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Abstrakt 

Tato práce si klade za cíl vytvořit kompletní návrh počítačové sítě pro firmu 

Autodružstvo Znojmo. Navrhované řešení musí zohledňovat aktuální technické a 

bezpečnostní trendy, které jsou platné dle příslušných norem a standardů pro sítě typu 

Gigabit Ethernet. V práci bude také popsáno použití a charakteristika jednotlivých 

dílčích komponent, které jsou pro chod celé sítě nezbytné.  

 

Abstract 

This project aims to create a complete proposal for a computer network for 

Autodružstvo Znojmo. Proposed solutions must take into account the current technical 

and safety trends that are valid under the relevant norms and standards for the type of 

Gigabit Ethernet network. The work will also described the use and characteristics of 

individual sub-components, which are for the operation of the entire network is 

necessary. 
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1 Úvod 

V současné moderní době, kdy osobní počítače nachází uplatnění již téměř ve 

všech každodenních činnostech, vznikla potřeba vzájemné efektivní komunikace mezi 

počítači, kterou nám zajišťují právě počítačové sítě.  

Potřeba počítačových sítí má své opodstatnění v nutnosti sdílet a přenášet stále 

objemnější data v jakékoliv podobě. Proto asi nepřekvapí, že dnes můžeme počítačové 

sítě najít prakticky v kterémkoliv podniku či domácnosti. Postupné vzájemné 

propojování sítí dalo vznik i celosvětové počítačové sítí, která dostala název Internet. 

Bez řádně fungující síťové infrastruktury by téměř většina firem nedokázala 

udržet chod v provozuschopném stavu. 
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2 Vymezení problémů a cílů práce 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout modernizaci počítačové sítě ve firmě 

Autodružstvo Znojmo.  

Bude se jednat o kompletní přestavbu stávající počítačové sítě, zahrnující 

návrh strukturované kabeláže. Tento univerzální systém kabeláže zahrnuje navržení 

typu kabelů, zásuvek, vodícího materiálů, datových tras, způsobu popisu, značení a 

aktivních prvků v datovém rozvaděči. 

Vše se budu snažit navrhnout tak, aby byly splněny veškeré potřebné 

požadavky firmy Autodružstvo Znojmo, při zachování finanční dosažitelnosti tohoto 

návrhu. Mým cílem také bude, aby nová počítačová síť byla dlouhodobě použitelná, bez 

nutnosti rozšiřování v následujících letech. 

Poslední část mé práce je zaměřena na zhodnocení nákladů realizace 

kabelážního systému s nabídkami od jiných firem. 
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3 Analýza 

V této kapitole budu analyzovat správní budovu, ve které budu svůj návrh 

uskutečňovat. Nejprve přesněji popíši zaměření firmy, poté budovu jako celek a 

nakonec jednotlivé místnosti, kde uvedu jejich rozlohu, stručný popis a předpokládané 

obsazení. 

3.1 Popis firmy 

3.1.1 Základní údaje o firmě 

 

Název:   Autodružstvo Znojmo 

Sídlo:   Znojmo, Vídeňská 2573/43, PSČ 66902 

Právní forma:  družstvo 

Den vzniku:  24. srpna 1992 

IČ:   469 69 756 

Předmět činnosti: opravy motorových vozidel, opravy karoserii  

   koupě a prodej zboží 

 pronájem a půjčování věcí movitých   

 pronájem motorových vozidel 

   zprostředkování služeb 

Orgány společnosti: představenstvo, kontrolní komise, valná hromada 

 

3.1.2 Historie 

Autodružstvo Znojmo bylo založeno v roce 1970 jako provozovna Horáckého 

Autodružstva Třebíč. V roce 1992 transformací Horáckého Autodružstva Třebíč vzniklo 

5 samostatných družstev. První z nich bylo Horácké Autodružstvo Třebíč, dále pak 

následovalo Autodružstvo Říčany, Autodružstvo Velké Meziříčí, Kovodružstvo Třebíč 

a Autodružstvo Znojmo.  

Dne 24. srpna 1992 se tedy družstvo stalo samostatným subjektem s názvem 

Autodružstvo Znojmo, se sídlem Vídeňská 43, Znojmo a zároveň se stalo značkovým 

servisem vozů Škoda.  



12 

 

3.1.3 Předmět činnosti 

Firma se zabývá prodejem nových vozů Škoda Auto a zároveň jejich servisem. 

Jako dalším doplňkovým předmětem je prodej a půjčování silničních motorek, skútrů a 

čtyřkolek značky Yuki a VD Moto. Od roku 2008 firma provozuje také nonstop 

odtahovou službu.  

Dále se firma zabývá půjčováním přívěsů a náhradních vozidel. Autodružstvo 

Znojmo je také zprostředkovatelem služeb, jako je například poskytnutí leasingu, 

havarijního pojištění či povinného ručení. 

3.2 Analýza současného stavu sítě 

Firma používá ještě 10 Mbit síť Ethernetovou síť standardu 10Base-2, která již 

v současnosti nesplňuje ani normu pro počítačové sítě. Tato síť je vedena po koaxiálním 

kabelu a má propustnost cca 1,2 MB za vteřinu, což při dnešním zatížení zcela 

nevyhovuje. V praxi to znamená, že pokud uživatel pošle k vytisknutí na vzdálenou 

tiskárnu obyčejný dokument s jedním obrázkem, tak tuto celou síť zahltí asi na 3 

sekundy a to v případě jen tohoto tisku. Navíc je na této síti provozován intranet a 

internet, což má také za následek velice pomalou práci.  

Mezi další problémy patří i stará kabeláž sítě. Pokud dojde v některé části 

koaxiálního vedení k přerušení, tak přestane fungovat celá počítačová síť ve firmě. Tuto 

kolizi sítě jsem již párkrát řešil a je velmi časové náročné najít poškozené místo vedení, 

které může být kdekoliv.  

Kompletní řešení prodeje, jako je například prodej nových i ojetých vozů, 

prodej náhradních dílů, prodej příslušenství a servis vozidel má na starost software 

DMS, který používá společnou databázi umístěnou na serveru. Přístup k tomuto serveru 

s databází po této síti je v těchto podmínkách již nemožné.  

Další důvod k modernizaci je rozšíření sítě do dalších pracovišť nacházejících 

se v servisní dílně. Škoda Auto totiž požaduje po autorizovaných dealerech v celé 

republice napojení diagnostického počítače na počítačovou síť z důvodu aktuálnosti 

programu v diagnostickém počítači VAS. Tento přístroj se používá pro hledání závad 

v řídících jednotkách automobilů.  
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Stávající síť již nejde rozšířit, protože síť po koaxiálním kabelu může mít 

maximální délku, která je již teď maximálně vyčerpána, navíc rozšiřování stávající staré 

sítě by bylo pro firmu s ohledem na nové technologie do budoucnosti nerentabilní. 

3.3 Vybavení firmy 

3.3.1 Hardware 

Pracovní stanice jsou ve firmě dokupovány dle potřeb v průběhu let, a proto 

mají počítače odlišné konfigurace.  

 Název v síti Umístění Procesor RAM HDD 

A
ut

os
al

on
 auto_zn_w01 autosalon AMD Duron 1,3 GHz 512 MB 40 GB 

auto_zn_w02 autosalon iCeleron 2,66 GH 512 MB 40 GB 

auto_zn_w03 autosalon iCeleron 2,66 GHz 512 MB 40 GB 

auto_zn_w04 kancelář - vedoucí prodeje iCeleron 2,66 GHz 512 MB 40 GB 

A
dm

in
is

tr
at

iv
ní

 b
ud

ov
a 

auto_zn_w05 kancelář - ředitel iCeleron 2,66 GHz 2 GB 80 GB 

auto_zn_w06 kancelář - účtárna AMD Duron 1,3 GHz 512 MB 40 GB 

auto_zn_w07 kancelář - účtárna iPentium II 400 MHz 512 MB 40 GB 

auto_zn_w08 kancelář - prodej dílů iCeleron 2,4 GHz 1 GB 80 GB 

auto_zn_w09 kancelář - prodej dílů AMD Duron 1,3 GHz 512 MB 40 GB 

auto_zn_w10 prodejna náhradních dílů iCeleron 2,66 GHz 1 GB 80 GB 

auto_zn_w11 příjem zakázek iCeleron 2,4 GHz 512 MB 40 GB 

auto_zn_w12 příjem zakázek iCeleron 2,66 GHz 1 GB 40 GB 

auto_zn_w13 příjem zakázek iCeleron 2,53 GHz 512 MB 40 GB 

auto_zn_w14 kancelář - mistr servisu iPentium II350 MHz 512 MB 40 GB 

M
ec

ha
ni

ck
á 

dí
ln

a auto_zn_w15 mechanická dílna iPentium II 400 GHz 512 MB 40 GB 

auto_zn_w16 diagnostika iCeleron 2,3 GHz 512 MB 40 GB 

auto_zn_w17 geometrie iCeleron 900 MHz 512 MB 20 GB 

auto_zn_w18 měření emisí iPentium II 400 GHz 512 MB 40 GB 

auto_zn_w19 klempírna iCeleron 900 MHz 512 MB 40 GB 

Tabulka 1  Hardwarové konfigurace pracovních stanic, zdroj: vlastní 

Celkově bych pracovní stanice hodnotil jako vyhovující k potřebám firmy, ale 

zároveň bych doporučoval zrychlit obměnu starých počítačů za novější. 
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3.3.2 Software 

Ve firmě se používají jak běžné kancelářské, tak i specifické aplikace (měření 

emisí, geometrie), které nevyžadují výrazně vysoké nároky na síť. 

