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Abstrakt bakalářské práce 

Bakalářská práce se zabývá návrhem komunikační infrastruktury reálné firmy ABC. 

Návrh se týká kabeláţe, zařízení potřebných pro chod datové sítě a okrajově jsou 

zmíněny i servery. V práci je zmíněna teorie a způsob její aplikace v praxi s 

posouzením ekonomické smysluplnosti jednotlivých moţností řešení. Samotný návrh se 

neohlíţí na současný stav, v závěru je však posouzena moţnost integrace stávajícího 

vybavení firmy do navrhované nové infrastruktury. 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with a design of real ABC company’s communication 

infrastructure. The design includes cabling, devices necessary for running the data 

network and it also mentions servers. There is theory and it’s aplication in real world 

mentioned in the work and it also considers economical sensibility of possible solutions. 

The design itself doesn’t count with existing infrastructure but at the end there are 

suggestions for possible usage of existing equipment. 
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1 Úvod 

 

Práce je zaměřena především na praktický návrh komunikační infrastruktury 

konkrétní firmy. Bude předveden způsob aplikace teoretických znalostí v praxi, coţ 

částečně umoţní modifikaci návrhu i pro jiné případy.  

Můţe se zdát, ţe v dnešní době má vyhovující komunikační infrastrukturu prakticky 

kaţdá soukromá firma i státní instituce. Opak je však pravdou. Ve své praxi se neustále 

setkávám s nevyhovujícím stavem zejména počítačových sítí. Firmy si většinou 

nestěţují, protoţe si zvykly, ţe svět počítačů je nevyzpytatelný a kromě odborníků jim 

nikdo nerozumí a tak berou jako holý fakt, ţe občas na chvíli něco nefunguje, někdy je 

potřeba nějaké zařízení restartovat, do některých zástrček se nesmí nic připojit, protoţe 

nefungují a spoustu další věcí, se kterými se nedá nic dělat a tak se s takovým stavem 

smířily. Drobné opakující se problémy jsou však většinou jen projevem mnohem 

závaţnějších problémů, které se neprojeví hned, ale počkají si aţ na tu nejméně 

vhodnou chvíli. Stejně tak vídám sítě, se kterými dosud nebyl ţádný problém, ale 

vhledem k technickému stavu lze mluvit jen o štěstí. 

Toto téma práce jsem si vybral i proto, abych poskytl návod pro vytvoření 

bezproblémové komunikační infrastruktury a to zejména s ohledem na budoucnost. 

Poměrně zvláštní je, ţe mnoho manaţerů nedokáţe docenit kvalitní technickou 

infrastrukturu a investice do ní jsou pro ně věcí podruţnou. Přitom oni jsou ti, koho 

nejvíce zasáhne to, ţe den či dva nefungují emaily, nelze tisknout na tiskárnách, sdílená 

data jsou nedostupná nebo byla nenávratně ztracena. Proto je nejen z těchto důvodů 

nejlepším řešením od začátku postavit kvalitní a robustní infrastrukturu, která bude 

svoji funkci bezchybně plnit po mnoho let a nebudou potřeba vynakládat ţádné další 

provozní náklady, např. na servis nebo nákup nových zařízení. 
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1.1 Cíle práce 

Cílem práce je vypracování návrhu, který by mohl poslouţit jako návod pro 

skutečnou realizaci komunikační infrastruktury. Je zpracován návrh kabeláţe i aktivních 

prvků a určení, které části současné kabeláţe a které aktivní prvky lze vyuţít při 

realizaci nového návrhu. 

Kromě samotného technického řešení je uveden i rámcový propočet nákladů a 

posouzena ekonomická smysluplnost navrhovaného řešení.  

Součástí návrhu řešení je uveden i logický postup při navrhování komunikační 

infrastruktury tak, aby mohl poslouţit jako návod při zpracování jiných projektů. 
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2 Analýza současného stavu 

 

Firma ABC zakoupila nemovitost, v níţ v současné době fyzicky sídlí. Jelikoţ 

instalace univerzální kabeláţe byla jiţ dříve zajištěna původním majitelem nemovitosti 

pro vlastní potřeby, a to na velice slušné technické úrovni, vyuţila firma ABC 

stávajících rozvodů a pouze instalovala vlastní zařízení. 

Potřeby firmy se však mírně změnily, a protoţe se pohybuje v oboru IT, je v jejím 

vlastním zájmu pouţívat nejnovější technologie, které sama nabízí svým zákazníkům. 

Z těchto důvodů uvaţuje o instalaci nové kabeláţe. V rozhodování o realizaci budou 

pravděpodobně hrát velkou roli finanční náklady na zbudování nové kabeláţe. 

 

2.1 Základní údaje o firmě 

Firma si přeje zůstat v anonymitě, není tedy uváděn její skutečný název a pracovně 

je nazývána ABC. Uvedu tedy pouze stručně několik údajů. Firma ABC působí 

v oblasti informačních technologií, je to společnost s ručením omezeným, má roční 

obrat kolem 20 mil. Kč a zaměstnává přibliţně 10 lidí. Její provoz je financován téměř 

výlučně z vlastních zdrojů a z pohledu finanční analýzy je dlouhodobě ve velmi dobré 

finanční situaci. 

 

2.2 Budova 

Budova je orientovaná hlavním vchodem na západ a má tři nadzemní podlaţí 

obdélníkového půdorysu (bez schodiště) o rozměrech 24 x 12 metrů se schodištěm 

uprostřed. Je mnohem větší neţ by firma nezbytně potřebovala, proto některé prostory 

pronajímá. Sama obývá jedno celé patro a pronajímá další patra nebo jejich části dalším 

firmám. Obecně lze konstatovat, ţe kaţdé patro obývá jedna samostatná firma. 
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Zdi jsou cihlové, nosné zdi jsou po obvodu budovy a uprostřed v podélném směru a 

mají tloušťku 45 cm. Nenosné zdi mají tloušťku 20 cm. Podlahy jsou betonové o 

tloušťce přibliţně 30 cm, na kterých je dlaţba.  

Všechny elektrické rozvody a rozvody vody a topení jsou zabudované do podlah a 

do zdí do 50 cm od podlahy. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, ţe by neměl být problém s průrazy ve zdech 

ani ve stropech. 

 

2.2.1 1. nadzemní podlaţí 

Polovinu plochy tvoří dvě místnosti, kaţdá o ploše cca 70 m2. 

Místnost 102 má jen jednu celou stěnu cihlovou a druhou jen z poloviny. Zbytek je 

prosklený, i kdyţ okna nesahají aţ na zem. Tato místnost je vyuţívána jako školicí a 

konferenční. Podlaha je tvořena dlaţbou. V místnosti je moţno instalovat přípojná místa 

a trasy jen po obvodu, v zemi to není moţné. 

Místnost 110 je koncipována jako sklad. Má dva vchody, jeden z budovy, druhý 

zvenku pro příjem a expedici zboţí. Okna jsou podlouhlá u stropu. Rozestavení regálů 

umoţňuje instalaci přípojných míst jen na východní a jiţní stěně, ale to se můţe 

jednoduše a rychle změnit. 

Místnosti 103 a 106 jsou propojené, ve východní části je kuchyňka, která je částečně 

oddělená příčkou. Celá jiţní stěna je prosklená. 

Místnost 112 je poměrně velká, má 25 m2, ale okna má pouze podobně jako sklad 

malá u stropu. Její vyuţití je proto více jako technická místnost pro testování zařízení 

neţ jako kancelář. 

Ostatní místnosti jsou vyuţívány jako kotelna, úloţné prostory, toalety a sprcha. 

Místnost 111 se zkoseným rohem je v současnosti vyuţívána jako serverovna, ale není 
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to vhodné řešení, protoţe místnost je malá, a je umístěna v jiném poschodí neţ lidé 

starající se o zařízení v ní. 

 

2.2.2 2. nadzemní podlaţí 

V 2. nadzemním podlaţí jsou téměř výhradně kancelářské prostory. 

 V místnostech 203, 204, 206, 207, 208, 212 a 213 pracují jeden aţ dva lidé, některé 

místnosti nejsou vyuţité, např. místnost 212 slouţí jako skald pitné vody, spotřebního 

materiálu a také je v ní umístěna síťová tiskárna a řezačka papíru. 

Místnost 205 slouţí jako zasedací místnost, je vybavena pohodlným nábytkem a je 

v ní pouze jeden pracovní stůl, který je však prázdný a slouţí pouze jako odkládací 

plocha. 

Místnost 209 je nejdůleţitější, obývají ji ředitelé a asistentka. Je vybavena nábytkem 

na míru, v jihovýchodní části jsou umístěny skříně obsahující nejrůznější dokumenty a 

katalogy, v severovýchodní části je umístěno malé posezení pro návštěvy. Pracovní 

místa jsou umístěna u stěny s okny a do poloviny stěn přilehlých. 

Mezi místnostmi 209 a 212 se nachází kuchyň, ostatní malé místnosti v tomto 

podlaţí jsou toalety a sprcha. 

 

2.2.3 3. nadzemní podlaţí 

3. nadzemní podlaţí je podkrovní, nemá obyčejná okna, ale vikýře a stěny místnosti 

jsou oproti niţším poschodím posunuté směrem do středu budovy. Celé podlaţí je 

tvořeno jedním velkým kancelářským prostorem. 

Veškerý nábytek je uspořádán po obvodu místnosti, uprostřed je volná plocha.  
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2.3 Současný stav počítačové sítě 

Současná kabeláţ je vyuţívaná pro přenos počítačových dat, propojení telefonů 

s ústřednou, a pro provoz dveřního a jednoduchého kamerového systému. O ţádném 

dalším způsobu vyuţití kabeláţe v praxi ţádná z firem neuvaţuje. Firma ABC vyuţívá 

část kabeláţního systému pro testování nejrůznějších elektronických zařízení, zejména 

zařízení zprostředkující datový provoz 

 

2.3.1 Kabeláţ 

V celé budově je instalována kabeláţ kategorie 5, která je dostačující pro rychlosti 

do 1000 Mbps. Pro vedení tras jsou pouţity téměř výhradně korugované PVC trubky. 

Všechny kabely jsou svedeny do jednoho místa, do serverovny, která je umístěna v 1. 

nadzemním podlaţí. 

 

2.3.2 Zařízení 

Kaţdá firma má svůj aktivní prvek, firmy v nájmu pouţívají 100 Mbps přepínače, 

firma ABC pouţívá 1000 Mbps přepínač. Všechny přepínače jsou umístěny 

v serverovně a jsou připojeny na záloţní zdroj. Kaţdá z firem pouţívá do deseti 

osobních počítačů a do tří síťových tiskáren. 

