.1B 1583ENH  218.1B 61,9 

PP-4 13 

3.5 Učebna III. 
CBX4AW-

AY 
35.1 

A 35.1A 1583ENH  35.1A 20,6 

PP-4 14 B 35.1B 1583ENH  35.1B 20,6 

PP-4 15 C 35.1C 1583ENH  35.1C 20,6 

PP-4 16 

3.4 Učebna II. 
CBX4AW-

AY 
34.1 

A 34.1A 1583ENH  34.1A 29,4 

PP-4 17 B 34.1B 1583ENH  34.1B 29,4 

PP-4 18 C 34.1C 1583ENH  34.1C 29,4 

PP-4 19 

3.3 Učebna I. 
CBX4AW-

AY 
33.1 

A 33.1A 1583ENH  33.1A 40,6 

PP-4 20 B 33.1B 1583ENH  33.1B 40,6 

PP-4 21 C 33.1C 1583ENH  33.1C 40,6 

PP-4 22 
3.1 

Kabinet 

matematiky 

CBX2WH-

AY 
31.1 

A 31.1A 1583ENH  31.1A 45,1 

PP-4 23 B 31.1B 1583ENH  31.1B 45,1 

PP-4 24 

3.2 
Kabinet 

fyziky 

CBX2WH-

AY 
32.1 

A 32.1A 1583ENH  32.1A 58,5 

PP-5 1 B 32.1B 1583ENH  32.1B 58,5 

PP-5 2 CBX2WH-

AY 
32.2 

A 32.2A 1583ENH  32.2A 60,5 

PP-5 3 B 32.2B 1583ENH  32.2B 60,5 

PP-5 4 
3.6 Kabinet ČJ 

CBX2WH-

AY 
36.1 

A 36.1A 1583ENH  36.1A 73,7 

PP-5 5 B 36.1B 1583ENH  36.1B 73,7 

PP-5 6 
3.7 Kabinet AJ 

CBX2WH-

AY 
37.1 

A 37.1A 1583ENH  37.1A 79,5 

PP-5 7 B 37.1B 1583ENH  37.1B 79,5 

PP-5 8 

3.12 Učebna V. 
CBX4AW-

AY 
312.1 

A 312.1A 1583ENH  312.1A 30,7 

PP-5 9 B 312.1B 1583ENH  312.1B 30,7 

PP-5 10 C 312.1C 1583ENH  312.1C 30,7 

PP-5 11 

3.13 
Kabinet 

VV 

CBX2WH-

AY 
313.1 

A 313.1A 1583ENH  313.1A 46,2 

PP-5 12 B 313.1B 1583ENH  313.1B 46,2 

PP-5 13 CBX2WH-

AY 
313.2 

A 313.2A 1583ENH  313.2A 44,2 

PP-5 14 B 313.2B 1583ENH  313.2B 44,2 

PP-5 15 

3.14 Učebna VI. 
CBX4AW-

AY 
314.1 

A 314.1A 1583ENH  314.1A 48 

PP-5 16 B 314.1B 1583ENH  314.1B 48 

PP-5 17 C 314.1C 1583ENH  314.1C 48 

PP-5 18 
3.11 Učebna IV 

CBX4AW-

AY 
311.1 

A 311.1A 1583ENH  311.1A 55,5 

PP-5 19 B 311.1B 1583ENH  311.1B 55,5 
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PP-5 20 C 311.1C 1583ENH  311.1C 55,5 

PP-5 21 
3.10 

Kabinet 

HV 

CBX2WH-

AY 
310.1 

A 310.1A 1583ENH  310.1A 65,7 

PP-5 22 B 310.1B 1583ENH  310.1B 65,7 

PP-5 23                   

PP-5 24                   
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Příloha 6: Rozpočet bez DPH 

Označení Popis MJ 
počet 

cena za MJ 

(v Kč) 