 

Název v síti Umístění 

D
M

S
 

P
oh

od
a 

E
lz

a 

E
T

K
A

 

P
ro

F
in

 

N
O

D
32

 

M
S

 O
ffi

ce
 

O
pe

nO
ffi

ce
 

A
ut

os
al

on
 auto_zn_w01 autosalon ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w02 autosalon ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w03 autosalon ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w04 kancelář - vedoucí prodeje ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

A
dm

in
is

tr
at

iv
ní

 b
ud

ov
a 

auto_zn_w05 kancelář - ředitel ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w06 kancelář - účtárna ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w07 kancelář - účtárna ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w08 kancelář - prodej dílů ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w09 kancelář - prodej dílů ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w10 prodejna náhradních dílů ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w11 příjem zakázek ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w12 příjem zakázek ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w13 příjem zakázek ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w14 kancelář - mistr servisu ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

M
ec

ha
ni

ck
á 

dí
ln

a auto_zn_w15 mechanická dílna ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w16 diagnostika ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w17 geometrie ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w18 měření emisí ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

auto_zn_w19 klempírna ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Tabulka 2  Softwarové konfigurace pracovních stanic, zdroj: vlastní 

Ve stručnosti bych shrnul programy, které jsou používány na jednotlivých stanicích: 

DMS prodejní systém obchodníka 

Pohoda  účetní software 

Elza  dílenská příručka 

ETKA   katalog náhradních dílů 

ProFin  online leasing 

NOD32  antivirový systém 

MS Office kancelářský balík 

OpenOffice kancelářský balík
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3.4 Firemní požadavky na síť 

Jelikož jsem v této firmě zaměstnán jako správce počítačové sítě, tak jsem 

nejlépe věděl funkci jakou má síť plnit a jaké jsou na ni kladeny nároky. Po konzultaci 

s ředitelem firmy, jsme dospěli k několika zásadním bodům, které by síť měla splňovat: 

• rychlejší přenos dat po síti 

• stabilita a bezporuchovost celého systému 

• dostupnost sítě v celém areálu firmy (autosalon, administrativní budova, servis) 

• v budoucnosti možnost napojení i telefóních linek 

• malé provozní náklady 

• snadné připojení dalších zařízení 

 

3.5 Analýza budovy 

V této kapitole popíšu místnosti v budově firmy Autodružstvo Znojmo, ke 

kterým uvedu jejich rozlohu, počet osob které danou místnost využívají a plánované 

vybavení místnosti potřebující připojení na počítačovou síť.  

 
Obrázek 1  Schéma plánu budovy, zdroj: vlastní 
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Jak je vidět na obrázku 1 budova je rozdělena na tři části, prodejnu nových 

vozu (autosalon), administrativní budovu, kde se nachází příjem oprav, prodejna 

náhradních dílů, kanceláře, sklad a na servisní dílnu, kde se provádí veškeré opravy 

automobilů.  

Celá budova je poměrně stará, byla postavena v roce 1970, v roce 1991 

proběhly menší rekonstrukce. Autosalon byl ke stávající budově přistavěn roku 1993. 

Část budovy je podsklepena, ve sklepních prostorách se nachází sprchy a šatny pro 

zaměstnance, tedy místnosti bez využití počítačové sítě, a proto na ně nebude v návrhu 

brán ohled. 

 

3.5.1 Autosalon 

Prodejna nových vozů je jedna velká místnost o rozloze 240m2, kde jsou 

vystaveny nové vozy, ke které přiléhá malá kancelář určená pro vedoucího prodeje 

nových vozů.  

 

autosalon  

rozloha: 240m2 

počet osob: 3 

vybavení: 3 počítače, 2 telefony, 1 síťová tiskárna 

popis: Dva prodejci mají k dispozici svůj pracovní stůl s počítačem a telefonem. 

Počítače tisknou přes IP tiskárnu. V salonu je jeden roh vymezen pro 

administrativu k půjčování přívěsů a prodeji bazarových automobilů, 

k disposici má počítač s telefonem. 

 

kancelář - vedoucí prodeje  

rozloha: 10m2 

počet osob: 1 

vybavení: 1 počítač, 1 telefon 

popis: Kancelář je součástí autosalonu a je vyhrazena pro vedoucího prodeje, 

který má v kanceláři k dispozici pracovní stůl s počítačem a bezdrátovým 

telefonem.  
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3.5.2 Administrativní budova 

V této části budovy se nachází kanceláře, sklad náhradních dílů, prodejna 

náhradních dílů, pokladna, kancelář mistra servisu a příjem zakázek. Celá část budovy 

byla v roce 1991 rekonstruována, přestavbou prošly kanceláře a část prodejny. 

 

kancelář - ředitel  

rozloha: 12m2 

počet osob: 1 

vybavení:  1 počítač, 1 telefon, 1 síťová tiskárna 

popis: V této kanceláři je ředitel firmy, který pro svou práci potřebuje počítač, 

bezdrátový telefon a síťovou barevnou tiskárnu. 

 

kancelář - účtárna  

rozloha: 16m2 

počet osob: 2 

vybavení: 2 počítače, 2 telefony 

popis: V kanceláří se nachází účetní a sekretářka ředitele firmy. Ke své práci má 

každá k dispozici počítač a telefon. 

 

kancelář - prodej náhradních dílů  

rozloha: 9m2 

počet osob: 2 

vybavení:  2 počítače, 1 telefon 

popis: V kanceláří se nachází vedoucí prodeje náhradních dílů a jeho asistent. 

Každý má k dispozici jeden počítač k objednávání a evidenci dílů, 

společně mají jeden telefon.    

 

sklad náhradních dílů  

rozloha: 34m2 

počet osob: 0 

vybavení:  není nutné síťové připojení 
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prodejna náhradních dílů  

rozloha: 37m2 

počet osob: 1 

vybavení:  1 počítač, 1 telefon 

popis: Zde se nachází prodavač, který obsluhuje zákazníky v prodejně, 

k dispozici má počítač s telefonem. 

 

příjem zakázek  

rozloha: 36m2 

počet osob: 3 

vybavení:  3 počítače, 2 telefony, 1 wifi access point 

popis: V tomto úseku jsou dva technici na příjem zakázek a jedna paní, která má 

na starosti pokladnu. Zaměstnanci mají k dispozici 3 počítače a 

2 bezdrátové telefony. Pro čekající zákazníci je k dispozici bezdrátové 

připojení k internetu (wifi). 

 

kancelář - mistr servisu  

rozloha: 9m2 

počet osob: 1 

vybavení:  1 počítač, 1 telefon 

popis: Mistr servisu je vedoucím celého úseku oprav automobilů a má na 

starosti veškerou agendu s tím spojenou. K dispozici má počítač a 

bezdrátový telefon. 

 

3.5.3 Servisní dílna 

Servisní dílna se nachází ve staré budově o celkové rozloze asi 991 m2. Budova 

má velmi vysoké zdi, což nám ulehčí vedení kabeláže. Je největší, ale také nejstarší 

částí celého komplexu firmy, nachází se zde největší počet zaměstnanců firmy.   

mechanická dílna  

rozloha: 342m2 

počet osob: 10 
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vybavení:  1 počítač 

popis: Počítače, na kterém je nainstalovaný program Elza (dílenská příručka), 

který technikům pomáhá při práci se součástmi automobilů. 

 

mytí automobilů  

rozloha: 24m2 

počet osob: 1 

vybavení:  není nutné síťové připojení 

 

čistička  

rozloha: 19m2 

počet osob: 0 

vybavení:  není nutné síťové připojení 

 

výměna oleje  

rozloha: 25m2 

počet osob: 1 

vybavení:  není nutné síťové připojení 

 

diagnostika  

rozloha: 50m2 

počet osob: 2 

vybavení:  1 wifi acces point, 1 počítač 

popis: Na tomto pracovišti jsou dva technici, kteří pomocí speciálního 

diagnostického zařízení VAS 5053, po připojení na řídící jednotku 

automobilu, hledají závady a provádí měření. VAS 5053 je bezdrátové a 

přenosné zařízení, které je k počítačové síti připojeno pomoci 

technologie wifi. Dále je k dispozici počítač s dílenskou příručkou Elza. 
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geometrie  

rozloha: 21m2 

počet osob: 1 

vybavení:  1 počítač 

popis: V tomto úseku se nachází počítač, který pomocí speciálního zařízení měří 

geometrii (sbíhavost) kol u automobilů. Protokol o měření je směrovaný 

na tiskárnu, která se nachází u měření emisi. 

 

měření emisí  

rozloha: 78m2 

počet osob: 1 

vybavení:  1 počítač, 1 síťová tiskárna 

popis: V této místnosti se nachází technik, který přes počítač pomocí 

speciálního zařízení měří emise výfukových plynů u automobilů.  

 

sklad odpadu  

rozloha: 34m2 

počet osob: 0 

vybavení:  není nutné síťové připojení 

 

lakovna  

rozloha: 163m2 

počet osob: 2 

vybavení:  není nutné síťové připojení 

 

klempírna  

rozloha: 197m2 

počet osob: 5 

vybavení:  1 počítač 

popis: V tomto úseku se nachází počítač, na kterém je nainstalovaný program 

Elza (dílenská příručka), který technikům pomáhá při práci se součástmi 

automobilů.   
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4 Teoretická východiska řešení 

V této kapitole bych chtěl popsat základní komponenty nutné pro činnost sítě. 

Výsledkem kombinace těchto prvků vznikají sítě různých topologii, standardů a 

vlastností. 

4.1 Teorie přenosu v sítí 

4.1.1 Model OSI 

Počítačové sítě vyvíjelo více firem, zpočátku to byly uzavřené a 

nekompatibilní systémy, které bylo nutné nějakým způsobem sjednotit, protože hlavním 

účelem sítí je přece jejich vzájemné propojování mezi sebou.  

Proto mezinárodní ústav pro normalizace ISO (International Standards 

Organizations) vypracoval tzv. referenční model OSI (Open System Interconnection), 

který byl v roce 1984 přijat jako mezinárodní norma ISO 7498. Model rozdělil práci 

v síti na sedm vzájemně spolupracujících vrstev, přičemž každá z nich reprezentuje 

nějaký krok v síťovém komunikačním procesu.  

 

 
Obrázek 2  Model OSI, zdroj: vlastní 

 

Každá vrstva modelu OSI plní v síťovém komunikačním procesu určitou úlohu 

a data následně přenechá vrstvě další (dolů nebo nahoru v závislosti na tom, probíhá-li 
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příjem nebo odesílání dat). Každá vrstva dodává průchozím datům dodatečné informace 

ve formě hlaviček, které jsou vkládány hned před původní data.  