Připojení k internetu je dvojí, firma v nejvyšším poschodí má svoje připojení 

realizované pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi, firma ABC s druhou firmou mají 

oddělené sítě, ale vyuţívají jedno připojení k internetu přes optickou linku. Toto jim 

umoţňuje server se třemi síťovými kartami. Firmy by rády z ekonomických důvodů 

vyuţívaly jedno připojení k internetu, coţ ale pomocí současného serveru nelze 

realizovat. 
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Firma ABC pouţívá tři servery, které byly nedávno převedeny na virtuální servery a 

běţí tedy na jednom fyzickém serveru, který je umístěn v serverovně. Firmy v nájmu 

mají servery ve svých prostorách i v serverovně. 

2.3.3 Datové toky 

Všechny firmy v budově vyuţívají kabeláţ podobným způsobem. Hlavní aplikací je 

počítačová datová síť, kterou firmy vyuţívají k 

- připojení k doménovému kontroleru, který ověřuje jména a hesla a určuje práva 

přihlašovaných uţivatelů 

- připojení k internetu 

- připojení k elektronické poště 

- připojení ke sdíleným datům na serveru a k intranetovým aplikacím 

- provozu síťových verzí účetních a ekonomických systémů 

- sdílení síťových tiskáren 

- vzdálenému přístupu z internetu přes VPN k vnitřním datovým zdrojům 

- zálohování stanic a serverů na síťové disky 

Jak je vidno, většina aplikací je typu klient-server a je datové nenáročná. Datově 

náročnější přenosy vyuţívá zejména firma ABC. 

Jedná se o tisky na sdílenou velkoformátovou tiskárnu na tisková média o 

rozměrech A4 aţ A1. Zejména tisky ve velikostech A1 mohou síť zatěţovat 

krátkodobým přenosem dat o velikostech řádově ve stovkách MB. 

Další datově náročnou aplikací jsou zálohy stanic, které probíhají jednou týdně a 

ukládají se na síťový disk. Velikost záloh se pohybuje od desítek do stovek MB. 
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Zálohování serverů je datově mnohem náročnější. Denní zálohy jsou přírůstkové a 

pohybují se v řádu desítek aţ stovek MB. Jednou týdně jsou vytvářeny kompletní 

zálohy. Tyto zálohy probíhají o víkendu v noci a mají téměř 100 GB. 

 

2.4 Poţadavky společnosti 

Zadání je poměrně jednoduché, protoţe firma chce vybudovat kabeláţ vyšší 

kategorie, neţ pouţívá dosud a finanční hledisko při návrhu zohledňovat nechce, 

nicméně bude důleţité při rozhodování, zda inovovat či ne. 

Datový rozvaděč chce instalovat pouze jeden pro celou budovu. Celý návrh by měl 

být koncipován logicky modulárně tak, aby bylo moţno jakékoli prostory z hlediska IT 

izolovat a vytvořit tak nezávislé prostředí pro nájemníky. 

Důvody pro zbudování nové kabeláţe jsou následující: 

- v některých místnostech je nedostatek přípojných míst, zatím je to řešeno tak, ţe 

v místnosti je pouze jeden uţivatel 

- kapacita ukládaných dat vzrůstá výrazným způsobem, například se jedná o 

fotodokumentaci zakázek, která je sdílená a tudíţ kaţdá fotografie musí projít 

přes síť několikrát – kdyţ se nahrává na server, kdyţ ji uţivatelé stahují pro 

vlastní potřebu a nakonec, kdyţ je přenášena v rámci záloh 

- firma ABC musí působit jako technologický leader a nemůţe prodávat něco, co 

sama ještě nepouţívá – důvod je tedy na jedné straně image firmy a na druhé 

straně moţnost otestování nových technologií v praxi 
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3 Teoretická východiska práce 

 

Pod pojmem komunikační infrastruktura rozumím souhrn tras a zařízení, které 

umoţňují koncovým zařízením komunikovat mezi sebou. Tato zařízení jsou nejčastěji 

osobní počítače a telefony. 

Systém komunikace telefonů je ve srovnání s počítači velmi jednoduchý, aspoň co 

se nároků na infrastrukturu týče. Mechanické a elektrické nároky na přenos hlasu jsou 

mnohem niţší neţ na vysokorychlostní přenos dat a obecně se dá říci, ţe co kvalitativně 

a parametrově dostačuje pro počítače, bude pro telefony stačit také. Tzv. univerzální 

kabeláţ počítá s tím, ţe do jakéhokoli konektoru v síti je moţno zapojit jak telefon, tak i 

počítač, případně další typy zařízení. Vyuţitím univerzální kabeláţe a zajištěním 

dostatečně dobrých parametrů kabeláţe pro přenos počítačových dat automaticky 

zajistíme i dostatečně kvalitní podmínky pro přenos hlasu ať uţ se jedná o přenos 

analogový nebo digitální. Součástí telefonní infrastruktury bývá i telefonní ústředna, 

tímto zařízením se však zabývat nebudu, zejména proto, ţe její přítomnost v síti není 

nutnou podmínkou zprostředkování hlasové komunikace. 

 

3.1 OSI model 

Komunikační infrastruktura má několik vrstev, které jsou znázorněny v 

sedmivrstvém OSI modelu: 
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1. vrstva – fyzická (Physical). Specifikuje fyzickou komunikaci, definuje všechny 

elektrické a fyzikální vlastnosti zařízení. Na této vrstvě pracují zařízení, která neumí 

rozlišit tok dat, ze svého pohledu pouze přijímají, vysílají a přenášejí elektrické 

impulsy. Jedná se zejména o kabeláţ, převodníky médií, síťové adaptéry a opakovače 

(huby, repeatery). 

2. vrstva – linková (Data Link). Poskytuje funkce k přenosu dat mezi jednotlivými 

síťovými jednotkami a detekuje, případně opravuje, chyby vzniklé na fyzické vrstvě. 

Příkladem je Ethernet. Na této vrstvě pracují zařízení, která dokáţou zjistit, kam mají 

být data doručena a posílají je nejvhodnější cestou. Jsou ovšem omezena pouze na 

lokální síť. Jedná se o přepínače (swtche, případně bridge). 

3. vrstva – síťová (Network). Poskytuje funkce k zajištění přenosu dat různé délky 

od zdroje k příjemci skrze jednu případně několik vzájemně propojených sítí při 

zachování kvality sluţby, kterou poţaduje přenosová vrstva. Síťová vrstva poskytuje 

směrovací funkce a také reportuje o problémech při doručování dat. Nejpouţívanějším 

protokolem je IP (Internet Protocol). Na této vrstvě pracují zařízení, která podobně jako 

přepínače směrují data, nicméně tato zařízení jsou inteligentnější a umí data směrovat 

mezi různými sítěmi. Jedná se o směrovače (routery). 

4. vrstva – transportní (Transport). Zajišťuje přenos dat mezi koncovými uzly, jejich 

segmentaci, evidenci chyb a eventuelně zajišťuje spolehlivost přenosu. 

Nejpouţívanějšími protokoly jsou TCP a UDP. 

5. vrstva – relační (Session). Organizuje a synchronizuje dialog mezi 

spolupracujícími relačními vrstvami systémů a řídí výměnu dat mezi nimi. Příkladem 

protokolu pracujícího na 5. vrstvě je iSCSI, který je stále více vyuţíván pro síťové 

připojování datových úloţišť. 

6. vrstva – prezentační (Presentation). Transformuje data do tvaru, který pouţívají 

aplikace, převádí kódy a abecedy. Zabývá jen však jen strukturou dat, ne jejich 

významem. Příkladem protokolu je ASN.1. 



- 20 - 

 

7. vrstva – aplikační (Application). Poskytuje aplikacím přístup ke komunikačnímu 

systému a umoţňuje tak jejich spolupráci. Patří sem například protokoly DNS, DHCP, 

SMTP, POP3, FTP, HTTP. 

Nás budou zajímat zejména první tři vrstvy, do kterých spadají části komunikační 

infrastruktury. Vrstvy od transportní výše se zabývají obsahem přenášených dat a jejich 

konzistencí, obecně lze říci, ţe těmito vrstvami se zabývají koncová zařízení a ne prvky 

infrastruktury. 

 

3.2 Kabeláţ 

Kabeláţ se skládá z několika částí, ty hlavní jsou 

- trasy 

- datový rozvaděč 

- kabely 

- konektory 

- propojovací kabely 

Důleţitými parametry kabeláţe je jeho topologie a tzv. kategorie, oba tyto 

parametry určují pouţití typů kabelů, konektorů i tras. 

 

3.2.1 Topologie kabeláţního systému 

Existuje několik způsobů, jak propojit koncová zařízení kabely. Většina z nich uţ 

dnes patří jen do historie, v podstatě se pouţívá pouze topologie star (hvězda). 

Mash / Peer-to-Peer – neorganizované propojení zařízení, do této kategorie můţe 

zařadit propojení Peer-to-Peer, coţ znamená, ţe koncová zařízení jsou spolu přímo 

propojena kabelem. Je moţno i dnes realizovat pomocí tzv. kříţeného kabelu mezi 

síťovými kartami, s klesající cenou aktivních prvků však toto zapojení postrádá smysl. 
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Bus – zapojení do sběrnice, pouţívalo se dříve pro koaxiální kabeláţe 10Base2. 

Velkou nevýhodou byla zejména nulová odolnost proti rozpojení kabeláţe (pokud byl 

kdekoli rozpojen kabel, přestala fungovat celá síť) a obtíţná diagnostika problémů. 

 

Ring – zapojení do kruhu, vyuţívané technologií TokenRing, dnes uţ prakticky 

nepouţívané. 

 

Star – zapojení do hvězdy je dnes prakticky jediné pouţívané zapojení datových 

sítí. Má mnohá pozitiva, počínaje rychlostí a spravovatelností konče. Koncová zařízení 

jsou umístěna ve vrcholech hvězdy, uprostřed je aktivní prvek (zpravidla přepínač). Ve 

sloţitějších sítích je topologie tvořena několika spojenými hvězdami. 
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3.2.2 Trasy 

Trasy a datový rozvaděč ovlivňují kvalitu přenosu jen velmi málo, slouţí především 

k uchycení a uloţení kabelů, konektorů a zařízení.  

Trasy se mají nejčastěji formu plastových lišt nebo parapetních ţlabů uchycených na 

zdi, někdy je moţno pouţít korugované trubky ve zdech a ve speciálních případech se 

v podhledech nebo v zemi pouţívají plechové kabelové ţlaby. Víceméně nezáleţí na 

zvolené technologii tras, pokud jsou splněny nutné podmínky pro instalaci kabelů. To se 

týká zejména optických kabelů, kde jsou definovány minimální poloměry ohybu kabelu 

a také některých kabelů kategorie 6, které se nesmí tahat, ale pouze pokládat do tras, 

coţ např. vylučuje vedení korugovanými trubkami. 

