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Abstrakt bakalářské práce  

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury pro rodinný dům 

zadavatele. Návrh se týká kabeláže a zařízení potřebných pro fungování domácí sítě. V 

práci je zmíněna teorie a způsob její aplikace v praxi.  

 

Abstract  

 

This bachelor’s thesis deals with the network infrastructure design for the single-

family detached home. The design includes cabling and devices necessary for running 

the home data network. There is theory and it’s aplication in real world mentioned in 

the work.  
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1 Úvod 

 

Práce se zabývá především praktickým návrhem síťové infrastruktury 

konkrétního projektu rodinného domu. Bude předveden způsob aplikace teoretických 

znalostí v praxi.  

 

Řádně fungující počítačová síť dnes neodmyslitelně patří ke každému 

rodinnému domu. Ve stále rychlejším tempu vývoje technologií je důležité mít síť, která 

bude podporovat použití nejnovějších prostředků.  

 

Toto téma jsem si vybral z důvodu velkého množství špatně navržených 

počítačových sítí v mém okolí. Věřím, že tato práce bude umožňovat použití i v jiných 

případech, než jen v mnou řešeném návrhu.  
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2 Cíl práce 

 

Cílem práce je vypracování návrhu síťové infrastruktury, který by mohl 

posloužit jako návod pro případnou realizaci. Je zpracován návrh kabeláže i aktivních 

prvků, určení tras kabeláže a umístění aktivních prvků sítě. Kromě samotného 

technického řešení je uveden i rámcový propočet nákladů na technickou realizaci 

zpracovaného návrhu. 
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3 Analýza současné situace 

 

V této kapitole mé bakalářské práce se budu nejprve zabývat představením 

domu. Údaje vycházejí z informací od zadavatele a ze skutečného stavebního projektu 

domu. Popíši plánované umístění domu a jeho místnosti. Poté se zaměřím na požadavky 

zadavatele na zpracování síťové infrastruktury.  

 Při popisování místností budu uvádět jejich název, rozlohu, mnou navržené 

značení, popis místností a plánované technologie využívající připojení k síti. 

 Samotné rozložení místností v projektu domu je možné vidět v Příloze 1: Projekt 

domu. 

 

3.1 Informace o domě 

3.1.1 Umístění domu 

 

Dům je projektován pro umístění na konkrétní pozemek zadavatele. Ten se 

nachází v Královehradeckém kraji, konkrétně ve městě Hradec Králové. Dům by se měl 

postavit v městské části Kukleny, která se nachází na západní straně města. Místo má 

dobrou dopravní dostupnost a v současné době dochází v Hradci Králové k městské 

budování optické sítě, tudíž je velká pravděpodobnost, že by dům mohl být později 

k této síti připojen.  

 Dům bude samostatně stojící, a předpokládám, že bude nutné veškeré technické 

sítě k domu protáhnout přes plánovaný pozemek. Samotná realizace stavby dosud není 

naplánována.  

 

3.1.2 Popis místností 

 

Značení místností jsem zvolil v sekvenci X-YY. X zastupuje označení patra a YY 

číslo místnosti v daném podlaží. Dům je naprojektován do 2NP1, přízemí bude mít X 

značku 1. 2NP pak bude označené jako 2. Ukázka značení tedy vypadá takto:  

 místnost v přízemí (1NP) 1-03 

                                                 
1 2NP = druhé nadzemní podlaží 
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 místnost v prvním patře (2NP) 2-03 

 

3.1.2.1 Přízemí (1NP) 

 

 V 1NP jsou v projektu zakresleny následující místnosti: 

 

 Technická místnost – 2,8m2; 1-01 

Místnost bude sloužit k uložení technického zázemí domu. Bude zde plynový 

kotel a další zařízení. V místnosti je plánováno přípojné místo. Umístění 

datového rozvaděče zde není možné z důvodu využívání této místnosti také 

k odvětrávání přilehlé koupelny a k využívání místnosti ve funkci prádelny. 

 

 Garáž – 26,6 m2 

Místnost bude primárně sloužit k zaparkování automobilu zadavatele a 

k uložení běžných věcí s provozem automobilu spojených. V rámci plánované 

síťové infrastruktury zde bude umístěna pouze elektroinstalační trubka, jelikož 

primárně zde není plánováno použití technologie, která by vyžadovala připojení 

do sítě. Kdyby se tento stav změnil, bude pro tento případ připraven tzv. krk a 

místnost dostane označení přírůstku posledního značení v 1NP. Do garáže není 

možné umístit rozvaděč, jelikož tato místnost je vyvedena mimo dům a v zimě 

bude promrzat. 