Vzájemná komunikace mezi vrstvami pracuje tak, že na straně odesílatele 

aplikace vytvoří data určená k přenosu po síti. Následně tato data vypustí z aplikační 

vrstvy operačního systému síťové komponenty. Jak data skrze jednotlivé vrstvy 

prostupují, jsou postupně zapouzdřována nebo přikládána k větší jednotce, jelikož každá 

vrstva přidá k datům ještě svojí hlavičku. V momentě kdy data dorazí na cílový počítač, 

probíhá proces přesně opačně - informace jsou přepouštěny vrstvami nahoru a přidané 

informace jsou postupně odebírány, vždy jedna vrstva a to v pořadí opačném, než 

v jakém byly přidány. Vrstva datového toku na přijímací straně přečte a odstraní 

hlavičku přidanou vrstvou datového toku strany odesílací. Následně síťová vrstva na 

přijímací straně zpracuje informace z přidané hlavičky (přidané vrstvou na straně 

odesílací) atd. Každá vrstva tedy komunikuje pouze s jednou vrstvou stejného názvu na 

druhé straně.1 

 

 
Obrázek 3  OSI model - přenos, zdroj: vlastní 

 

                                                 
1 SHINDER, L. D. Počítačové sítě. 2003. 112 s. 



23 

 

Název  

 

Aplika ční vrstva  

(Application layer) 

7. 

 

 

Prezentační vrstva 

(Presentation layer) 

6. 

 

 

Relační vrstva 

(Session layer) 

5. 

 

Transportní vrstva 

(Transport layer) 

4. 

 

Síťová vrstva 

(Network layer) 

3. 

 

Linková vrstva 

(Data-link layer) 

2. 

 

 

 

Fyzická vrstva 

(Physical layer) 

1. 

 

Popis  

 

Zajišťuje interakci mezi aplikačním programem a sítí. Protokoly 

na této vrstvě zajišťují úkoly, jako jsou například přenosy 

souborů, přístup k tisku a služby zajišťující doručování zpráv. 

Na této vrstvě pracuje brána. 

 

Má na starosti konverzi dat, přenášená data mohou totiž být 

v různých sítích různě kódována. Tato vrstva zajišťuje sjednocení 

formy vzájemně přenášených údajů. Dále data komprimuje, 

případně i šifruje. 

 

Vytváří, navazuje a po skončení ukončuje komunikaci přenosu. 

Může provádět ověřování uživatelů, zabezpečení přístupu 

k zařízením. 

 

Zajišťuje kompletní přenos dat. Dělí a kontroluje přenášené 

zprávy na pakety a opětovně je skládá (při přenosu se mohou 

pakety pomíchat nebo ztratit). 

 

Je zodpovědná za spojení a směrování paketů mezi dvěma 

počítači, nebo uzly v sítí (v případě, že neexistuje přímé spojení).   

Na této vrstvě pracuje router. 

 

Přenáší údaje po fyzickém médiu, pracuje s fyzickými adresami 

síťových karet MAC (Media Access Control), odesílá a přijímá 

rámce, kontroluje cílové adresy přijatých rámců a určuje, zda 

rámec bude odevzdán vyšší vrstvě či nikoliv.  

Na této vrstvě pracuje switch a bridge. 

 

Poskytuje hardwarové prostředky pro přijímání a odesílání dat. 

Obsahuje informace o rozložení jednotlivých pinů v kabelu. 

Moduluje data na signály používané pro přenos síťovém médiu.  

Na této vrstvě pracuje hub. 
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4.1.2 Topologie sítí 

Topologií sítě se rozumí způsob, jakým jsou jednotlivé uzly sítě uspořádány a 

vzájemně propojeny. Topologie je prvkem síťového standardu a podstatně určuje 

výsledné vlastnosti počítačové sítě.  

 

• Sběrnicová topologie (bus topology) 

Ke spojení stanic je použito jediné průběžné vedení, ke kterému jsou pomoci 

odbočovacích prvků (T-konektorů) připojeny všechny počítače v síti. Sběrnicová 

topologie se především používala v sítích s koaxiálním kabelem. Velkou nevýhodou je 

vzájemné propojení stanic jedním kabelem, kde jakékoliv přerušené znamená havárii 

celé sítě. V současné době se u nových sítí už nepoužívá. 

 

 
Obrázek 4  Sběrnicová topologie, zdroj: vlastní 

 

• Hvězdicová topologie (star topology) 

Každá stanice v síti je propojena vlastním kabelem, které jsou připojeny do 

centrálního prvku (hub, switch). V případě přerušení jednoho kabelu, není přerušena 

celá síť, ale pouze jeden konkrétní počítač. Jedná se o nejpoužívanější způsob 

propojování počítačů do sítě, používá se ve strukturované kabeláži. 

 

 
Obrázek 5  Hvězdicová topologie, zdroj: vlastní 
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4.1.3 Ethernet 

Jednotlivé síťové prvky je možné různě kombinovat, používat určité topologie, 

různé přístupové metody, jiné kabely, kabeláž doplňovat o aktivní prvky. Právě tato 

široká variabilita působí proti základní myšlence sítí a jednotlivé sestavené sítě spolu 

nemusí být kompatibilní. Proto musely být přijaty standardy, které definují základní 

požadavky na technické sestavení počítačových sítí. Normalizaci provádí organizace 

IEEE (Institute of Electrical and Electonics Engineers). 

• IEEE 802.3 Standardy sítě Ethernet 

• IEEE 802.11 Standardy pro bezdrátové sítě 

Ethernet je nejrozšířenější standard sítí LAN. V modelu OSI je reprezentován 

fyzickou a linkovou vrstvou. Lze použít různé topologie sítí a druhy kabelů (tím se 

zabývají jednotlivé specifikace Ethernetu).  

Značení Ethernetu má pevně daná pravidla: 

• první číslice vyjadřuje maximální rychlost, se kterou daný standard pracuje 

• slovo BASE vyjadřuje přenos v základním pásmu 

• písmeno na konci popisuje druh kabelu (T - nestíněná dvojlinka, F - optický, ..) 

Typ Označení Rychlost Typ kabelu Max. délka segmentu 

E
th

er
ne

t 10Base-5 10 Mb/s koaxiální 500 m 

10Base-2 10 Mb/s koaxiální 185 m 

10Base-T 10 Mb/s UTP kat. 3 100 m 

F
as

t E
th

er
ne

t 

100Base-TX 100 Mb/s UTP kat. 5 100 m 

100Base-FX 100 Mb/s optický MMF / SMF  550 / 2000 m 

100Base-T4 100 Mb/s UTP kat. 3,4 100 m 

G
ig

ab
it 

E
th

er
ne

t 

1000Base-T 1000 Mb/s UTP kat. 5e 100 m 

1000Base-TX 1000 Mb/s UTP kat. 6 100 m 

1000Base-SX 1000 Mb/s optický MMF 550 m 

1000Base-LX 1000 Mb/s optický SMF 2000 m 

Tabulka 3  Přehled Ethernetu, zdroj: vlastní 
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4.2 Kabely 

Pro sítě standardu Ethernet se používají tři základní typy kabelů: koaxiální 

kabel, kroucená dvojlinka a optický kabel.  

4.2.1 Koaxiální kabel 

Koaxiální kabel se skládá ze dvou vodičů v pouzdru. První vodič je tvořený 

silnějším, nejčastěji měděným drátem, a prochází středem celého kabelu. Další vrstvou 

je dielektrická plastová izolace, která slouží k ochraně prvního vodiče před druhým. 

Druhý vodič je tvořený hustou vodivou síťkou tvořenou z mědi, která obtéká izolační 

vrstvu. Měděná síťka má za úkol odstiňovat středový vodič od okolních vlivů (zejména 

od vnějšího elektromagnetického pole) a stejně tak bránit vyzařování opačným směrem. 

Samotný přenášený signál je tvořený rozdílem elektrických potenciálů obou vodičů. 

Důležitým parametrem každého koaxiálního kabelu je impedance, měřená v 

Ohmech. Vyjadřuje odpor, který kabel klade střídavému proudu. Ve světě počítačů se 

používají nejčastěji koaxiální kabely s impedancí 50 Ohmů, zatímco například pro 

rozvody televizního signálu to jsou kabely s impedancí 75 Ohmů. Z toho také vyplývá, 

že pro vzájemné propojování počítačů není obecně možné použít ten samý kabel, který 

se používá například pro společné televizní antény. Jakmile se rozhodneme použít 

koaxiální kabel pro potřeby propojení počítačů, musíme mít na paměti jeden velmi 

důležitý fakt, který souvisí právě s charakteristickou impedancí kabelu: jde o povinnost 

zakončit oba konce kabelu pomocí tzv. zakončovacích členů (lidově: terminátorů). 2 

 

 
Obrázek 6  Koaxiální kabel, zdroj: http://www.site.the.cz 

  

                                                 
2 http://www.earchiv.cz/a96/a643k150.php3 
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4.2.2.3 Kategorie 

Dle normy TIA/EIA 568 jsou kabely rozdělený do kategorií (category) od 1 do 

současné 7. Čím vyšší je číslo kategorie, tím efektivněji a rychleji může kabel data 

přenášet. Rozdíl mezi kategoriemi spočívá hlavně v těsnosti kroucení párů linek.  

Pro potřeby bakalářské práce jsem vybral pouze některé kategorie. 

Název  
 

kategorie 3 

 

 

 

kategorie 5 

 

 

 

kategorie 6 

 

 

kategorie 7 

 

 

Popis  
 

Kabel pro přenos dat a hlasu s přenosovou rychlosti až do 10 Mb/s a 

šířkou pásma 16 MHz. Hlavní uplatnění kategorie 3 bylo v 10 BASE-T 

Ethernet. 

 

Pracuje ve frekvenční šířce pásma do 100 MHz. Využíván pro 

počítačové sítě s rychlostí přenosu dat 100 Mb/s, resp. 1 Gb/s v případě 

využití všech 8 drátů. 

 

Pracuje ve frekvenční šířce pásma do 250 MHz. Oproti kat. 5 nepřináší 

žádné výhody, maximální přenosová rychlost zůstává 1 Gb/s . 

 

Kabel je plně stíněný (každý pár vodičů zvlášť). Pracuje ve 

frekvenčním pásmu do 600 - 700 MHz. Navrženo pro sítě standardu 10 

Gigabit Ethernet. 

4.2.2.4 Třída 

Třída (class) nám určuje klasifikaci kanálu (horizontální sekce vedení), 

ovlivňuje materiál, ale i techniku instalace a technologii spojení prvků 

Třída Kategorie Frekvenční rozsah Obvyklé použití 
A 1 do 100 kHz analogový telefon 
B 2 do 1 MHz ISDN 
C 3 do 16 MHz Ethernet 
- 4 do 20 MHz Token-Ring 
D 5 do 100 MHz Gigabit Ethernet 
E 6 do 250 MHz ATM1200 
F 7 do 600 MHz 10 Gigabit Ethernet 

Tabulka 4  Třídy kabeláže, zdroj: Jordán, V. Prezentace z předmětu Počítačové sítě 
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4.2.3 Optický kabel3 

Je založen na odlišném principu, než je tomu u metalických kabelů. Data 

nejsou přenášena elektricky v měděných vodičích, ale světelnými impulsy v optických 

vláknech. Protože optický kabel používá k přenosu signálu světlo místo elektřiny, je 

odolný vůči elektromagnetickým vlivům a je možné ho použít na velké vzdálenosti 

(desítky kilometrů). Oproti metalickým kabelům jsou optické kabely mnohem dražší. 