 

3.2.3 Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč je plechová skříň o rozměrech daných průmyslovými standardy. 

Neměnný parametr je vzdálenost předních stojek, která je 19 palců. Tím, ţe je tato šířka 

standardizovaná, lze do rozvaděče integrovat jak vývody kabeláţe, tak i aktivní prvky, 

servery a další zařízení a tím pádem lze veškerou technologii infrastruktury 

koncentrovat v jednom místě, coţ je kromě důvodů organizačních výhodné i z důvodů 

bezpečnostních, protoţe rozvaděč lze opatřit zámkem a zamezit tak neţádoucí 

manipulaci s důleţitými zařízeními. Hloubka a vnější šířka rozvaděčů se nejčastěji 

pohybují v rozmezí 600 - 1000 mm po 200mm nebo 100mm krocích. Posledním 
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důleţitým parametrem je výška rozvaděče, která se neudává vnějším rozměrem, ale 

výškou stojek, která se měří v tzv. unitech (značíme U), přičemţ 1 U odpovídá 44,45 

mm, neboli 1,75 palce. Rozvaděče o výšce člověka měří 42U. Jeden panel s jednou 

řadou vývodů kabeláţe typicky mívá 1U, aktivní prvky 1U a servery 1U, 2U, 5U. Podle 

počtu zařízení a jejich výšky se pak určí, jak velký datový rozvaděč je potřeba. Existují i 

malé verze rozvaděčů pro zavěšení na zeď, ty mívají například 6U, ale při tom stále 

respektují šířku 19 palců pro instalaci panelů a zařízení. 

 

3.2.4 Kabely 

Existuje několik druhů kabelů, které se liší svojí konstrukcí, zejména pouţitými 

materiály a uspořádáním vodivých a izolačních materiálů. Nejběţněji se setkáváme 

s těmi typy: 

- koaxiální kabely 

- nestíněná kroucená dvojlinka (UTP) 

- stíněná kroucená dvojlinka (STP, FTP) 

- optické kabely 

Koaxiální kabely se dříve vyuţívaly i pro počítačové sítě, ale nejsou univerzální 

jako např. kroucená dvojlinka a dnes se vyuţívají jen pro anténní rozvody. 

Nestíněná kroucená dvojlinka (UTP) je v dnešní době nejpouţívanější typ kabelu 

pro lokální sítě. Skládá se ze čtyř kroucených měděných párů, kde kaţdý drát je zvlášť 

izolován od ostatních. Kabel tedy obsahuje celkem osm měděných vodičů přenášejících 

elektrické informace, které jsou v aktivních prvcích transformovány do datových toků. 

Výhodou UTP je relativně nízká cena, příznivé přenosové parametry a značná flexibilita 

při pokládání nebo tahání kabelů. 

Stíněná kroucená dvojlinka (STP) je v podstatě UTP, který je stíněn kovovým 

opletením. Toto řešení je odolnější proti elektromagnetickému rušení a odposlechům, 
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nevýhodou je vyšší cena, větší tuhost kabelu a poměrně náročná instalace i provoz, kdy 

je potřeba udrţovat všechny části sítě galvanicky propojené a uzemněné. 

Fólií stíněná kroucená dvojlinka (FTP) je v podstatě analogie k STP, přičemţ 

stínění je realizováno pomocí kovové folie, čímţ je dosaţeno vyšší úrovně stínění. 

Individuálně stíněná kroucená dvojlinka (ISTP) je kabel, která má kromě stínění 

celého kabelu ještě zvlášť stíněný kaţdý pár. Je tak navíc dosaţena lepší izolace 

jednotlivých párů od sebe navzájem. 

Optické kabely mají nejlepší přenosové parametry, jsou stoprocentně odolné proti 

elektromagnetickému rušení, ale jsou náročnější na vhodné zacházení. Důvodem je 

materiál, protoţe vnitřní, přenosová, část kabelu je skleněná. Proto jsou optické kabely 

méně odolné neţ kabely metalické. Díky svým výborným přenosovým parametrům a 

odolnosti vůči rušení se optické kabely vyuţívají například v případech, kdy jsou 

zařízení od sebe vzdálena více neţ 100 metrů nebo pokud je potřeba vést kabel výrobní 

halou, kde se vyskytuje velké elektromagnetické rušení od výrobních strojů. 

Existuje několik typů optických kabelů lišících se konstrukcí a pouţitými materiály. 

Z hlediska vyuţití v topologii kabeláţe dělíme optické kabely podle pouţitých vláken 

na singlemódové a multimódové. Singlemódové kabely se skládají z vláken o průměru 

jádra 9 mikrometrů a umoţňují přenos signálu na vzdálenost aţ několik desítek 

kilometrů. Multimódové kabely se skládají z vláken o průměru jádra 50 nebo 62,5 

mikrometrů, jsou levnější, ale zpravidla umoţňují přenos jen do 500 m. Díky tomu, ţe 

se vyuţívají různé vlnové délky světla pro přenos signálu a také díky výrazně 

rozdílnému průměru optických vláken, není moţno pouţít libovolné typy kabelů na 

aktivní prvky. V případě výměny multimódového vlákna za singlemódové, je třeba 

vyměnit i aktivní prvky tak aby obsahovaly fyzické rozhraní pro připojení 

singlemódových vláken.  
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3.2.5 Konektory 

Existuje několik typů konektorů. Konstrukce jednotlivých typů kabelů je natolik 

odlišná, ţe pro kaţdý typ kabelu je potřeba jiný typ konektoru. 

Jen pro úplnost uvedu, ţe na koaxiálních kabelech se pouţívá konektor označovaný 

jako BNC. Má kruhový průřez a bajonetový závit. 

Velmi jednoduchá situace panuje na poli metalických kabelů UTP a STP. Zde se 

pouţívá konektor označovaný jako RJ-45. Má obdélníkový průřez a na delší straně má 

osm vodivých kontaktů. Pouţívá-li se část kabelového rozvodu pouze pro telefony, 

vyuţívá se konektoru RJ-11, coţ je uţší verze konektoru RJ-45 většinou se čtyřmi 

kontakty. Stíněné konektory STP jsou mechanicky shodné s konektory UTP, akorát 

mají kolem sebe tenký kovový obal. 

U optických konektorů je situace sloţitější. Zatímco v UTP kabelech se pro přenos 

dat vyuţívá víc vodičů, u optických kabelů se vyuţívá pro jeden směr přenosu pouze 

jedno vlákno z celého kabelu. Proto je kaţdé vlákno zakonektorováno zvlášť, má svůj 

konektor a tím pádem je pro klasickou obousměrnou komunikaci vyuţíváno dvou 

vláken a konektorů. Pouţívají se konektory typu ST s kruhovým průřezem a 
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bajonetovým závitem nebo konektory typu SC. Ten má čtvercový průřez a je menší a je 

s ním snazší manipulace. Výrobci aktivních prvků někdy vyuţívají ještě menších 

optických konektorů LC, které jsou kromě rozměru shodné v podstatě shodné 

s konektory typu SC. Někteří výrobci kabeláţí a aktivních prvků se snaţí prosazovat 

konektory, ve kterých jsou zapojena dvě optická vlákna, výsledkem jsou například 

konektory MT-RJ, OptiJack, SFP a další. 

      

 

3.2.6 Propojovací kabely 

Kabely, které jsou uloţeny v trasách, musí být podle normy zakončeny konektorem 

v instalační krabici na zdi nebo v tzv. patchpanelu v datovém rozvaděči. Ostatní zařízení 

se k nim připojují propojovacími kabely (patchcordy). Tyto kabely řadíme do sekce 

kabeláţe zvané pracovní vedení. 

V případě horizontální sekce kabeláţe se pouţívají kabely typu drát, které jsou tuţší 

a méně odolné proti mnohonásobnému ohybu. Propojovací kabely potřebují mít jiné 

vlastnosti – elasticitu a odolnost proti mnohonásobným ohybům. Pouţívají se tedy 

kabely typu lanko. 

Často se u propojovacích kabelů vytvářených na míru nesprávně pouţívají kabely 

typu drát, na které jsou přidělány konektory (plug) určené pro lanko. Kromě špatných 

mechanických vlastností můţe mít takto vyrobený kabel také nedokonalý kontakt 

s přidělaným konektorem, který je vyroben pro pouţití s mírně odlišnou velikostí 

průřezu jednotlivých párů v kabelu typu lanko. 
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3.2.7 Univerzální kabeláţ 

Univerzální kabeláţ je univerzální řešení kabeláţe umoţňující přenos informací 

z různých zdrojů. Podle kvality instalované kabeláţe lze vyuţít přenosového média 

(kabelu) pro více rozdílných aplikací. Příklady mohou být: 

- data 

- telekomunikační aplikace 

- elektronické zabezpečovací systémy 

- elektronické poţární systémy 

- kamerové systémy 

- rozvody televizního signálu 

- řídicí a regulační systémy 

- docházkové a přístupové systémy 

Dodnes se často pouţívá termín „strukturovaná kabeláţ“, znamená však to stejné 

jako „univerzální kabeláţ“ – normou byl pouze upraven původní termín. 

 

3.2.7.1 Normy univerzální kabeláţe 

První normy pro univerzální kabeláţ vznikly v USA a proto normy mezinárodní, 

evropské i národní vycházejí z norem amerických. Zde jsou uvedeny některé pouţívané 

normy: 

Americké: 

EIA/TIA 568 A – určuje co (topologie, kabely, konektory, rozpletení, ohyby, …) 

EIA/TIA 569 – určuje jak (podzemí, v zemi, kanály, závěsy, …) 

EIA/TIA 570A – norma pro obytné domy 

EIA/TIA 606 – značení komponent kabeláţního systému 

TSB67 – testování párových kabeláţních systémů 

Mezinárodní: 

ISO IEC IS 11801 – ekvivalent EIA/TIA 568 A 

Evropské: 
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EN 50173 – ekvivalent EIA/TIA 568A 

EN 50174 – ekvivalent EIA/TIA 569 

EN 55022 – elektromagnetická kompatibilita – limity vyzařování 

EN 55024 – elektromagnetická kompatibilita – odolnost proti rušení 

Národní: 

ČSN EN 50173 – univerzální kabeláţní systémy 

ČSN EN 50174 – instalace kabelových rozvodů 

 

3.2.7.2 Základní pojmy 

Norma ČSN EN 50173-1 uvádí 58 definic pojmů. Mezi nimi jsou: 

kanál (channel) - přenosová cesta mezi dvěma koncovými body, spojující dvě 

libovolná zařízení pro specifickou aplikaci; kanál zahrnuje připojovací šňůry zařízení a 