Cena celkem 

(v Kč) 

kabely 

Belden 1583ENH 
UTP kabel cat. 5e, s LSOH 

pláštěm + 10% rezerva 
m 4905 7,88 38 651,40 

UTPCHL1MBLY 
Panduit patch cord, 1 m, 

černý  
ks 96 98,00 9 408,00 

UTPCHL2MBLY 
Panduit patch cord, 2 m, 

černý  
ks 22 109,00 2 398,00 

UTPCHL1MY Panduit patch cord, 1 m, bílý  ks 13 98,00 1 274,00 

UTPCHL3MY Panduit patch cord, 3 m, bílý  ks 78 119,00 9 282,00 

UTPCHL5MY Panduit patch cord, 5 m, bílý  ks 27 140,00 3 780,00 

40 

ABB 5014A-

A00410 B 

ABB Tango, středový kryt - 

bílý  
ks 22 74,25 1 633,50 

ABB 3901A-B10 B ABB tango, rámeček - bílý ks 22 22,50 495,00 

Kopos KP PK 

HF_HB 

Přístrojová krabice pro 

bezhalogenové kanály  
ks 22 51,60 1 135,20 

CBX2WH-AY  
Dvouportová modulární 

zásuvka Panduit na omítku 
ks 18 142,50 2 565,00 

CBX4AW-AY 
Čtyřportová modulární 

zásuvka Panduit na omítku 
ks 13 150,00 1 950,00 

CMBWH-X Panduit záslepka Mini-Com ks 38 10,00 380,00 

Panduit 

CP24WSBLY 
Patch panel 24 portů ks 5 1 440,00 7 200,00 

PANDUIT 

CJ588BLY  
modul MINI-JACK UTP ks 236 150,00 35 400,00 

Prvky organizace kabeláže  

KR110 88-42 

RACK 
Datový rozvaděč ks 1 19 350,00 19 350,00 

KR200 00-13 2UH 2U organizér ks 4 720,00 2 880,00 

KR200 00-03 1UH 1U organizér ks 3 630,00 1 890,00 

DSKV4280 Vertikální organizér ks 2 1 499,00 2 998,00 

DP-RP-06-UTESP  Napájecí panel Conteq ks 1 499,00 499,00 

KR900 00-02 BL  
Záslepka do datového 

rozvaděče 2U 
ks 8 120,00 960,00 

KR900 00-01 BL 
Záslepka do datového 

rozvaděče 1U 
ks 3 90,00 270,00 

Prvky vedení kabeláže 

LHD 40X20HF_HD Bezhalogen. lišta 40X20 m 116 123,00 14 268,00 

EKD 80X40HF_HD Bezhalogen. kanál 80X40 m 262 220,66 57 812,92 

LHD 20X20HF_HD Bezhalogen. lišta 20X20 m 88 72,02 6 337,76 

PK 110X70 D HF 
Bezhalogenový parapetní 

kanál 110X70 
m 52 414,11 21 533,72 

8505HF_HB 
EKD 80X40HF - kryt roh 

vnitřní bezhalogenový 
ks 10 107,17 1 071,70 



 

x 

 

8503HF_HB 
EKD 80X40HF - kryt 

ohybový bezhalogenový 
ks 8 107,17 857,36 

8504HF_HB 
EKD 80X40HF - kryt 

odbočný bezhalogenový 
ks 22 107,17 2 357,74 

8456HF_HB 
PK 110X70 D HF - kryt roh 

vnější bezhalogenový 
ks 3 134,05 402,15 

8451HF_HB 
PK 110X70 D HF - kryt 

koncový bezhalogenový 
ks 5 95,64 478,20 

8633HF_HB 
LHD 40X20HF - kryt 

ohybový bezhalonový 
ks 4 50,98 203,92 

8635HF_HB 
LHD 40X20HF - kryt roh 

vnitřní bezhalogenový 
ks 6 50,98 305,88 

Prvky idetifikace  

Panduit 

S100X225YAJ 

Kabelová popiska - balení 

1000 ks 
ks 1 3 120,00 3 120,00 

HLS-15R0 
suchý zip pro svazkování 

kabelů, 4,6 m 
ks 3 457,50 1 372,50 

Aktivní prvky  

TP-LINK TL-

ER5120 
Router ks 1 4 652,00 4 652,00 

TP-LINK T1600G-

52PS. 
Switch ks 3 13 132,00 39 396,00 

Ubiquiti UniFi AC 

Lite 
Přístupový bod ks 1 1 672,00 1 672,00 

Vivotek FD8369A IP kamera ks 1 4 882,00 4 882,00 

Synology RS816 

Rack Station  
Datové úložiště  ks 1 11 543,00 11 543,00 

WD Red 4TB Disk do datového úložiště ks 2 2 655,00 5 310,00 

Ostatní 

Montážní sada M6 ks 168 6,75 1 134,00 

Odhad instalačních prácí 120 000,00 

Vypracování projektu 20 000,00 

Cena celkem bez aktivních prvků (v Kč) 395 654,95 

Cena celkem (v Kč)  463 109,95 

 

 