Podle konstrukce optického vlákna rozeznáváme dva druhy optických kabelů: 

 

• Mnohavidové (MMF, Multi Mode Fiber) - světlo se v nich rozpadá na několik 

částí (vidů). Oproti jednovidovým kabelům mají tlustší průměr jádra, do 

kterého vstupuje více paprsků. Mají horší optické vlastnosti (k čemu přispívá i 

méně kvalitní zdroj světla, kterým je LED dioda), které se projevují v kratších 

vzdálenostech, na kterou je kabel schopen přenášet signál. Pro sítě LAN jsou 

tyto vzdálenosti, v řádech stovek metrů plně dostačující. 

 

• Jednovidové (SMF, Single Mode Fiber) - kabelem prochází jen jeden paprsek 

(jeden vid). Tyto kabely mají lepší optické vlastnosti, vyšší přenosovou 

kapacitu a signál umí přenést na delší vzdálenosti, než kabely mnohavidové. 

Jsou ale podstatně dražší, k čemu přispívá i kvalitní zdroj světla, kterým je 

laser. V sítích LAN se používají jen výjimečně, vhodnější jsou pro 

telekomunikační firmy, nebo kabelové televize. 
 

4.2.4 Konektory 

 
 

Obrázek 10  Konektory, zdroj: http://www.svetsiti.cz  

                                                 
3 HORÁK, J. a KERŠLÁGER, M. Počítačové sítě pro začínající správce. 4. vydání. 2008. 18 s. 

Konektor: BNC  Konektor: RJ-45  Konektor: SC 
Kabel: koaxiální  Kabel: Kroucená dvojlinka  Kabel: optický 
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4.3 Aktivní prvky kabeláže 

Model OSI formuluje představu, co vše je potřeba pro úspěšnou komunikaci po 

sítí. Samotný přenos dat až k síťové kartě, zajišťují první tři vrstvy (fyzická, linková a 

síťová). Po odeslání dat ze síťové karty se musí provést vhodný výběr trasy, rozhodnutí, 

do které sítě má paket projít a kam ne, a mnoho dalších úkolů. Tyto úkoly musejí 

provádět další prvky vložené do kabeláže, které se aktivně podílejí na dění v síti, proto 

jim také říkáme aktivní prvky. 

Jednotlivá zařízení se liší svou inteligencí a složitostí zaleženou v první radě na 

vrstvě modelu OSI, ve které pracují. 

4.3.1 Hub (rozbočovač) 

Hub je velice jednoduché zařízení, které pracuje na první (fyzické) vrstvě 

modelu OSI a pouze rozesílá pakety do sítě, bez ohledu na to komu jsou určeny. Jeho 

základní funkcí je rozbočovat signál v síti. V minulosti byl nezbytným prvkem v sítích 

s hvězdicovou topologií. V současné době se v sítích LAN moc nepoužívá, nahradil ho 

switch, který je mnohem vyspělejších zařízením.  

Na obrázku 11 můžeme vidět princip činnosti hubu. Pokud je v síti hub a PC 1 

odešle paket na PC 4, je paket poslán všem stanicím sítě, ale pouze PC 4 jej přijme a 

ostatní stanice ho zahodí. Sítí tak při běžném provozu putuje velké množství 

nepotřebných paketů, což má za následek velké zahlcení sítě. 

 

 
Obrázek 11  Hub - přenos dat, zdroj: vlastní 
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4.3.2 Switch (přepínač) 

Je zařízení, které pracuje na druhé (linkové) vrstvě modelu OSI. Princip 

činnosti spočívá v tom, že vnitřní logika přepínače kontroluje adresy odesílatele a 

příjemce obsažení v přenášeném paketu a na základě těchto adres provádí přepínání 

daného paketu pouze na port přepínače, kde se stanice s danou cílovou MAC adresou 

nachází. Switch vytvoří mezi dvěma vzájemně komunikujícími stanicemi virtuální 

okruh.  

Výrazně eliminuje nevýhody přístupové metody CSMA-CD v sítích typu 

Ethernet, kdy při zvyšujícím se počtu uživatelských stanic dochází k postupnému 

zahlcování sítě, a tím pádem i ke kolizím. 

Další výhodou používání přepínačů je schopnost pracovní stanice odesílat a 

přijímat data současně, neboli fungovat v tzv. plně duplexním režimu (full duplex). V 

poloduplexním (half duplex) prostředí může pracovní stanice v síti data jen posílat nebo 

přijímat. 

 

Na obrázku 12 můžeme vidět princip switche, kde probíhá přenos mezi 

stanicemi PC 1 a PC 2. Pokud je centrem sítě switch, vytvoří se mezi oběma 

komunikujícími stanicemi spojení, oddělené od ostatních stanic. Komunikující stanice 

nejsou zahlcovány cizími pakety, nedochází ke zpomalení sítě a výměna dat probíhá 

maximální rychlostí v obou směrech.  

 

 
Obrázek 12  Switch - přenos dat, zdroj: vlastní 
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4.3.3 Router (směrovač) 

Jeho hlavním úkolem je proces zvaným routování (routing), kdy přeposílá data 

směrem k jejich cíli. Routování probíhá ve třetí (síťové) vrstvě sedmivrstvého modelu 

OSI a je prováděno pomocí IP adresy, nikoliv podle fyzické MAC adresy síťového 

zařízení jak je tomu u switche.  

Celý proces směrování probíhá tak, že router vyhodnotí všechny dosažitelné 

trasy pro každý zaslaný paket a rozhoduje jednotlivě paket po paketu. Tímto způsobem, 

pokud je nějaká trasa v dané chvíli příliš pomalá, vybere jinou, efektivnější. Router se 

podstatně liší od switche i tím, že spojuje počítače pouze v místní síti, kdežto router 

propojuje dvě sítě mezi sebou, nejčastěji sítě LAN a internet. 

4.3.4 Bridge (most)4 

Je starším zařízením, jehož hlavním úkolem je spojení dvou částí sítě. Most je 

inteligentním prvkem, který se zajímá o přenášená data a plní dvě funkce: 

• Filtrace paketů - most si z paketů přečte cílovou adresu a ten pak propustí jen 

do toho segmentu sítě, v níž je cíl paketu. Filtrováním se podstatně snižuje 

zatížení celé sítě, protože data neputují do části sítě, kam nepatří. 

• Propojení dvou sítí různých standardů - princip spočívá v tom, že pracuje ve 

druhé (linkové) vrstvě modelu OSI, takže fyzické odlišnosti sítí je neovlivňují. 

 

4.4 Strukturovaná kabeláž 

Strukturovaná kabeláž tvoří základní prvek infrastruktury moderních lokálních 

počítačových sítí. Je to standardizované řešení universálního přenosu dat v rámci jedné 

či více komerčních budov. Tvoří fyzickou vrstvu komunikační sítě, která se skládá s 

pasivních síťových prvků (kabelů, patch panelů, zásuvek).  

Kabelový systém umožňuje přenos dat v různé formě, nejvíce je využíván u 

počítačových sítí a propojení telefonů, zejména pak v nových budovách. 

Strukturovanou kabeláž lze používat i pro jiné komunikační systémy (videosignály, 

zabezpečovací systémy).  

                                                 
4 HORÁK, J. a KERŠLÁGER, M. Počítačové sítě pro začínající správce. 4. vydání. 2008. 28 s. 
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4.4.1 Normy 

Jak už jsem zmínil, strukturovaná kabeláž je standardizované řešení přenosu 

dat v budovách. Při realizaci je tedy nezbytné dodržovat určitá pravidla, která vedou ke 

správnému navržení celého systému. Tato standardizovaná pravidla jsou popsána 

v normách, které jsou rozšířeny mezinárodně.  

Níže uvedené normy jsem posoudil jako nejdůležitější pro strukturované 

kabelážní systémy. 

 

Název  

 

ČSN EN 50173-1 

 

 

 

 

ČSN EN 50174 

 

ČSN EN 50174-1 

 

 

 

 

ČSN EN 50174-2 

 

 

 

 

ČSN EN 50174-3 

 
 
 
 

Popis  

 

Univerzální kabelážní systémy. 

Norma definuje strukturu a nejmenší rozsah univerzálního 

kabelážního systému, požadavky na realizaci a výkonnostní 

požadavky na jednotlivé části kabeláže a jejich prvky. 

 

Instalace kabelových rozvodů 

 

Norma specifikuje základní požadavky na plánování, realizaci a 

provoz kabelových rozvodů informační techniky používající 

symetrické měděné kabelové rozvody a kabelové rozvody z 

optických vláken 

 

Norma obsahuje podrobné požadavky a návod vztahující se 

k plánování instalace a postupům v budovách a je určena pro 

techniky, kteří se přímo účastní plánování instalací kabelových 

rozvodů informační techniky. 

 

Norma obsahuje podrobné požadavky a návod vztahující se 

k projektové přípravě a výstavbě vně budov a je určena pro 

techniky, kteří se přímo účastní projektové přípravy výstavby 

kabelových vedení informačních technologií. 
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4.4.2 Kabeláž 

Celý systém vedení se skládá ze tří hlavních částí, páteřní, horizontální a 

pracovní sekce:  

 

• Páteřní sekce (backbone cabling) také nazývána vertikální sekce, je vedení 

propojující jednotlivé datové rozvaděče v rámci budovy (mezi patry), ale také i 

mezi jednotlivými budovami. V takovém případě jsou výhradně používány 

optické kabely, které vyhovují vysokým požadavkům na rychlost a 

bezporuchovost spojení. V některých případech bávají tyto trasy pro zvýšení 

spolehlivosti zdvojeny a vedeny přes jiný rozvodný uzel. Česká norma ČSN 

EN 50174 specifikuje maximální délky pro příslušné podmínky v délkách 

300,500 a 2000 m dle typu optického kabelu. U menších sítí kde je pouze jeden 

datový rozvaděč, se tato sekce vedení nevyskytuje. 