šňůry pracoviště 

spojení (connection) - spojovací zařízení nebo kombinace zařízení zahrnující 

zakončení, pouţívané ke spojení kabelů nebo kabelových prvků k ostatním kabelům, 

kabelovým prvkům nebo zařízení pro specifickou aplikaci 

šňůra zařízení (equipment cord) - šňůra, spojující zařízení s rozvodným uzlem 

rozhraní zařízení (equipment interface) - bod, ve kterém můţe být zařízení pro 

specifickou aplikaci připojeno k univerzální kabeláţi 

místnost zařízení (equipment room) - místnost vyhrazená k umístění rozvodných 

uzlů a zařízení pro specifické pouţití 

rozvodný uzel podlaţí (floor distributor) - rozvodný uzel pouţívaný ke spojení 

mezi horizontálním kabelem, dalšími kabeláţními subsystémy a aktivním zařízením 

(viz telekomunikační místnost) 
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horizontální kabel (horizontal cable) - kabel, spojující rozvodný uzel podlaţí s 

telekomunikačním vývodem (vývody) nebo konsolidačním bodem (body) 

individuální pracoviště (individual work area) - minimální prostor v budově, 

který by měla být vyhrazen pro jednoho uţivatele 

spoj (link) - přenosová cesta mezi dvěma libovolnými rozhraními univerzální 

kabeláţe; nezahrnuje šňůry zařízení a šňůry pracoviště 

propojovací šňůra (patch cord) - šňůra pouţívaná k provedení spojení na 

přepojovacím panelu 

přepojovací panel (patch panel) - přepojovací pole určené k pouţívání 

propojovacích šňůr 

telekomunikační místnost (telecommunications room) - uzavřený prostor, 

slouţící k umístění telekomunikačního zařízení, zakončení kabelů a kabeláţe pro 

kříţové přepojování; telekomunikační místnost je povaţována za bod kříţového 

přepojování mezi páteří a subsystémem horizontální kabeláţe 

koncové zařízení (terminal equipment) - zařízení pro specifické aplikace umístěné 

v pracovním prostoru 

telekomunikační vývod (telecommunication outlet) - pevné připojovací zařízení, 

kterým je ukončen horizontální kabel; telekomunikační vývod je opatřen rozhraním pro 

kabeláţ pracoviště 

pracoviště (work area) - prostor v budově, kde pracovníci přicházejí do styku s 

telekomunikačním koncovým zařízením 

šňůra pracoviště (work area cord) - šňůra, spojující telekomunikační vývod s 

koncovým zařízením 
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3.2.7.3 Sekce univerzálního kabeláţního systému 

Rozlišujeme několik sekcí univerzálního kabeláţního systému, které se většinou liší 

pouţitými typy kabelů a někdy i rychlostmi přenosu.  

CAMPUS

Páteřní vedení

Pracovní vedení

Pracovní vedení

Horizontální sekce

 

Campus – týká se propojení různých budov, podle normy je potřeba budovy 

galvanicky oddělit, coţ v praxi znamená pouţít bezdrátové technologie nebo optické 

kabely. 

 Páteřní vedení – ve větších budovách propojuje aktivní prvky v různých částech 

budovy, nejčastěji v různých poschodích. Na páteřní vedení jsou kladeny nejvyšší 

nároky na rychlost a někdy jeho segmenty přesahují délku 100 metrů – proto jsou zde 

většinou pouţívány optické kabely, které splňují všechny poţadavky. 

Horizontální sekce – hvězdicový rozvod převáţně metalickými kabely, které 

spojují datový rozvaděč s jednotlivými přípojnými body. 

Pracovní vedení – propojovací kabely (patch cordy) jsou metalické kabely typu 

lanko a propojují aktivní prvky s vývody horizontální sekce v datovém rozvaděči a dále 

koncová zařízení s přípojnými místy např. na zdi. 
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3.2.7.4 Kategorie kabeláţního systému 

Důleţitou informací u kabelu je jeho kategorie. Kategorie kabelu je souhrn 

elektrických parametrů, které musí kabel splňovat. Čím vyšší kategorie, tím má kabel 

lepší přenosové parametry. Kategorie 3 a 4 se v dnešní době pro přenos dat uţ 

nevyuţívají, podobně existuje jen minimum sítí vyuţívajících kabelů kategorie 5. 

V dnešní době jsou nejvyuţívanější kabely kategorie 5e, která vznikla rozšířením 

kategorie 5 o další měřené parametry kvůli přenosové rychlosti 1 Gbps. 

 

Kategorie 5 a 5e jsou uvedeny z historického důvodu a také proto, ţe se s tímto 

označením stále setkáváme, přestoţe podle normy původní kategorie 5 zanikla a 

původní kategorie 5e se dnes značí jako kategorie 5. 

Tmavší zelená pole indikují plnou podporu dané rychlosti na kabelu dané kategorie, 

v případě kategorií 5 a výše se jedná o přenosy na vzdálenost 100 m. Na kabelu 

kategorie 6 lze provozovat 10 Gbps (10GBase-T) na vzdálenost 55 m, na kabelu 

kategorie 7 lze v současné době provozovat 100 Gbps na vzdálenost 70 m, přičemţ je 

pravděpodobné, ţe s budoucím rozvojem technologií bude moţno dosáhnout na 

stejných kabelech vzdálenosti 100 m. 

Kategorie kabeláţního systému závisí zejména na pouţitých kabelech, ale stejně tak 

je potřeba i konektory odpovídající kategorie, odpovídající propojovací kabely a také 

dodrţet správné technologické postupy při instalaci. Pokud jakákoli z těchto součástí 

nedosahuje odpovídající kvality, je degradován celý systém a obecně lze říci, ţe 

kabeláţní systém dosahuje takové kategorie, jaké je její nejslabší článek. 



- 32 - 

 

Po instalaci kabeláţního systému je třeba otestovat a zdokumentovat funkčnost a 

kvalitu systému, provádí se tzv. certifikace kabeláţního systému. K tomu se pouţívají 

speciální dvojdílné měřicí přístroje, které testují horizontální sekci kabeláţe – jednotlivě 

kaţdý kabel a na něm instalované konektory. Podle zadané kategorie, na kterou se 

kabeláţ testuje, provádí přístroj měření a vyhodnocuje, zda přípojné místo splňuje 

všechny technické poţadavky dané normou.  Měřené parametry pro kaţdou kategorii 

kabeláţe se liší nejen poţadovanou hodnotou, ale také počtem. Čím vyšší kategorie 

kabeláţe, tím více elektrických parametrů se sleduje. Výstupem certifikace musí být 

tzv. měřicí protokol, který obsahuje podrobné údaje všech měření a vyznačení, zda 

všechny části kabeláţe splnily podmínky definované normou. 

Někdy se setkáváme s tzv. třídami kabeláţe (class). Třídy jsou definovány šířkou 

pásma takto: 

- třída C – do 16 MHz, odpovídá kategorii 3 

- třída D – do 100 MHz, odpovídá kategorii 5 

- třída E – do 250 MHz, odpovídá kategorii 6 

- třída F – do 600 MHz, odpovídá kategorii 7 

 

3.2.7.5 Značení 

Značením se zabývá norma TIA/EIA-606 (Administration Standard for the 

Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings) a její aktualizovaná verze 

ANSI/TIA/EIA-606-A Administration Standard for Commercial Telecommunications 

Infrastructure. Mimo jiné uvádí, co vše je potřeba značit. 

Jedná se o kabely, kabelové svazky, přepojovací panely (patch panel) a jednotlivé 

konektory v nich, telekomunikační vývody a montáţní rámečky, ve kterých jsou 

umístěny, propojovací šňůry, datové rozvaděč, telekomunikační místnosti a další. 

Značení musí být jednoznačné, systematické a mělo by být logické. Je vhodné, aby 

např. značení telekomunikačních vývodů vycházelo z čísla místnosti, ve které se 

nachází. Pro přehlednost je vhodné mezi logické celky ve značení vloţit oddělovací 
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znaky. Např. označení 201-3.1 znamená, ţe se jedná o první přípojné místo v třetí 

instalační krabici v místnosti číslo 201. 

 

3.3 Bezdrátové technologie 

Bezdrátových technologií přenosu signálu je celá řada, počínaje signály GPS, 

mobilními telefony GSM, digitálními přenosnými telefonními přístroji DECT aţ po 

datové standardy Wi-Fi nebo WiMAX. Dále budou uvedeny pouze standardy pouţívané 

v datových sítích. 

 

3.3.1 Standardy 

Standard 802.11 zahrnuje šest druhů modulací pro posílání radiového signálu, 

přičemţ všechny pouţívají stejný protokol. Nejpouţívanější modulace jsou definované 

v dodatcích k původnímu standardu s písmeny: b, a a g. 802.11n přináší další techniku 

modulace. Standardy 802.11b a 802.11g pouţívají 2,4 gigahertz (GHz) pásmo. Proto 

mohou zařízení interferovat s mikrovlnnými troubami, bezdrátovými telefony, s 

Bluetooth nebo s dalšími zařízeními pouţívajícími stejné pásmo. Oproti tomu standard 

802.11a pouţívá 5 GHz pásmo a není tedy ovlivněn zařízeními pracujícími v pásmu 2,4 

GHz. Někdy je označován jako Wi-Fi, coţ není zcela přesné. 

 

Standard Pásmo 
[GHz] 

Rychlost 
[Mbps] 

802.11a 5 54 

802.11b 2,4 11 

802.11g 2,4 54 

802.11n 2,4 nebo 5 300 - 600 

 

Zatímco standard 802.11 je chápán jako standard pro lokální sítě (LAN), pro 

venkovní sítě je definován standard 802.16 – tzv. WiMAX, který se teprve začíná 
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rozšiřovat. Pravděpodobně zlomové bude, kdy a co bude firma Intel podporovat pro 

integraci do přenosných počítačů. Zatím to vypadá, ţe se bude jednat o standard 

802.16e a později 802.16m. 

802.16e je standard, který umoţňuje bezdrátový přenos na desítky kilometrů 

rychlostí aţ 70 Mbps. Odhaduje se, ţe reálná rychlost a dosah bude 10 Mbps na 

vzdálenost 10 km. 

802.16m je ve fázi vývoje a má za cíl poskytovat bezdrátové propojení o rychlostech 

100 Mbps aţ 1000 Mbps. 

 

3.3.2 Výhody a nevýhody 

 Mezi výhody bezdrátových sítí oproti klasické kabeláţi patří: 

- přenositelnost koncových zařízení 

- teoreticky daleký dosah (několik set metrů) 

- technická a časová nenáročnost instalace 

- nízká pořizovací cena  

 

Mezi nevýhody patří: 

- nízká přenosová rychlost 

- velká náchylnost na rušení od ostatních bezdrátových sítí či jiných zařízení 

-  útlum signálu v reálném prostředí v budovách při průchodu zdmi, nábytkem atd. 