 

• Horizontální sekce (horizontal cabling) je část kabelu, která vede od 

propojovacího panelu (patch panel) v datovém rozvaděči k zásuvce 

v jednotlivých místnostech. Je to nejstálejší část kabeláže ve strukturované 

kabeláži. Pro vedení se nejčastěji požívá optický kabel, nebo křížená dvojlinka 

(UTP, STP), která musí být typu drát o maximální délce 90 m.  

 

• Pracovní sekce (work area) je oblast, která se skládá ze dvou kabelů typu 

lanko, který je více pružný a lépe se s ním manipuluje. Jeden se nachází 

v datovém rozvaděči, jedná se o propojovací kabel (patch cable) který spojuje 

propojovací panel s aktivním zařízením (switch). Druhý kabel tvoří rozhraní 

mezi vlastní kabeláží a zařízením uživatele, spojující zásuvku a koncové 

zařízení uživatele (počítač, telefon). Délka pracovního vedení u rozvaděče by 

neměla překročit délku 4 m a součet délek pracovního vedení v datovém 

rozvaděči a na straně zásuvky by neměl překročit 10 m. (Na obrázku 13 

znázorněna červeně). 
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Obrázek 13  Strukturovaná kabeláž, zdroj: http://www.gity.cz 

 

Dále je možné strukturovanou kabeláž rozdělit také na linku a kanál: 

• Linka  (permanent link) je přenosová cesta spojující propojovací panel až 

k zásuvce (horizontální vedení). Je totožná s horizontální sekcí vedení kabelu. 

Na obrázku 13 je vyznačena modrou barvou. 

• Kanál (channel) spojení od aktivního prvku v rozvaděči až po síťovou kartu 

v počítači včetně propojovacích kabelů. Na obrázku 13 je vyznačena červenou 

a modrou barvou. Délka kanálu (tj. horizontální kabeláž + propojovací šňůry) 

nesmí přesahovat délku 100 m. 

4.4.3 Komponenty kabeláže 

• Propojovací panel (patch panel) jsou v podstatě propojovací pole s centrálním 

ukončením horizontálních rozvodů. Panely bývají připevněny na zeď, nebo 

jsou umístěny v 19" rozvaděčových skříních. Mají příslušné množství portů 

(16, 24, 48),  z nichž každý má dvě části – jednu pro ukončení kabelu 

horizontálního rozvodu a druhou pro připojení k zařízení. Část pro připojení 

k horizontálním rozvodům je řešena zářezovými konektory, které mají barevné 

označení odpovídající označení UTP kabelu. Část portu sloužící pro 

připojování k zařízení má konektor RJ-45. 
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• Propojovací kabel (patch cabel) se používá pro připojení koncových prvků 

(počítač, telefon) k zásuvce a propojení portů aktivních prvků (switch, router) 

s patch panelem.  

• Datový rozvaděč (data switchboard) je standardizovaný systém umožňující 

přehlednou montáž a propojování různých elektrických a elektronických 

zařízení spolu s vyústěním kabelových rozvodů do sloupců nad sebe v 

ocelovém rámu. 

Z důvodu zachování co největší kompatibility se širokou skupinou 

výrobců hardware, byl u datových rozvaděčů zaveden svislý rozměr U. Jedno 

U má velikost 44,45 mm (1,75 palce). Síťová zařízení určená pro montáž do 

rozvaděčů mají po stranách úchytky s otvory o stejné rozteči, a jejich výška 

odpovídá nějakému násobků U. 

• Datová zásuvka (telecommunication outlet) je umístěna na zdi, ve zdi, 

v zásuvkové krabici, nebo ve žlabu poblíž předpokládaného pracoviště. Podle 

normy ISO/IEC 11 801 mají připadat na jedno pracovní místo nejméně dvě 

přípojné zásuvky strukturované kabeláže, přičemž se předpokládá použití jedné 

pro telefon a druhé pro počítač. Jednotlivé zásuvky je vhodné označit číslem a 

rozlišení konektorů (PC, telefon) se provádí písmeny A a B.  

 

4.4.4 Značení kabeláže 

Jak propojovací panely, tak i zásuvky mají možnost popisu, který by měl být 

v rámci jednoho kabelu na obou koncích totožný. Systém popisování je většinou spojen 

s číslováním místností v rámci budovy a s pořadím zásuvky. Ke správnému popisu 

slouží norma EIA/TIA 606, která ukládá, co musí být v kabeláži označeno. 

• všechny kabely – minimálně na obou koncích 

• kabelové svazky v místě vzniku, větvení a křížení 

• patch panely a jejich porty 

• datové zásuvky a jejich porty 

• datové rozvaděče 

• místnosti určené pro rozvaděče 
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Dále se doporučuje značit: 

• aktivní prvky a jejich porty 

• servery 

• další speciální zařízení 

 

4.4.5 Vedení kabeláže5 

Při vytváření návrhu kabelového systému  je potřeba dodržet několik 

základních výchozích předpokladů. Jsou jimi:  

• V případě použití UTP kabelu zajištění co nejméně rušeného prostředí pro 

vedení kabelů (např. vyhnutím se souběhu s napájecími rozvody, zejména jsou-

li použity pro zářivková svítidla).  

• Co nejpřesnější odhad množství přípojných míst. Vždy se doporučuje počet 

zásuvek raději předimenzovat, protože, každá dodělávka je pak dražší než 

prvotní instalace. 

 

Postup vytváření návrhu strukturované kabeláže má několik konkrétních kroků:  

• Nejdůležitější je si uvědomit co od strukturované kabeláže očekáváme a jaké 

na ní budou kladeny požadavky v praxi. Co na ní bude provozováno a jaký se 

dá předpokládat vývoj v nasazování nových technologií. 

• Je potřeba si vytvořit plánek patra s vyznačením přípojných míst, podle kterého 

je vhodné vytipovat vhodné místo pro datový rozvaděč 

• V závislosti na tom, kudy budou kabely vedeny, je nutné zvolit vhodnou 

strategii jejich vedení. Určit jakou technologii je vhodné pro celý kabelážní 

systém použít.  

 

                                                 
5 http://www.svetsiti.cz 
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Na základě výše uvedených kroků vznikne hrubý rozpočet kabeláže, plánek 

rozmístění komponent a vedení kabelů, včetně představy postupu realizace kabeláže 

s harmonogramem. Je možné přistoupit k realizaci rozvodů.  

Strukturovaná kabeláž řeší infrastrukturu pro mnoho typově odlišných způsobů 

komunikace. Jejím prostřednictvím mohou být realizovány datové přenosy v poměrně 

široké škále technologií (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, ATM, 

ISDN,…), telekomunikační přenosy (připojení telefonů a faxů), ale i speciální přenosy 

jako např. videosignál z klasických kamer. Každá ze jmenovaných i dalších technologií 

má určité nároky na parametry kabeláže.  

Protože je budování strukturované kabeláže poměrně náročný proces, je 

vhodné věnovat výběru komponent pozornost a zvolit takový systém, který bude sloužit 

mnoho dalších let bez problémů. Z tohoto důvodu je vhodné volit sice dražší, ale 

certifikované kabelové systémy renomovaných výrobců, které mají záruku.  

Síť nemůže být spolehlivější než její součásti. Proto je její spolehlivost 

ovlivněna i kvalitou kabelového systému a ten by měl být vybudován z co nejlepších 

komponent. 

4.4.6 Kritéria pro výb ěr místnosti rozvaděče 6 

Místnost, v níž je rozvaděč umístěn, by měla splňovat několik základních 

podmínek:  

• dostupnost dostatečně dimenzovaného napájení (pro centrální rozvaděč nejlépe 

s minimálně dvěma nezávislými okruhy, pokud možno použitými výhradně pro 

účely datových komunikací) 

• uzemnění rozvaděčů  

• dostatečný prostor pro umístění rozvaděčů 

• dostatečná nosnost podlahy 

• podlaha by navíc měla zabraňovat vytváření statické elektřiny 

• snadný přístup ke stoupačkám pro vertikální a horizontální rozvody 

• ventilace, příp. klimatizace zajišťující vhodné provozní podmínky (teplota 

kolem 21°C, vlhkost vzduchu cca 30 – 50 %) 

• vhodné jsou dveře s protipožární úpravou otevírané směrem ven z místnosti 

                                                 
6 http://www.svetsiti.cz 
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5 Návrh řešení 

5.1 Obecné specifikace 

Návrh strukturovaného kabelážního systému se skládá z výběru 

nejvýhodnějších komponent (poměr cena / výkon) od jednotlivých výrobců, přesto jsem 

z větší části preferoval výrobky od společnosti Solarix, se kterou mám velmi dobré 

zkušenosti.  

Počítačová síť je určena jen pro administrativní účely a s tím spojený software 

(MS Office, účetnictví Pohoda, systém obchodníka DMS, dílenská příručka Elza), proto 

celá počítačová síť bude standardu Gigabit Ethernet, přesněji standardu 1000Base-T, 

která bude pro účely firmy plně dostačující. 

Veškeré použité komponenty kabeláže (kabely, konektory) budou kategorie 5 

(dříve 5e). Jelikož budou kabelové trasy vedeny mimo dosah el. napětí, nebo jiných 

rušivých elementů, použiji nestíněné provedení kabelu (UTP), které je levnější. 

 

5.1.1 Kabely 

Síť standardu 1000Base-T je tvořena kříženou dvojlinkou kategorie 5. Pro 

kabelový rozvod v horizontální sekci musí být dle normy použit kabel typu drát. 

Pro návrh jsem vybral nestíněný kabel od výrobce Solarix CAT5E UTP LSOH 

305m/box. Kabel se prodává po celém balení 305m. Zkratka LSOH (Low smoke zero 

halogen) značí, že se jedná o bezhalogenový kabel, který při požáru nevytváří hustý 

dým a neuvolňuje životu nebezpečné jedovaté plyny.  

Typ Cena [bez DPH] Cena [s DPH] 
Kabel Solarix CAT5E UTP LSOH 305m/box 1 922 Kč 2 287 Kč 

Tabulka 6  Cena UTP kabelu, zdroj: http://www.intelek.cz 

Pro kabelový rozvod v pracovní sekci musí být použit kabel typu lanko, se 

kterým se lépe manipuluje. Kabely v této oblasti se nazývají patch kabely, které se 

většinou pohybují v délkách 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m. Spolehlivější metoda je tyto 

kabely kupovat už hotové s  konektory RJ45, než tyto kabely vyrábět ručně. Pro lepší 

orientaci v datových rozvaděčích se patch kabely prodávají i v barevných variantách.  
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V tabulce jsou uvedeny ceny jednotlivých délek kabelů.  

Název Cena [bez DPH] Cena [s DPH] 
Patch kabel UTP, 0,5m 18 Kč 21 Kč 
Patch kabel UTP, 1,0m 22 Kč 26 Kč 
Patch kabel UTP, 2,0m 27 Kč 32 Kč 
Patch kabel UTP, 3,0m 41 Kč 49 Kč 
Patch kabel UTP, 5,0m 59 Kč 70 Kč 

Tabulka 7  Ceny patch kabelů, zdroj: http:/www.tsbohemia.cz 

5.1.2 Přípojná místa 

V současné době se zejména u nových budov a novostaveb, dimenzují na jednu 

osobu 3 až 4 přípojná místa, to platí zejména v kancelářích. U firmy Autodružstvo 

Znojmo je situace trochu odlišná, každá místnost ve firmě plní jiný účel, liší se 

zaměřením i funkcí, proto je obtížné striktně dodržovat pevně daný počet přípojných 

míst na osobu nebo na místnost.  

Šetřit s počtem přípojných míst se rozhodně nevyplácí, každá dodatečná 

montáž nové zásuvky se oprati původní instalaci neúměrně prodraží. Proto ve svém 

návrhu preferují dostatečně velké množství datových zásuvek, aby v budoucnu k těmto 

situacím nemuselo docházet.  

5.1.2.1 Administrativní budova 

V této části budovy budou v návrhu plánovaná 4 přípojná místa na člověka. 

Výjimku tvoří pouze úsek příjem zakázek, kde se nachází 3 zaměstnanci, ke kterým 

bude přivedeno 10 přípojných míst v podobě 5 dvojitých zásuvek.    

5.1.2.2 Autosalon 

Autosalon je poměrně velká místnost, kde má každý zaměstnanec svůj 

pracovní stůl v prostoru. Proto budou ke každému zaměstnanci zavedena 4 přípojná 

místa.  

5.1.2.3 Servisní dílna 

V této části budovy budou zásuvky rozmístěny podle technických potřeb 

zařízení. Ke každému vybranému úseku budou přivedeny 4 přípojná místa. Přípojná 
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místa budou potřeba k měření emisí, měření geometrie, na diagnostiku, dále do 

klempířské a mechanické na prohlížení dílenských příruček. 

 

5.1.3 Datové zásuvky 

Z nabídky datových zásuvek jsem z hlediska úspory místa zvolil variantu, kde 

jedna zásuvka obsahuje 2 přípojná místa (dvojitá zásuvka). Vybral jsem nestíněné 

(UTP) datové zásuvky určené pro montáž na omítku, které se jednoduše namontují na 

zeď, bez jakéhokoliv sekání do zdi.  

Konkrétní typ datových zásuvek jsem vybral ze sortimentu firmy Solarix, jedná 

se o model Solarix CAT5E UTP 2 x RJ45 na omítku bílá. 

Datové zásuvky budou rozmístěny dle uspořádání nábytku (nebo dispozic) v 

jednotlivých kancelářích a místnostech. 

Název Cena [bez DPH] Cena [s DPH] 
Solarix CAT5E UTP 2 x RJ45 119 Kč 142 Kč 

Tabulka 8  Cena datové zásuvky, zdroj: http://www.intelek.cz 

 

5.1.4 Úložný systém kabeláže 

Zasekávání kabeláže do zdí je velmi nákladné, uspořádání místností (topení, 

elektrické vedení) neumožňuje použití moderního vedení kabeláže v parapetních 

kanálech. Celá budova má vysoké stropy, proto z důvodů úspor nákladů budeme pro 

vedení kabeláže používat vkládací lišty připevněné ke zdi.  

Na začátku kabelových tras, směrem od datového rozvaděče, bude v lištách 

velké množství kabelů, proto jsem zvolil lišty s dostatečně velkým otvorem o rozměrech 

70mm x 40 mm a celkové délce 2 m.  

Název Cena [bez DPH] Cena [s DPH] 
Vkládací lišta PVC, 70x40, 2m 70 Kč 83 Kč 
Kryt ohybový PVC, 70x40 24 Kč 28 Kč 
Kryt odbočný PVC, 70x40 26 Kč 31 Kč 
Kryt spojovací PVC, 70x40 16 Kč 19 Kč 

Tabulka 9  Cena vkládacích lišt, zdroj: Baumax 
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5.1.5 Značení 

Po celém areálu firmy bude celkem 36 dvojitých datových zásuvek. Z toho 

důvodu se domnívám, že není potřeba dělit jednotlivé okruhy na patra, budovy, či jiná 

dělení.  

Zvažoval jsem dělení podle částí areálu firmy na autosalon, administrativní 

budovu a servisní dílnu. Při detailnějším zkoumání jsem ale přišel na to, že by skupiny 

autosalon a servisní dílna obsahovaly 8 a 10 datových zásuvek, proto jsem od návrhu 

dělení ustoupil.  

Datové zásuvky budou pouze očíslovány, přičemž jednotlivé dvojité zásuvky 

budou ještě rozděleny na A a B (počítač, telefon). 

Ke značení kabelů budu používat štítky, kterými budou označeny kabely na 

obou koncích, porty patch panelů a switchů, pro přehlednější práci s kabely. 

 

5.2 Vedení kabeláže 

Celé vedení kabelových tras jsem konzultoval s údržbářem firmy, kterému 

jsem v každé místnosti ukázal mojí představu vedení kabelových cest. 

Vedení všech kabelových tras je znázorněno v plánech firmy, které se nachází 

v příloze č. 1. 

5.2.1 Autosalon 

autosalon  

Datové zásuvky: 6  

Označení: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Instalace: Do autosalonu je přivedeno kabelové vedení průrazem zdi na 

severovýchodní straně místnosti z administrativní budovy. Lišty jsou taženy na 

severozápadní a jihovýchodní stranu autosalonu co nejblíže k pracovním stolům. Na 

severozápadní straně zdi, ve vzdálenosti 11 m od průrazu se nachází zásuvka č. 5 a 6, 

která je určena pro administrativu k prodeji bazarových automobilů. Na jihovýchodní 

straně je ve vzdálenosti 0,5 m vyvedena zásuvka č. 3 a 4. Zbylé dvě zásuvky č. 1 a 2 

jsou lištou protažené od zásuvky č. 3 a 4 přes východní roh, až ke zdi na jihovýchodní 

straně k dalšímu pracovnímu stolu prodejce. 
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kancelář - vedoucí prodeje  

Datové zásuvky: 2  

Označení: 7, 8 

Instalace: V kanceláři vedoucího prodeje automobilů je k pracovnímu stolu 

přivedeny dvě dvojité zásuvky, které jsou do místnosti přivedeny průrazem na 

severozápadní zdi, z vedlejší kanceláře ředitele. Průraz a lišty jsou v místnosti ve výšce 

pod okenním parapetem. Lišta je v této místnosti zakončena datovou zásuvkou č. 7 a 8. 

 

5.2.2 Administrativní budova 

kancelář - ředitel  

Datové zásuvky: 2  

Označení: 9, 10 

Instalace Do kanceláře ředitele se pomocí průrazu v severovýchodní části 

společné zdi z vedlejší místnosti (účtárny) ve výšce pod okenním parapetem protáhne 

kabeláž a přivede se do kanceláře. V kanceláři pokračuje přes celou jihovýchodní stranu 

zdi až k průrazu do vedlejší místnosti (autosalon). Datové zásuvky č. 9 a 10, jsou 

vyvedeny ve vzdálenosti 1 m od jižního rohu.  

 

kancelář - účtárna  

Datové zásuvky: 4  

Označení: 11, 12, 13, 14 

Instalace Kanceláří prochází jedna ze dvou hlavních cest kabeláže od 

rozvaděče do dalších místností. V severním rohu místnosti je průraz zdi z vedlejší 

kanceláře, kde je umístěn rozvaděč. Kabeláž vede po severovýchodní straně zdi, kde 

jsou ve vzdálenosti 4 m od průrazu vyvedeny zásuvky č. 13 a 14. Dále vede až do 

východního rohu, odkud pokračuje po jihovýchodní straně zdi až do vedlejší kanceláře. 

Na jihovýchodní straně zdi jsou vyvedeny další dvě datové zásuvky č. 11 a 12, které 

jsou ve výšce pod okenním parapetem, ve vzdálenosti 1,2 m od jižního rohu.  
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kancelář - prodej dílů  

Datové zásuvky: 4  

Označení: 34, 35, 36, 37 

Instalace V této kanceláři se nachází datový rozvaděč, ze kterého se větví 

kabelové vedení do celého areálu firmy. Jedna kabelová trasa vede průrazem 

severozápadní zdi v severním rohu do skladu náhradních dílů a druhá trasa je vedená 

průrazem jihovýchodní zdi ve východním rohu do kanceláře účtárny. Lišty jsou svedeny 

do východního rohu místnosti, kde se nachází rozvaděč. Datové zásuvky č. 34, 35 a 36, 

37 jsou pomoci lišt svedeny ke dvěma pracovním stolům, které se nachází v severním a 

západním rohu místnosti. 

 

sklad náhradních dílů  

Datové zásuvky: 0 

Instalace Místností prochází druhá hlavní cesta kabeláže, do severozápadní 

strany administrativní budovy a servisní dílny. Ve skladě jsou vysoké stropy, proto jsou 

lišty tažené 30 cm od stropu po celé délce severovýchodní strany, ve které se nachází 3 

průrazy do vedlejších místností. Zhruba v polovině místnosti je první, kdy je stropem na 

druhou stranu vedeno odbočení kabeláže do prodejny náhradních dílů. Druhý průraz je 

ve vzdálenosti 3 m na severozápadní stranu od prvního průrazu, který vede do 

klempírny (servisní dílna). Třetím průrazem u stropu hlavní vedení pokračuje do 

vedlejší kanceláře mistra servisu. 