- nízká bezpečnost, která se řeší pomocí protokolů pracujících na vyšších vrstvách 

OSI modelu 
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3.3.3 Vyuţití 

Bezdrátové sítě jsou v dnešní době velmi populární, Důvodů je několik: 

Připojení k internetu. Téměř kaţdá firma nebo instituce dnes vyuţívá připojení 

stanic k internetu. Ne všude jsou instalovány vyuţitelné kabely a instalace je technicky 

obtíţná. Vyuţije na kratší vzdálenosti řádově do stovek metrů lze vyuţít Wi-Fi pracující 

v radiovém spektru, pro delší vzdálenosti lze vyuţít laserová pojítka. 

Přenositelnost koncových zařízení. S klesajícími cenami přenosných počítačů 

došlo k jejich masovému rozšíření. Uţivatelé chtějí být připojeni zejména k internetu 

vţdy a všude a vyuţívají pro to vestavěné bezdrátové síťové karty. Uţivatelé mohou 

vyţadovat pohyb po vlastní firmě, doma, ve skladu nebo třeba na letištích při čekání na 

svůj let. 

Speciální prostory. Je potřeba vyuţívat počítačových sítí i v prostorech, kde není 

moţno instalovat kabely. Jedná se zejména o památkové chráněné budovy. 

Jak je vidět, klasická kabeláţ a bezdrátové sítě si navzájem nemusí konkurovat, 

většinou je to tak, ţe se navzájem doplňují. 

 

3.4 Aktivní prvky 

Pod pojmem aktivní prvky rozumíme zařízení zprostředkující přenos dat. 

V komentáři k vrstvám komunikační infrastruktury jsou zmíněny nejdůleţitější typy 

aktivních prvků – rozbočovače, přepínače a směrovače. Konektorům zabudovaným do 

těchto zařízení říkáme porty. 

Rozbočovač (hub) pracuje na první vrstvě OSI modelu, nedělá nic jiného neţ to, ţe 

data, která přijme na jednom portu, pošle všech do ostatních portů. Neřeší zdrojovou 

adresu, cílovou adresu a ani to, zda data jsou data správně formátována do rámců. Tento 

způsob distribuce dat je velmi neefektivní a v důsledku i pomalý, proto se rozbočovače 

v dnešní době uţ nepouţívají. 
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Přepínač (switch) pracuje ve druhé vrstvě OSI modelu a má za úkol zprostředkovat 

komunikaci mezi zařízeními v lokální síti. Má v sobě uloţenou tabulku adres a portů, 

coţ umoţňuje posílat data jen tam, kam skutečně patří. Je navrţen tak, aby přeposílal 

data co nejrychleji. Běţné rychlosti přepínačů jsou 100 Mbps a 1000 Mbps. Počty portů 

bývají v násobcích osmi, typicky jsou k dispozici s 8, 16, 24 nebo 48 porty. Většinou 

jsou všechny tyto porty metalické, ale můţou mít i porty optické pouţívané například 

k připojení vzdálených pracovišť nebo k propojení různých budov. 

Směrovač (router) pracuje ve třetí vrstvě OSI modelu a má za úkol zprostředkovat 

propojení mezi různými sítěmi. Nejčastěji se pouţívá k připojení uţivatelů do internetu 

nebo k oddělení částí rozsáhlých sítí a zprostředkování pouze ţádoucího provozu mezi 

nimi. Běţný směrovač není navrţen pro maximální moţnou propustnost dat, ale pro 

detailní kontrolu přenášených dat a jejich správné směrování. Počty portů jsou výrazně 

niţší neţ u přepínače a směrovač zpravidla nepostačuje jako jediný aktivní prvek v síti, 

zapojuje se do přepínače. 

 

3.5 Záloţní zdroje napájení 

Nedílnou součástí komunikační infrastruktury jsou také záloţní zdroje napájení, 

které filtrují a napravují neţádoucí jevy v elektrické síti (napěťové špičky, podpětí) a 

zajišťují kontinuitu provozu v případě krátkého výpadku a v případě výpadku delšího 

umoţní zejména serverům korektní vypnutí, které dokáţou samy inicializovat, čímţ se 

předchází riziku ztráty dat při nenadálém odpojení napájení. 

Je potřeba dobře spočítat energetickou náročnost zařízení, která se připojují na 

jednotlivé záloţní zdroje. Aktivní prvky zpravidla nejsou příliš náročná, podstatně 

náročnější bývají servery. Nemá smysl, aby záloţní server dokázal podporovat server 

pouze 5 minut, kdyţ k zastavení běţících sluţeb a korektnímu vypnutí je potřeba 6 

minut. Obvykle se záloţní zdroje dimenzují minimálně na půl hodiny bez elektrického 

proudu, aby bylo dost času pro rychlou nápravu důvodu přerušení dodávky elektrického 

proudu a ještě zbyla rezerva pro eventuelní automatické vypnutí serverů. 
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3.6 Postup vytvoření návrhu 

Obecně lze postup vytvoření návrhu řešení rozdělit do několika fází, které na sebe 

navazují a zpravidla nelze změnit jejich pořadí: 

1. Zadání 

2. Analýza současného stavu 

3. Volba pouţitých technologií 

4. Umístění datového rozvaděče 

5. Rozmístění přípojných míst a návrh tras 

6. Návrh aktivních prvků 

7. Uspořádání datových rozvaděčů 

8. Vyčíslení finančních nákladů 

 

3.6.1 Zadání 

Většinou má investor rámcovou představu, jak by měl vypadat cílový stav. Je dobré 

se od něčeho odrazit, ale hlavně je potřeba s investorem komunikovat a zjistit, jakým 

způsobem chce infrastrukturu vyuţívat. Stává se, ţe investor má konkrétní představu, 

která však není technicky realizovatelná nebo naopak existují vhodnější řešení, o 

kterých však nemůţe vědět, protoţe nemá odborný přehled. 

Neméně důleţitá je finanční stránka věci, protoţe můţe výrazně ovlivnit volbu 

technologií. Je proto důleţité zjistit aspoň rámcově, kolik peněz hodlá investor do 

vybudování infrastruktury vloţit. 
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3.6.2 Analýza současného stavu 

V této fázi je zejména potřeba zajistit si všechny potřebné podklady. Hlavní je 

půdorys budov, který ne všichni mají k dispozici v elektronické formě, a proto někdy 

nezbývá, neţ pouţít papírový nákres, který se později zdigitalizuje, v horším případě si 

vytvořit nákres vlastnoručně. 

Dále je potřeba zjistit, z jakého materiálu jsou zdi, jak jsou tlusté, jak jsou dělané 

stropy, kudy je vedena elektroinstalace, voda, topení, plyn – to vše proto, aby se dalo 

určit, kudy je moţno vést trasy, kde lze provrtat zeď či strop do dalšího podlaţí. 

Stranou nesmí stát ani estetická stránka věci – je potřeba zjistit, kde nevadí široké 

lišty, kde naopak ano. Kabeláţ by sice měla být univerzální a přípojná místa umístěna 

také univerzálně, ale je moţno návrh mírně přizpůsobit aktuálně rozmístěným 

pracovištím. 

 

3.6.3 Volba pouţitých technologií 

Volba pouţitých technologií vychází přímo z předchozích dvou fází. Hlavní kritéria: 

-  co a jakou rychlostí se bude přenášet po kabelech 

-  na jakou vzdálenost 

- v jakém prostředí 

Univerzální kabeláţ je univerzální pouze do té míry, do jaké jí to umoţňují pouţité 

typy kabelů. Např. pro přenos dat rychlostí 10 Gbps v serverových farmách nestačí 

kabeláţ kategorie 5 a na druhou stranu, pokud uţivatelé vyuţívají síť pouze k posílání 

emailů a prohlíţení internetu, je naprosto zbytečné instalovat kabeláţ kategorie 6a. 

V dnešní době je vhodné dimenzovat infrastrukturu na pouţití gigabitového ethernetu, 

coţ je technologie, která je uţ dostupná komukoli (i z finančního hlediska). Není od 

věci také zauvaţovat nad desetigigabitovým ethernetem, pro který jsou zatím velmi 

nákladné aktivní prvky, ale v případě kabeláţe vstupují do hry i jiná hlediska. Záruční 

doba na certifikované kabeláţe bývá 15 a více let a předpokládá se, ţe po tuto dobu 
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bude skutečně slouţit. Není tedy od věci dimenzovat ji s ohledem do budoucna pro 

technologie o generaci lepší, neţ se aktuálně běţně pouţívá. 

Co se týče vzdáleností a prostředí, v běţných domech s nimi nebývá problém a 

většinou lze do celé budovy nainstalovat metalickou kabeláţ. Problémy nastávají 

v prostorech průmyslové výroby nebo ve velkých budovách. Omezení metalických 

kabelů spočívá v rušení a délce. Nestíněný UTP kabel můţe být rušen průmyslovými 

stroji, světly, či jinými zdroji elektromagnetického záření a proto musí být v takovém 

případě pouţity stíněné kabely nebo kabely optické. Druhé omezení se týká délky 

metalických kabelů, která je maximálně 100 metrů na kanál, tudíţ 90 metrů na 

horizontální vedení. Toto omezení se týká jak stíněných, tak nestíněných metalických 

kabelů a řešením je buďto pouţít optické kabely nebo instalovat podruţný datový 

rozvaděč s aktivním prvkem. Optické kabely je také nutno pouţít při propojení různých 

budov nebo při vedení kabelu ve venkovním prostředí. 

Bezdrátové sítě je z výkonnostních důvodů vhodné pouţívat jen pro malé firmy a 

mobilní uţivatele. Zdánlivě vysoká přenosová rychlost např. 54 Mbps je velmi 

degradována ve chvíli, kdy se snaţí komunikovat více stanic najednou – pouţívají totiţ 

jen jedno společné přenosové medium, a proto nemohou fungovat současně, ale musí se 

v komunikaci střídat. 

 

3.6.4 Umístění datového rozvaděče 

Datový rozvaděč by měl být umístěn v samostatné místnosti, zejména kvůli 

zařízením, která jsou v něm instalována a která vydávají nepříjemný hluk. Místnost by 

také měla být klimatizována, aby se snadněji odvádělo teplo od zařízení v rozvaděči. 

Z hlediska topologie kabeláţe je ideální, pokud je rozvaděč umístěn uprostřed. Na 

celkovou délku kabelů nemá umístění rozvaděče aţ takový vliv, má ale vliv na trasy. 

Bývá totiţ vhodnější, aby kabely nebyly zbytečně dlouhé a aby byl počet kabelů 

v lištách rovnoměrně rozdělen, neţ aby na jedné straně byly lišty velmi tenké a na 
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straně opačné musely mít kvůli počtu kabelů velký průřez. Toho většinou docílíme 

právě umístěním doprostřed. 