 

prodejna náhradních dílů  

Datové zásuvky: 2  

Označení: 32, 33 

Instalace Do prodejny je kabeláž přivedena průrazem zdi ze skladu, která je 

v prodejně svedena lištou na severovýchodní stranu zdi, kde je celé vedení zakončeno 

zásuvkou č. 32 a 33.   
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příjem zakázek  

Datové zásuvky: 5  

Označení: 25, 26, 27, 28, 29 

Instalace: K příjmu zakázek vede kabelová trasa z vedlejší místnosti (kancelář 

mistr servisu). Místnosti jsou propojené průrazem zdi ve výšce 30 cm od stropu. Na 

straně příjmu zakázek je kabeláž od stropu svedena lištou do výšky 70 cm od země, 

odkud vedení pokračuje 1,2 m na severozápadní stranu a 1,8 m na jihovýchodní stranu. 

Oba konce vedení jsou zakončeny trojicí zásuvek č. 25, 26, 27 na severozápadní straně 

a dvojicí zásuvek č. 28, 29 na straně jihovýchodní.  

 

kancelář - mistr servisu  

Datové zásuvky: 2  

Označení: 23, 24 

Instalace: Do místnosti vede kabeláž průrazem zdi ve východním rohu 

místnosti. Lišty jsou vedeny ve výšce 30 cm od stropu a ve východním rohu jsou kolmo 

svedeny do výšky pod okenní parapet, vedení dále pokračuje po celé severovýchodní 

zdi. Asi 60 cm od severozápadní strany jsou vyvedeny dvě datové zásuvky č. 23 a 24. 

Kabeláž pokračuje dál do rohu, kde je průrazem zdi vyvedena na chodbu.   

 

5.2.3 Servisní dílna 

mechanická dílna  

Datové zásuvky: 2 

Označení: 21, 22 

Instalace:  Do mechanické dílny vede kabelová trasa průrazem z chodby vedle 

kanceláře mistra dílny. Celá servisní dílna má vysoké stropy, proto jsem trasu vedení 

zvolil ve vzdálenosti 40 cm od elektrického vedení (dle normy je bezpečná vzdálenost u 

nestíněného kabelu 20 cm), v celkové výšce asi 3 m nad zemí. Ve vzdálenosti 5 m od 

průrazu je na severozápadní straně z výšky 3 m svedená lišta, která je ve vzdálenosti 70 

cm zakončena datovou zásuvkou č. 21 a 22. Kabeláž vede po jihozápadní straně dílny, 

podél bloku, ve kterém se nachází mytí automobilů, čistička, výměna olejů a 

diagnostika.  
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diagnostika  

Datové zásuvky: 2 

Označení: 19, 20 

Instalace: Do místnosti je kabelová trasa přivedena průrazem zdi z mechanické 

dílny, ve které je ve výšce asi 3m nad zemí tažena kabelová trasa. Průraz se nachází ve 

východním rohu místnosti, ze kterého je vedení svedeno dolů do výšky 70cm nad zemí, 

kde je zakončeno datovou zásuvkou č. 19 a 20. 

 

geometrie  

Datové zásuvky: 2 

Označení: 17, 18 

Instalace: Na stejnou kabelovou trasu jako jsou napojeny datové zásuvky, kde 

se provádí diagnostika, jsou napojeny i datové zásuvky pro tento úsek. Vedení je 

svedeno z horní kabelové trasy v severním rohu geometrie. 

 

měření emisí  

Datové zásuvky: 2 

Označení: 15, 16 

Instalace: Kabelová trasa pro servisní dílnu je zakončena v místnosti pro 

měření emisí, která je přivedena průrazem zdi z geometrie. Trasa je vedena po obvodu 

místnosti na severozápadní a severovýchodní straně ve výšce 30 cm od stropu. Ve 

vzdálenosti 1,2 m od jihovýchodní strany, je kabelová trasa svedena dolů k zemi, do 

výšky 70 cm, kde je datovou zásuvkou č. 15 a 16 zakončena. 

 

klempírna  

Datové zásuvky: 2 

Označení: 30, 31 

Instalace: Kabeláž je do této části dílny vedena průrazem zdi z vedlejší 

místnosti (sklad), kde se nachází jedna ze dvou hlavních kabelových tras. Od průrazu 

jsou lišty vedeny po severozápadní straně zdi, až do rohu, dále pak 3 m na 

severovýchodní zdi, kde je lišta od stropu svedena dolů k zemi a zakončena datovou 

zásuvkou č. 30 a 31. 
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5.3 Datový rozvaděč 

5.3.1 Umístění rozvaděče 

Umístění datového rozvaděče v zaběhnuté firmě, bez předchozího návrhu 

budovy je vždy problém, protože ne v každé místnosti je vedení firmy ochotno 

poskytnout místo. Při rozhodování o umístění datového rozvaděče, mi byla dána od 

ředitele firmy k dispozici místnost v administrativní budově v kanceláři prodeje 

náhradních dílů.  

Po prozkoumání plánů budovy a pečlivé analýze všech datových tras, jsem se 

ujistil, zda umístění datového rozvaděče v této místnosti splňuje podmínky pro 

maximální délku horizontálního vedení a nepřesáhuje dle normy ČSN EN 50173 

vzdálenost 90 m. Podmínka byla splněna, a proto jsem souhlasil s umístěním datového 

rozvaděče v nabídnuté místnosti. 

Místnost pro umístění by měla splňovat i další kritéria, která jsem uvedl 

v kapitole 4.4.6. V praxi to však bývá problém, zejména finanční, splnit všechny 

podmínky, které hlavně platí pro rozsáhlé kabelážní systémy kancelářských budov 

(protipožární dveře, samo zhášecí systém, klimatizace, atd..).  

 

5.3.2 Výběr rozvaděče 

Nároky na datový rozvaděč nebyly z mé strany příliš vysoké, a proto jsem 

vybíral mezi levnějšími variantami. Jediný požadavek byl na velikost celého rozvaděče, 

do kterého by bylo možné umístit i servery, které nejsou určené pro montáž do 

rozvaděčů, proto jsem vybral rozvaděč o velikosti 42U a hmotnosti 38 kg a rozměrech 

800 x 800mm od české firmy KM Rack. Jedná se o model KMR-10 42U, ke kterému 

jsem od stejného výrobce dokoupil chladící jednotku KMR-019-VUT 19", polici na 

monitor PP-1U-4 a výsuvnou polici pro klávesnici 19" police 1U klávesnice. 

Název Cena [bez DPH] Cena [s DPH] 
KMR-10 42U 13 519 Kč 16 088 Kč 
KMR-019-VUT-3FS 2 676 Kč 3 184 Kč 
19" police 1U klávesnice 1 199 Kč 1 427 Kč 
PP-1U-4 302 Kč 360 Kč 
vyvazovací panel 489 Kč 582 Kč 

Tabulka 10  Cena  rozvaděče a příslušenství, zdroj: http://www.tsbohemia.cz 
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5.3.3 Komponenty rozvaděče 

Schéma uspořádání datového rozvaděče je znázorněno v příloze č. 3. 

Nahoře v datovém rozvaděči je připevněna chladící jednotka, která zajišťuje 

optimální teplotu pro bezproblémový chod aktivních prvků a serverů. Pod ventilační 

jednotkou se nachází mezera pro lepší cirkulaci vzduchu.  

Dále je v datovém rozvaděči dvojice 48 portových patch panelů a dvojice 24 

portových switchů, mezi kterými jsou vyvazovací panely, které pomáhají při uspořádání 

kabelů v rozvaděči. 

V rozvaděči jsou na pravé a levé straně dva okruhy elektrických zásuvek. Na 

pravé straně je nezálohovaný okruh, který je připojen na elektrickou síť bez jakékoliv 

ochrany proti výpadku proudu. Na levé straně je zálohovaný okruh, který je napojen na 

záložní zdroj a v případě přerušení dodávky elektrického proudu zabrání možným 

výpadkům serverů.  

Uprostřed se nachází starý 13" monitor, který je spolu s klávesnicí a myší 

napojen na datový přepínač, který umožňuje používat tyto zařízení pro více počítačů 

(serverů). 

Pod monitorem se nachází pevná police, na které je uložen NAS disk a router. 

Dole v rozvaděči se nachází druhá police, na které jsou postaveny dva servery 

s označením DMS a BTAC. 

 

název  

DMS 

 

 
 

BTAC  

 

 

popis  

Na tomto serveru je umístěna síťová instalace programu DMS, zároveň je 

zde umístěna i potřebná databáze Oracle 9i, se kterou je program DMS 

propojen. 

 

Na tomto serveru jsou umístěny ostatní síťové programy, účetní software 

Pohoda, online uzavírání pojistek pomocí programu ProFin a dílenská 

příručka 
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5.3.3.1 Patch panel 

Výběr patch panelu se provádí podle počtu přípojných míst ve firmě. V celém 

areálu je rozmístěno 37 dvojitých datových zásuvek, tzn. 74 přípojných míst. Proto 

navrhuji datový rozvaděč osadit dvěma 48 portovými patch panely od firmy Solarix. 

Panel má velikost 2U a jedná se o model, Solarix 48 x RJ45 CAT5E UTP žlutý. 

Název Cena [bez DPH] Cena [s DPH] 
Solarix 48 x RJ45 CAT5E UTP 2 090 Kč 2 487 Kč 

Tabulka 11  Cena patch panelu, zdroj: http:// www.intelek.cz 
 

5.3.3.2 Switch 

Celá síť je navržená pro rychlost 1 Gb/s, proto jsem musel vybrat switch, který 

má dostatečný počet portů s požadovanou přenosovou rychlostí. Vybral jsem model 

3COM Baseline 2924 Gigabit Switch, který má 24 portů a je určený pro montáž do 

datového rozvaděče (19" rack). 

Název Cena [bez DPH] Cena [s DPH] 
3COM Baseline 2924 Gigabit Switch 9 518 Kč 11 326 Kč 

Tabulka 12  Cena switche, zdroj: http://www.intelek.cz 
 

5.3.3.3 Router 

V datovém rozvaděči se budou nacházet dva routery: 

Jeden router bude sloužit k propojení firemní sítě se sítí internet. Doporučuji 

vybrat zařízení, které kombinuje router i firewall, a tím zvyšuje bezpečnost celé sítě. 

Proto doporučuji model ZyXel ZyWALL 5, který bude sloužit i jako VPN (virtual private 

network) brána pro vzdálené připojení do sítě.  

Název Cena [bez DPH] Cena [s DPH] 
ZyXel ZyWALL 5 5 057 Kč 6 019 Kč 

Tabulka 13  Cena routeru, zdroj: http://www.tsbohemia.cz 

Druhý router je od výrobce Cisco, který firma bude používat pro konektivitu s 

firmou Škoda Auto. Výběr tohoto zařízení je dán interními pravidly a veškerá obsluha a 

nastavení pro Škoda Auto zprostředkovává firma Gedas.  
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5.3.3.4 NAS (Network Attached Storage) 

Ve firmě je nutné mít nějaké datové úložiště k jednoduchému sdílení dat mezi 

uživateli (vzory smluv, dokumenty, aktualizace k programům, atd.), ale i pro potřeby 

zálohování důležitých dat ze serverů. Pro tento účel se nejlépe hodí řešení síťových 

disků NAS. Z velkého množství výrobku, jsem nakonec vybral disk za velmi přijatelnou 

cenu o velikosti 500GB, kterým se stal disk Synology NAS DS-109j, HDD 500GB. 

Název Cena [bez DPH] Cena [s DPH] 
Synology NAS DS-109j, HDD 500GB 4 299 Kč 5 116 Kč 

Tabulka 14  Cena NAS disku, zdroj: http://wwww.tsbohemia.cz 
 

5.3.3.5 Záložní zdroj 

Použití záložního zdroje v datovém rozvaděči je velmi důležité pro bezpečnost 

a bezporuchovost serverů, ale i dalších aktivních prvků, které jsou nezbytné pro celý 

chod počítačové sítě. Záložní zdroj jsem vybral pro montáž do datového rozvaděče od 

firmy APC, model Smart-UPS 1000i RM 2U. Dle specifikace tento zdroj v případě 

výpadku elektrického proudu, udrží servery v běhu cca 40 minut, při zbývajícím času 5 

minut na baterie jsou servery automaticky vypnuty. Při opětovné dodávce elektrického 

proudu (stavu online)  UPS servery opět automaticky spustí. 

Název Cena [bez DPH] Cena [s DPH] 
APC Smart-UPS 1000i RM 2U 10 609 Kč 12 625 Kč 

Tabulka 15  Cena záložního zdroje, zdroj: http:/www.tsbohemia.cz 
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5.4 Kalkulace nákladů 

Výslednou cenu materiálů mého projektu odhaduji na 140 926 Kč. Detailnější 

výpis nákladů je v příloze č. 4.  

V ceně je započítán pouze materiál bez práce, kterou bych rád ve firmě pro 

snížení nákladů řešil svépomocí. Veškeré stavební práce jako vedení elektroinstalačních 

lišt a průrazy zdí bude zajišťovat údržbář firmy. Ostatní odborné práce budu zajišťovat 

osobně. 

V případě započítání určité finanční rezervy pro případ nenadálých skutečností 

k ceně za materiál a finanční odměně pro realizační tým v podobě zaměstnanců, se 

dostáváme na částku zhruba 170 000 Kč. 
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6 Závěr 

V mé bakalářské práci jsem vypracoval návrh počítačové sítě pro firmu 

Autodružstvo Znojmo. V návrhu jsem zahrnul požadavky na síť jak ze strany vedení 

firmy, tak i s přihlédnutím ke stávajícím platným normám a předpokládanému vývoji v 

oblasti IT. Počítačová síť je dimenzovaná tak, aby pokryla nejen neustále rostoucí 

nároky na počet přípojných míst, ale i zvyšující se objem přenášených dat. 

Během tvorby jsem jednotlivé části návrhu konzultoval s vedením firmy.  

Navržená síť by proto měla plně vyhovovat všem požadavkům ze strany vedení firmy. 

Navíc bude splňovat všechny technické specifikace a kritéria dané platnými normami z 

oblasti počítačových sítí. 

Firma Autodružstvo Znojmo si nechala zpracovat obdobnou kalkulaci návrhu 

počítačové sítě u znojemské firmy ZENES Znojmo, která vyčíslila celkové náklady i 

s prací na částku 308 000 Kč.  

V případě realizace mého návrhu (práce vlastními prostředky firmy), bych 

firmě ušetřil finanční prostředky v celkové hodnotě 138 000 Kč. 
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Příloha č. 1 - Schéma strukturované kabeláže 
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Příloha č. 1 - Schéma strukturované kabeláže 

servisní dílna 
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Příloha č. 2 - Tabulka kabelů 
 

patch panel port  označení portu zásuvka místnost délka kabelu [m] 

1 1 1A 1 autosalon 31 
1 2 1B 1 autosalon 31 
1 3 2A 2 autosalon 31 
1 4 2B 2 autosalon 31 
1 5 3A 3 autosalon 27 
1 6 3B 3 autosalon 27 
1 7 4A 4 autosalon 27 
1 8 4B 4 autosalon 27 
1 9 5A 5 autosalon 41 
1 10 5B 5 autosalon 41 
1 11 6A 6 autosalon 41 
1 12 6B 6 autosalon 41 
1 13 7A 7 kancelář - vedoucí prodeje 22 
1 14 7B 7 kancelář - vedoucí prodeje 22 
1 15 8A 8 kancelář - vedoucí prodeje 22 
1 16 8B 8 kancelář - vedoucí prodeje 22 
1 17 9A 9 kancelář - ředitel 24 
1 18 9B 9 kancelář - ředitel 24 
1 19 10A 10 kancelář - ředitel 24 
1 20 10B 10 kancelář - ředitel 24 
1 21 11A 11 kancelář - účtárna 18 
1 22 11B 11 kancelář - účtárna 18 
1 23 12A 12 kancelář - účtárna 18 
1 24 12B 12 kancelář - účtárna 18 
1 25 13A 13 kancelář - účtárna 15 
1 26 13B 13 kancelář - účtárna 15 
1 27 14A 14 kancelář - účtárna 15 
1 28 14B 14 kancelář - účtárna 15 
1 29 15A 15 servis - měření emisí 88 
1 30 15B 15 servis - měření emisí 88 
1 31 16A 16 servis - měření emisí 88 
1 32 16B 16 servis - měření emisí 88 
1 33 17A 17 servis - geometrie 74 
1 34 17B 17 servis - geometrie 74 
1 35 18A 18 servis - geometrie 74 
1 36 18B 18 servis - geometrie 74 
1 37 19A 19 servis - diagnostika 49 



 

 

Příloha č. 2 - Tabulka kabelů 
 

patch panel port  označení portu zásuvka místnost délka kabelu [m] 

1 38 19B 19 servis - diagnostika 49 
1 39 20A 20 servis - diagnostika 49 
1 40 20B 20 servis - diagnostika 49 
1 41 21A 21 servis - mechanická dílna 37 
1 42 21B 21 servis - mechanická dílna 37 
1 43 22A 22 servis - mechanická dílna 37 
1 44 22B 22 servis - mechanická dílna 37 
1 45 23A 23 kancelář - mistr servisu 29 
1 46 23B 23 kancelář - mistr servisu 29 
1 47 24A 24 kancelář - mistr servisu 29 
1 48 24B 24 kancelář - mistr servisu 29 

2 1 25A 25 příjem zakázek 32 
2 2 25B 25 příjem zakázek 32 
2 3 26A 26 příjem zakázek 32 
2 4 26B 26 příjem zakázek 32 
2 5 27A 27 příjem zakázek 32 
2 6 27B 27 příjem zakázek 32 
2 7 28A 28 příjem zakázek 33 
2 8 28B 28 příjem zakázek 33 
2 9 29A 29 příjem zakázek 33 
2 10 29B 29 příjem zakázek 33 
2 11 30A 30 servis - klempírna 49 
2 12 30B 30 servis - klempírna 49 
2 13 31A 31 servis - klempírna 49 
2 14 31B 31 servis - klempírna 49 
2 15 32A 32 prodejna náhradních dílů 24 
2 16 32B 32 prodejna náhradních dílů 24 
2 17 33A 33 prodejna náhradních dílů 24 
2 18 33B 33 prodejna náhradních dílů 24 
2 19 34A 34 kancelář - prodej dílů 12 
2 20 34B 34 kancelář - prodej dílů 12 
2 21 35A 35 kancelář - prodej dílů 12 
2 22 35B 35 kancelář - prodej dílů 12 
2 23 36A 36 kancelář - prodej dílů 9 
2 24 36B 36 kancelář - prodej dílů 9 
2 25 37A 37 kancelář - prodej dílů 9 
2 26 37B 37 kancelář - prodej dílů 9 



 

 

Příloha č. 3 - Schéma datového rozvaděče 

 

 



 

 

Příloha č. 4 - Kalkulace nákladů 

Kabely 
název   cena množství cena celkem 

kabel Solarix CAT5E UTP 305m/box 2 287 Kč 9 20 583 Kč 
patch kabel UTP, 0,5m 21 Kč 37 777 Kč 
patch kabel UTP, 2,0m 32 Kč 15 480 Kč 
patch kabel UTP, 3,0m 49 Kč 18 882 Kč 
patch kabel UTP, 5,0m   70 Kč 5 350 Kč 
celkem 23 072 Kč 

Datové zásuvky 
název   cena množství cena celkem 

Solarix CAT5E UTP 2 x RJ45   142 Kč 37 5 254 Kč 
celkem 28 676 Kč 

Nosný a upevňovací materiál 
název   cena množství cena celkem 

vkládací lišta PVC, 70x40, 2m 83 Kč 165 13 695 Kč 
kryt ohybový PVC, 70x40 28 Kč 12 336 Kč 
kryt odbočný PVC, 70x40 31 Kč 9 279 Kč 
kryt spojovací PVC, 70x40 19 Kč 135 2 565 Kč 
hmoždinka 8 + zatloukací vrut   3 Kč 400 1 200 Kč 
celkem 18 075 Kč 

     Datový rozvaděč 
název   cena množství cena celkem 

datový rozvaděč KMR-10 42U 16 088 Kč 1 16 088 Kč 
chladící jednotka KMR-019-VUT 3 184 Kč 1 3 184 Kč 
19" police 1U klávesnice 1 427 Kč 1 1 427 Kč 
police PP-1U-4 360 Kč 2 720 Kč 
vyvazovací panel 582 Kč 4 2 328 Kč 
datový přepínač Edimax EK-PSK4 KVM 1 086 Kč 1 1 086 Kč 
patch panel Solarix 48 x RJ45 2 487 Kč 2 4 974 Kč 
APC Smart-UPS 1000i RM 2U 12 625 Kč 1 12 625 Kč 
3COM Baseline 2924 Gigabit Switch 11 326 Kč 2 22 652 Kč 
router ZyXell ZyWALL 5   6 019 Kč 1 6 019 Kč 
celkem 71 103 Kč 

 
 

 
 

CELKEM  140 926 Kč 
 