Je nutné hlídat maximální moţnou délku metalických kabelů a v případě, ţe hrozí, 

ţe tento parametr nebude dodrţen, coţ se stává v případě, ţe je budova větší nebo má 

komplikovanější topologii, je vhodné instalovat další podruţné rozvaděče, které jsou 

pak propojeny např. optickými kabely. 

 

3.6.5 Rozmístění přípojných míst a návrh tras 

Nejprve musíme rozhodnout, kolik a kde bude přípojných míst a jak budou 

organizovány. Vychází se z aktuálních potřeb uţivatelů, ale kabeláţ je univerzální a 

musí být navrţena tak, aby se vţdy a kdekoli dalo připojit další zařízení. 

Minimální počet přípojných míst (tedy kabelů s konektory) je 2 na uţivatele, 

musíme však pamatovat na síťové tiskárny případně notebooky pokud není k dispozici i 

bezdrátové připojení do sítě. Konektory integrujeme do instalačních krabiček, které 

typicky mohou obsahovat 2 nebo 3 konektory. Je moţno vyuţít i větších krabiček, 

případně instalovat dvě menší vedle sebe. 

Individuální pracoviště by mělo obsahovat svoji vlastní krabičku, připojovací kabel 

je sice moţno vést ze vzdálenějšího přípojného místa, ale délka kabelu má svá omezení 

délková, estetická a praktická. Ve většině případů by měl stačit tří aţ pětimetrový 

připojovací kabel. 

Při návrhu tras uvaţujeme o několika parametrech. Prvním je typ trasy – zda je to 

korugovaná trubka, lišta, parapetní ţlab nebo něco jiného. Dále je potřeba uvaţovat o 

počtu kabelů, který trasou povede a tím pádem o průřezu trasy. Nakonec je třeba také 

uvaţovat v estetické rovině – jak má trasa vypadat navenek. 

Mezi topologií tras a pouţitým materiálem na ně je jen slabý vztah. Obecně lze říci, 

ţe do korugovaných trubek ve zdech lze uloţit pouze malý počet kabelů, oproti tomu do 

parapetních ţlabů lze uloţit kabelů nejvíc. Parapetní ţlaby mají ještě jednu velmi 
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pozitivní vlastnost – univerzálnost. Dlouhý kabel lze do ţlabu pohodlně ukrýt a v rámci 

ţlabu pak lze jednoduše krabičkou s konektory pohybovat. Navíc lze do ţlabů 

integrovat i elektrické zásuvky. 

Trasy musí také respektovat doporučené technologické postupy výrobce kabelů. U 

optických vláken to je minimální poloměr ohybu, u nestíněných kabelů kategorie 6 

například zákaz tahání kabelů, je povolenou pouze pokládání, díky čemu pak nelze 

vyuţít korugované trubky. 

 

3.6.6 Uspořádání datových rozvaděčů 

Datový rozvaděč je centrum sítě, jsou v něm umístěny přepojovací panely, aktivní 

prvky, servery a záloţní zdroje. Je to kritické místo z hlediska bezpečnosti a proto 

musíme zajistit, aby toto centrum bylo dostatečně zajištěno. Pokud je k dispozici 

vyhrazená uzamykatelná místnost, jsou dvě moţnosti, jaký typ rozvaděče zvolit: 

Plechový rozvaděč nebo rám. 

Rám má výhodu, ţe je k zařízením lepší přístup, umoţňuje lepší proudění vzduchu 

z klimatizační jednotky v místnosti a je levnější. 

Pokud je potřeba další zabezpečení nebo musí být rozvaděč umístěn ve veřejně 

dostupných prostorech, musí být pouţit uzamykatelný plechový rozvaděč. Jeho velikost 

záleţí především na zařízeních, která v něm budou umístěna. Pokud bude obsahovat 

pouze přepojovací panely a aktivní prvky, bude pravděpodobně postačovat hloubka 600 

mm, v případě ţe bude obsahovat i servery, nemusí dostačovat ani hloubka 800 mm. 

V rozvaděči je instalováno velké mnoţství kabelů a je potřeba je nějak organizovat. 

Doporučené je po kaţdých dvou přepojovacích panelech nebo aktivních prvcích 

instalovat pořadač kabelů. 

Aktivní prvky, servery i záloţní zdroje vyzařují velké mnoţství tepla a velká část je 

vyzařována horní nebo i spodní plochou krytu, proto je v závislosti na uspořádání 

rozvaděče někdy vhodné nechat volný prostor (stačí 1U) kolem těchto zařízení. 
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3.6.7 Návrh aktivních prvků 

Aktivní prvky, zjednodušeně řečeno, řídí provoz na sítí. Dnes se pouţívají uţ jen 

dva typy, a to přepínač a směrovač. Přepínač řídí provoz v místní síti, směrovač pak 

zprostředkovává kontakt s okolním světem a zpravidla bývá v síti jen jeden. 

Počet přepínačů a typy portů určuje rozsah sítě. Pokud se v síti vyskytuje více 

datových rozvaděčů, musí být metalické trasy mezi nimi propojeny pomocí aktivních 

prvků. 

V rozsáhlých sítích se vyuţívají přepínače se schopnostmi směrovače, pomocí 

kterých lze síť ať uţ z technických nebo organizačních důvodů rozdělit na oblasti, které 

na sebe navzájem nevidí a případně nastavit speciální pravidla, která umoţní jen 

některým stanicím z jedné oblasti kontakt se zařízeními v jiné oblasti. 

Zatímco v malých sítích není problém nainstalovat přepínač svépomocí, protoţe se 

nemusí nijak nastavovat, v rozsáhlých sítích to uţ moţné není, vznikají specifické 

problémy, které je třeba řešit speciálními vlastnostmi přepínačů a proto je jednoznačně 

potřeba tuto část infrastruktury přenechat odborníkům. 

3.6.8 Vyčíslení finančních nákladů 

Finanční náklady na vybudování komunikační infrastruktury se skládají z nákladů 

na materiál a z nákladů na práci. K délce kabelů se připočítává přibliţně deset procent 

kvůli rezervě a moţným prostřihům. Dále si instalační firma musí započítat instalační 

materiál jako třeba hmoţdinky a šrouby, přepravu materiálu apod. Buď to započítá do 

ceny materiálu, práce nebo to uvede jako zvláštní poloţky v rozpočtu. 

Co se týče kabeláţe, cena za práci obvykle činí cca padesát procent ceny za 

materiál. Cena za instalaci a konfiguraci aktivních prvků záleţí na rozsahu a sloţitosti 

nastavení, můţe dosahovat několika desítek tisíc korun. 
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4 Návrh řešení 

 

Návrh řešení vychází z analýzy současného stavu, postupu uvedeného v kapitole 3.6 

a z ostatních poznatků uvedených v teoretických východiscích. 

 

4.1 Volba pouţitých technologií 

V budově je instalována kabeláţ kategorie 5 a firma by ráda nainstalovala kabeláţ 

vyšší kategorie. Kategorie 6 nemá z jejího pohledu valný smysl, protoţe 1 Gbps přenosy 

fungují i na současné kabeláţi a 10 Gbps přenosy vyţadují kabeláţ kategorie minimálně 

6a. S ohledem na finanční stránku věci bude tedy nejvhodnějším řešením metalická 

kabeláţ kategorie 6a. V budově se nenachází ţádné výrazné zdroje 

elektromagnetického záření a rozměry stavby nejsou nijak velké, takţe nebude potřeba 

vyuţít optických kabelů. 

Jelikoţ firma se částečně ţiví instalacemi kabeláţních systémů, bude návrh 

zpracován v technologiích, které firma sama pouţívá. Výrobcem těchto technologií je 

firma AMP. 

Z dostupných kabelů byl vybrán kabel AMP NETCONNECT 4pr C7 600MHz 

Compact PiMF LSZH, který splňuje parametry kategorie 7 a i kdyţ bude v současné 

době pouţit pro kabeláţ kategorie 6a, v případě potřeby můţe být později 

překonektorován a vyuţít pro kategorii 7. Tento fakt převaţuje cenový rozdíl oproti 

kabelu stejného výrobce kategorie 6a, který není nijak výrazný. Kabel je celkově 

stíněný fólií s individuálním stíněním jednotlivých párů. 
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Konektor kategorie 6a se značí AMP NETCONNECT Category 6 SL Series AMP-

TWIST 6S Modular Jacks, sestává se ze dvou kusů, mezi které se instaluje kabel, je 

stíněný a existuje ve verzi s prachovou krytkou nebo bez ní. V budově není prašné 

prostředí, postačí pro to verze bez krytky.  

 

Pro vedení kabelů není moţno pouţít stávající korugované trubky ve zdech, protoţe 

nemají dostatečný průřez pro navrţené kabely. Nejelegantnějším řešením bude pouţití 

parapetních ţlabů v celé budově, které jsou univerzální a esteticky vhodné do všech 

prostor. Jelikoţ součástí návrhu není zapojení a instalace silových rozvodů, postačí 

ţlaby jednokomorové. Byl vybrán systém Pan-Way T-70 firmy Panduit, který má 

rozměr 100 x 45 mm a je připraven pro montáţ univerzálních zásuvek rozměru 45 x 45 

mm. Kromě toho má velký výběr spojek mezi navazujícími ţlaby. 
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Do ţlabů budou uloţeny instalační krabičky pro dva konektory. Díky konstrukci 

drţáku pro krabičky Panduit T70WC je moţno umístit vedle sebe dvě krabičky mimo 

trasu ţlabu. Celkem lze tedy vytvářet pracoviště s jedním aţ čtyřmi přípojnými místy. 

 

Vzhledem k tomu, ţe datový rozvaděč bude umístěn v samostatné uzamykatelné 

místnosti, byl zvolen dvojitý otevřený rám o výšce 42U firmy Conteg, konkrétně typ 

RS-42. Umoţní bezproblémovou instalaci záloţních zdrojů, serverů i ostatních 

komponentů datového rozvaděče. 

 

V datovém rozvaděči budou pouţity přepojovací panely AMP NETCONNECT 

Category 6 AMPTRAC shielded patch panels o výšce 1U obsahující 24 konektorů. 
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Propojovací kabely budou taktéţ pouţity od výrobce AMP, patřící do systému 

AMP NETCONNECT XG shielded system. Budou dodány kabely v délkách od 0,5 m 

do 5 m. 

V konferenční místnosti bude vybudována bezdrátová síť, protoţe se zde 

předpokládá, ţe uţivatelé budou pouţívat přenosné počítače a také proto, ţe technické 

řešení připojení pomocí metalické kabeláţe by bylo velmi komplikované a nákladné. 

Bude vyuţit aktuálně pouţívaný přístupový bod firmy SMC SMCWBR14S-N2, který 

podporuje připojení zařízení vyuţívajících bezdrátové standardy 802.11b, 802.11g a 

připravovaný standard 802.11n.  

 

4.2 Umístění datového rozvaděče 

Pro datový rozvaděč byla vybrána místnost 203. Jedním z důvodů je topologická 

výhodnost umístění zhruba uprostřed budovy, druhým důvodem je to, ţe firma ABC, 

která datový rozvaděč spravuje, sídlí právě v tomto podlaţí. Toto umístění je také 

výhodné z tepelných důvodů, protoţe místnost má jen jedno okno, které je orientované 

na východ a místnost není tolik ohřívaná slunečním zářením. 
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4.3 Rozmístění přípojných míst a návrh tras 

Místnost 102 je konferenční a bude vybavena bezdrátovým přístupovým bodem, 

proto jsou zde umístěna přípojná místa jen u jedné zdi. Místnosti 103 a 106 jsou 

propojené, ve východní části se nachází kuchyňka, proto tam není navrţeno ţádné 

přípojné místo. V případě potřeby lze vyuţít bezdrátovou síť z konferenční místnosti. 

Místnost 112 obsahuje čtyři dvojité krabičky stejně jako místnost 110, coţ je sklad. Tam 

se nepředpokládá ţádný stálý uţivatel. Ostatní místnosti v prvním nadzemním poschodí 

mají technologický charakter (sklady, kotelna, sprcha, toalety) a v těchto místnostech 

není pro firmu ABC důleţité umístění přípojných míst. 

Ve druhém nadzemním podlaţí je více kanceláří, téměř všechny mají rozměry 

umoţňující umístění aţ čtyř individuálních pracovních míst. V současné zdobě v nich 

sice pracují jeden aţ dva lidé, ale to se můţe změnit a proto jsou osazeny čtyřmi 

dvojitými krabičkami. Místnost 203 je určena pro datový rozvaděč a přípojná místa jsou 

tam navrţena kvůli moţnému připojení zařízení, která nejsou uzpůsobena pro montáţ 

do rámu. Místnost 204 je relativně malá, bude tudíţ obsahovat pouze dvě dvojité 

krabičky. V místnosti 209 jsou u stěny u dveří z chodby umístěny skříně a na druhé 

straně posezení pro zákazníky - instalace přípojných míst by znamenala zejména 

estetické kompromisy, proto si firma ABC nepřála v těchto místech ţádná přípojná 

místa. Ostatní místnosti v prvním nadzemním poschodí mají technologický charakter 

(kuchyň, sprcha, toalety) a v těchto místnostech není pro firmu ABC důleţité umístění 

přípojných míst. 

Třetí nadzemní podlaţí je koncipováno jako velkoprostorová kancelář s lovnou 

plochou uprostřed, přípojná místa jsou tedy rovnoměrně rozmístěna po obvodu 

místnosti. 

Zvolený kabel má poměrně velký průřez, coţ mírně komplikuje návrh tras. Do 

zvoleného ţlabu lze uloţit cca 25 kabelů, coţ je v některých místech výrazně 

překročeno. V těchto místech je pouţit dvojitý ţlab, který je stejný jako dva ţlaby pod 

sebou, má však spojenou zadní stranu ţlabů. Síť je tedy rozdělena do několika 

segmentů, které mají maximálně 50 kabelů. 
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V prvním i třetím nadzemním podlaţí jsou pouţity jednoduché ţlaby pro 25 kabelů, 

stejně tak ve druhém nadzemním podlaţí v místnostech 207, 208, 209 a 212. 

V ostatních místnostech je pouţit ţlab dvojitý. 

Mezi místností 213 a vchodovou chodbou jsou technologické místnosti, které mají 

sádrokartonové podhledy, a proto v nich nebudou instalovány ţlaby, ale kabely budou 

uloţeny v prostoru nad podhledem. Chodba bude překonána v rohu stropu a 

vchodových dveří. V místnosti 110 je třeba obejít dveře, coţ bude realizováno instalací 

ţlabu do rohu ke stropu a svislými svody v rozích příslušné zdi. V ostatních místnostech 

budou ţlaby instalovány tak, aby jejich horní strana byla v rovině s parapety oken, coţ 

znamená přibliţně 80 cm nad rovinou podlahy. 

Třetí nadzemní podlaţí je podkrovní a zatím co spodní dvě podlaţí mají stejné 

obvodové zdi, zde jsou obvodové zdi posunuty směrem do středu domu. Jeden svod je 

přímo nad datovým rozvaděčem, druhý svod vede do prostoru toalet ve druhém 

nadzemním podlaţí, kde se připojí k ostatním kabelům, které tam vedou z 2. 

nadzemního podlaţí. V ostatních místnostech budou svody v rozích místností tak, aby 

svislé ţlaby byly esteticky co nejméně rušivé. 

Napojení ţlabů na sebe a v rozích bude realizováno pomocí originálních 

doplňkových prvků. 

 

4.4 Uzemnění 

Kabeláţ je navrţena na stíněných kabelech, je proto potřeba ji uzemnit. Zemnění se 

provádí pouze v datovém rozvaděči. Všechny konektory, přepojovací pole a kabely se 

galvanicky propojí a připojí na zemnicí vodič. Ten by měl mít podle normy průřez 

16mm
2
 a musí být připojen na ekvipotenciální bod budovy, který je v tomto případě 

v hlavním elektrickém rozvaděči. Ten umístěn v prvním nadzemním podlaţí na chodbě 

u dveří do místnosti 103. Vodič bude ze serverovny veden přes chodbu, toalety a 

chodbu k místnosti 213, kde projde do spodního podlaţí k elektrickému rozvaděči. 

Vodič bude uloţen v PVC liště 20 x 20 mm. 
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4.5 Uspořádání datových rozvaděčů 

Datový rozvaděč bude instalován jen jeden, schéma vyuţití prostoru v něm: 

přepojovací panely

organizér kabelů

přepínač

směrovač

server

záložní zdroj

3.n.p.

2.n.p.

1.n.p.

servery

UPS

směrovač

 

Schéma přepojovacích polí je uvedeno v příloze. 

4.6 Systém značení 

Kaţdá místnost v budově má trojciferné označení, přičemţ první cifra je číslo 

podlaţí a další dvě jsou pořadová čísla v rámci poschodí. Připojovací krabičky jsou tedy 

očíslovány podle místností následujícím způsobem: 

číslo_místnosti-pořadové_číslo 

kde pořadové_číslo je pořadové číslo krabičky v rámci dané místnosti, bráno proti 

směru hodinových ručiček, počínaje u dveří. Např. druhá krabička v místnosti číslo 208 

má číslo 208-2. 
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V jedné krabičce jsou vţdy dva konektory, které jsou číslovány jako .1 a .2, bráno 

zleva. První konektor v druhé krabičce v místnosti 208 má tedy značení 208-2.1 

Přepojovací panely jsou značeny jako PPpořadové_číslo, kde pořadové_číslo je 

pořadové číslo v datovém rozvaděči, počínaje nahoře. Druhý přepojovací panel má tedy 

číslo PP2. 

 

4.7 Návrh aktivních prvků 

Topologie sítě je v podstatě velmi jednoduchá a tím pádem bude jednoduchá i 

konfigurace aktivních prvků. 

Současný počet připojených stanic umoţňuje pouţít pro kaţdé podlaţí a potaţmo 

firmu jeden přepínač. Budou pouţity přepínače firmy SMC, pro firmy v podnájmu to 

budou nejjednodušší spravovatelné přepínače SMC8024L2 s 24 metalickými 

gigabitovými porty a čtyřmi univerzálními rozšiřujícími sloty. Pro firmu ABC bude 

určen přepínač SMC8824M, který obsahuje 24 metalických gigabitových portů, čtyři 

univerzální rozšiřující sloty a dva rozšiřující desetigigabitové sloty. Přestoţe je kabeláţ 

dimenzovaná pro rychlost 10 Gbps, není osazena aktivními prvky, které by umoţňovaly 

pracovat na této rychlosti. Důvod je zejména finanční, protoţe cena osmiportového 

přepínače přesahuje 100.000 Kč a cena modulu do rozšiřujících slotů prvku 

SMC8824M je neméně závratných téměř 50.000 Kč. Protoţe firma v současné době 

nepotřebuje vyuţívat rychlostí vyšších neţ 1 Gbps, bude osazení desetigigabitovými 

aktivními prvky realizováno někdy v budoucnosti, aţ jejich cena klesne na 

akceptovatelnou úroveň. 
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Veřejné servery

Cisco ASA 5505

SMC8024L2

SMC8024L2

SMC8824M

Internet

 

Všechny tři firmy v budově budou vyuţívat jedno připojení do internetu, mají svoje 

veřejné servery, chtějí vyuţívat virtuálních privátních sítí a vyţadují bezpečné oddělení 

sítí navzájem. Ideálním směrovačem pro tyto účely je Cisco ASA 5505. Má osm volně 

konfigurovatelných portů, umoţní tedy připojení do internetu třem bezpečně navzájem 

odděleným sítím a poskytne také připojení aţ čtyřem veřejným serverům. 

 

4.8 Vyčíslení finančních nákladů 

Z Přílohy 4 je patrné, ţe náklady na materiál kabeláţe činí 214.344,-. Cena za práci 

činí polovinu z této částky, coţ je 107.172,- 

Dále musíme započítat cenu za propojovací kabely. Podle současné situace počítám 

s tím, ţe v kaţdé místnosti budou zapojena dvě přípojná místa, v místnosti 209 a 

103/106 to budou přípojná místa čtyři. V místnosti 302 bude zapojených 10 přípojných 

míst. Celkem to tedy činí 40 přípojných míst. Do datového rozvaděče pouţijeme 20 

kabelů o délce 0,5 m a 20 kabelů o délce 1,0 m. Na pracoviště pouţijeme všech 40 

kabelů o délce 3,0 m. Cena za propojovací kabely činí celkem 15.562,- 

Cena za aktivní prvky (3 x přepínač, 1 x směrovač, 1 x bezdrátový přístupový bod) 

činí 67.741,- Instalace a konfigurace těchto aktivních prvků činí 20.000,- 
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Kabeláž 214 344,00 

Práce 107 172,00 

Propojovací kabely 15 562,00 

Aktivní prvky 67 741,00 

Instalace a konfigurace 20 000,00 

Celkem 424 819,00 

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH a jsou to ceny pro koncové zákazníky. 
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5 Závěr 

 

Navrţená komunikační infrastruktura do značné míry překonává současné technické 

potřeby firmy ABC, je zde však počítáno s výhledem do budoucna. V budoucnu bude 

moţno komunikační infrastrukturu dále vylepšovat podle aktuálně dostupných 

technologií. 

Jedním je z moţných vylepšení je nahrazení konektorů a propojovacích kabelů 

verzemi pro kategorii 7, čímţ by se celá kabeláţ dostala o kategorii výš, nicméně pro to 

zatím není praktické odůvodnění. 

Budoucí vylepšení pravděpodobně postihne aktivní prvky. Kabeláţ je dimenzovaná 

na rychlosti vyšší neţ jaké umoţňují navrţené aktivní prvky - důvod je ten, ţe 

v současnosti nejsou lepší technologie běţně dostupné. 

Zda bude firma ABC realizovat instalaci navrţené komunikační infrastruktury, je 

otázkou pro její management. Za udanou cenu by pravděpodobně k realizaci nedošlo, 

nicméně práce můţe provést ve vlastní reţii, materiály můţe pořídit za nákupní ceny a 

můţe vyuţít některých svých aktuálně pouţívaných aktivních prvků. Dostane se tak na 

cenu zhruba poloviční, coţ uţ můţe být zajímavé. 
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7 Seznam pouţitých zkratek 

 

BNC - Bayonet Neill-Concelman 

DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunications  

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 

DNS - Domain Name System 

DPH - Daň z přidané hodnoty 

FTP - File Transfer Protocol 

FTP - Foiled Twisted Pair 

GPS - Global Positioning System 

GSM - Groupe Special Mobile 

HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

iSCSI - Internet Small Computer System Interface 

IT - Informační technologie 

ISTP - Individually Shielded Twisted Pair 

OSI - Open Systems Interconnection 

POP3 - Post Office Protocol version 3 

PVC - Polyvinylchlorid 

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol  

STP - Shielded Twisted Pair 

TCP - Transmission Control Protocol 

U - Unit 

UDP - User Datagram Protocol  

UTP - Unshielded Twisted Pair 
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Příloha 1 - Půdorysná topologie kabeláţe 
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Příloha 2 - Schéma datového rozvaděče 

 

 

 

PP1 302-1.1 302-1.2 302-2.1 302-2.2 302-3.1 302-3.2 302-4.1 302-4.2 302-5.1 302-5.2 302-6.1 302-6.2 302-7.1 302-7.2 302-8.1 302-8.2 302-9.1 302-9.2 302-10.1 302-10.2 302-11.1 302-11.2 302-12.1 302-12.2

PP2 302-13.1 302-13.2 302-14.1 302-14.2 302-15.1 302-15.2 302-16.1 302-16.2 302-17.1 302-17.2 302-18.1 302-18.2 302-19.1 302-19.2 302-20.1 302-20.2

PP3 203-1.1 203-1.2 203-2.1 203-2.2 204-1.1 204-1.2 204-2.1 204-2.2 205-1.1 205-1.2 205-2.1 205-2.2 205-3.1 205-3.2 205-4.1 205-4.2 206-1.1 206-1.2 206-2.1 206-2.2 206-3.1 206-3.2 206-4.1 206-4.2

PP4 207-1.1 207-1.2 207-2.1 207-2.2 207-3.1 207-3.2 207-4.1 207-4.2 208-1.1 208-1.2 208-2.1 208-2.2 208-3.1 208-3.2 208-4.1 208-4.2 209-1.1 209-1.2 209-2.1 209-2.2 209-3.1 209-3.2 209-4.1 209-4.2

PP5 209-5.1 209-5.2 212-1.1 212-1.2 212-2.1 212-2.2 212-3.1 212-3.2 212-4.1 212-4.2 213-1.1 213-1.2 213-2.1 213-2.2 213-3.1 213-3.2 213-4.1 213-4.2

PP6 102-1.1 102-1.2 102-2.1 102-2.2 103-1.1 103-1.2 103-2.1 103-2.2 106-1.1 106-1.2 106-2.1 106-2.2 110-1.1 110-1.2 110-2.1 110-2.2 110-3.1 110-3.2 110-4.1 110-4.2 112-1.1 112-1.2 112-2.1 112-2.2

PP7 112-3.1 112-3.2 112-4.1 112-4.2  

 

 

 



 

 

 

Příloha 3 - Kabelová tabulka 

 

Číslo kabelu Místnost Přepojovací panel Délka kabelu [m] 

102-1.1 102 PP6 26 

102-1.2 102 PP6 26 

102-2.1 102 PP6 32 

102-2.2 102 PP6 32 

103-1.1 103 PP6 46 

103-1.2 103 PP6 46 

103-2.1 103 PP6 42 

103-2.2 103 PP6 42 

106-1.1 106 PP6 39 

106-1.2 106 PP6 39 

106-2.1 106 PP6 36 

106-2.2 106 PP6 36 

110-1.1 110 PP6 9 

110-1.2 110 PP6 9 

110-2.1 110 PP6 14 

110-2.2 110 PP6 14 

110-3.1 110 PP6 20 

110-3.2 110 PP6 20 

110-4.1 110 PP6 28 

110-4.2 110 PP6 28 

112-1.1 112 PP6 29 

112-1.2 112 PP6 29 

112-2.1 112 PP6 23 

112-2.2 112 PP6 23 

112-3.1 112 PP7 19 

112-3.2 112 PP7 19 

112-4.1 112 PP7 20 

112-4.2 112 PP7 20 

203-1.1 203 PP3 8 

203-1.2 203 PP3 8 

203-2.1 203 PP3 10 

203-2.2 203 PP3 10 

204-1.1 204 PP3 8 

204-1.2 204 PP3 8 

204-2.1 204 PP3 11 

204-2.2 204 PP3 11 

205-1.1 205 PP3 11 

205-1.2 205 PP3 11 

205-2.1 205 PP3 14 



 

 

 

205-2.2 205 PP3 14 

205-3.1 205 PP3 18 

205-3.2 205 PP3 18 

205-4.1 205 PP3 22 

205-4.2 205 PP3 22 

206-1.1 206 PP3 22 

206-1.2 206 PP3 22 

206-2.1 206 PP3 25 

206-2.2 206 PP3 25 

206-3.1 206 PP3 28 

206-3.2 206 PP3 28 

206-4.1 206 PP3 31 

206-4.2 206 PP3 31 

207-1.1 207 PP4 34 

207-1.2 207 PP4 34 

207-2.1 207 PP4 31 

207-2.2 207 PP4 31 

207-3.1 207 PP4 34 

207-3.2 207 PP4 34 

207-4.1 207 PP4 37 

207-4.2 207 PP4 37 

208-1.1 208 PP4 37 

208-1.2 208 PP4 37 

208-2.1 208 PP4 34 

208-2.2 208 PP4 34 

208-3.1 208 PP4 37 

208-3.2 208 PP4 37 

208-4.1 208 PP4 40 

208-4.2 208 PP4 40 

209-1.1 209 PP4 43 

209-1.2 209 PP4 43 

209-2.1 209 PP4 40 

209-2.2 209 PP4 40 

209-3.1 209 PP4 43 

209-3.2 209 PP4 43 

209-4.1 209 PP4 46 

209-4.2 209 PP4 46 

209-5.1 209 PP5 51 

209-5.2 209 PP5 51 

212-1.1 212 PP5 38 

212-1.2 212 PP5 38 

212-2.1 212 PP5 35 

212-2.2 212 PP5 35 

212-3.1 212 PP5 30 



 

 

 

212-3.2 212 PP5 30 

212-4.1 212 PP5 26 

212-4.2 212 PP5 26 

213-1.1 213 PP5 26 

213-1.2 213 PP5 26 

213-2.1 213 PP5 23 

213-2.2 213 PP5 23 

213-3.1 213 PP5 19 

213-3.2 213 PP5 19 

213-4.1 213 PP5 19 

213-4.2 213 PP5 19 

302-1.1 302 PP1 11 

302-1.2 302 PP1 11 

302-2.1 302 PP1 13 

302-2.2 302 PP1 13 

302-3.1 302 PP1 15 

302-3.2 302 PP1 15 

302-4.1 302 PP1 17 

302-4.2 302 PP1 17 

302-5.1 302 PP1 21 

302-5.2 302 PP1 21 

302-6.1 302 PP1 26 

302-6.2 302 PP1 26 

302-7.1 302 PP1 30 

302-7.2 302 PP1 30 

302-8.1 302 PP1 33 

302-8.2 302 PP1 33 

302-9.1 302 PP1 35 

302-9.2 302 PP1 35 

302-10.1 302 PP1 37 

302-10.2 302 PP1 37 

302-11.1 302 PP1 40 

302-11.2 302 PP1 40 

302-12.1 302 PP1 46 

302-12.2 302 PP1 46 

302-13.1 302 PP2 45 

302-13.2 302 PP2 45 

302-14.1 302 PP2 41 

302-14.2 302 PP2 41 

302-15.1 302 PP2 38 

302-15.2 302 PP2 38 

302-16.1 302 PP2 34 

302-16.2 302 PP2 34 

302-17.1 302 PP2 30 



 

 

 

302-17.2 302 PP2 30 

302-18.1 302 PP2 26 

302-18.2 302 PP2 26 

302-19.1 302 PP2 23 

302-19.2 302 PP2 23 

302-20.1 302 PP2 20 

302-20.2 302 PP2 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 4 - Soupis materiálu pro kabeláţ 

 

Název Part Number Počet Jednotková cena Celková cena 

Kabel + 10% 0-1711163-1 4 196 14,55 61 051,80 

Konektory 0-1711342-1 134 177,20 23 744,80 

Krabičky 0-1711417-1 77 47,75 3 676,75 

Rámeček T70BL2AW 77 88,00 6 776,00 

Boční adapter T70WCF2AW 77 427,00 32 879,00 

Žlab 2m T70BAW2 81 169,00 13 689,00 

Žlab dvojitý 2m T702BAW2 25 368,00 9 200,00 

Víko 2m T70CAW2 130 59,00 7 670,00 

Spojka na žlab 2ks T70BCAW-X 81 59,00 4 779,00 

Spojka na žlab dvojitý 2ks T702BCAW-X 25 88,00 2 200,00 

Spojka na víko T70CCAW-X 130 41,00 5 330,00 

Roh vnější T70OCAW 6 211,00 1 266,00 

Roh vnitřní T70ICAW 22 188,00 4 136,00 

Roh vnitřní dvojitý T702ICAW 4 345,00 1 380,00 

T člen T70TAW 1 322,00 322,00 

Koncový člen T70ECAW 12 59,00 708,00 

Koncový člen dvojitý T702ECAW 2 112,00 224,00 

Přepojovací panel 0-1644042-2 7 3 901,95 27 313,65 

Management kabelů DP-VP-K06 3 645,00 1 935,00 

Rám dvojitý 2 x RS-42 + RS-P + RSSD-RAIL 1 6 063,00 6 063,00 

    
214 344,00 

 