 

 Koupelna – 5,5 m2 

Účel místnosti je zřejmý z jejího názvu. Místnost nemá značení, jelikož zde 

není plánováno umístění jakýchkoliv přípojek.  

 

 Zádveří – 5,0 m2 

Zde bude pouze umístěna elektroinstalační trubka, jelikož primárně zde není 

plánováno použití a umístění technologií, které by potřebovaly připojení do sítě. 

Kdyby se tento stav změnil, pak zde bude připraven tzv. krk a místnost dostane 

označení přírůstku posledního značení v 1NP. 

 



15 
 

 Spíž – 2,0 m2 

Tato místnost nemá značení, jelikož zde není plánovaná instalace přípojného 

místa. 

 

 Kuchyň – 12,3 m2; 1-02 

V místnosti primárně sloužící k přípravě jídel bude umístěno jedno přípojné 

místo. Jeho využití bude možné od elektronických kuchařek až po ovládání 

případného zabezpečovacího systému. V místnosti se též bude nacházet anténní 

zásuvka pro připojení např. televize.    

 

 Obývací pokoj – 25,7m2; 1-03 

Tento pokoj bude sloužit k odpočinku a zábavě. Plánovaný počet přípojných 

míst je 6. Po jednom bude u jídelního stolu a u sedací soupravy. 3 přípojná 

místa budou umístěna v blízkosti televizní stěny, jelikož je zde velký potenciál 

k využití technologií s připojením k síti. Poslední přípojné místo bude sloužit 

k připojení WiFi-routeru. U televizní stěny se také bude nacházet anténní 

zásuvka. 

 

 Terasa – 13,6m2 

Zde nebude přípojné místo. Do sítě se však bude možné připojit pomocí 

technologie Wi-Fi. 

 

 Chodba – 6,8 m2 

Místnost sloužící k propojování zbylých částí domu. Není požadováno přípojné 

místo. 

 

 Komora – 2,1 m2 

V této místnosti není plánována instalace přípojného místa. 
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 Pracovna – 12,6 m2; 1-04 

 

Místnost bude zprvu sloužit jako pracovna, ale v budoucnu bude možná sloužit 

jako ložnice v 1NP. Zde budou umístěna 2 přípojná místa. Jejich rozmístění 

bude rovnoměrné a s velkou pravděpodobností budou sloužit k připojení 

desktopu, notebooku, tiskárny a případně IP telefonu. V místnosti se též bude 

nacházet anténní zásuvka.   

 

 

   3.1.2.2 První patro (2NP) 

 

 Koupelna – 8,2 m2 

Zde není plánováno přípojné místo. 

 

 Šatna – 4,0 m2 

Přípojné místo zde není plánováno. V této místnosti by bylo možné umístit 

datový rozvaděč. 

 

 Pokoj (1) – 19,1 m2; 2-01 

Místnost bude sloužit jako pracovna/pokoj dětí zadavatele. Zde se budou 

nacházet 3 přípojná místa. 2 v okolí pracovního stolu a to kvůli možnému 

připojení desktopu, notebooku, tiskárny či IP telefonu. 1 přípojné místo se bude 

nacházet v oblasti, která by mohla být využita k umístění televize. V místnosti 

se též bude nacházet anténní zásuvka.   

 

 Ložnice – 19,0 m2; 2-02 

Místnost sloužící k odpočinku a spánku. Zde se bude nacházet 3 přípojná místa. 

1 přípojné místo pod stolem pro možnost připojení např. notebooku, IP telefonu 

či ovládání případného zabezpečovacího systému a 1 přípojné místo se bude 

nacházet v blízkosti lůžka a poslední přípojné místo v oblasti, kde by mohla být 

umístěna televize. V místnosti se též bude nacházet anténní zásuvka.   
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 Chodba – 7,2 m2 

Tato místnost slouží k propojení ostatních části domu. Zde není plánováno 

přípojné místo. 

 

 Pokoj (2) – 13,3 m2; 2-03 

Místnost bude sloužit jako pracovna/pokoj dětí zadavatele. Zde se budou 

nacházet 2 přípojná místa. 1 v okolí pracovního stolu a to kvůli možnému 

připojení desktopu, notebooku, tiskárny či IP telefonu. Druhé místo se bude 

nacházet v oblasti, která by mohla být využita k umístění televize. V místnosti 

se též bude nacházet anténní zásuvka.   

 

 

3.2 Požadavky zadavatele 

 

Zadavatel se rozhodl pro využití gigabitového ethernetu2 v celém domě. Po 

celém domě budou použity vypínače a další prvky od společnosti ABB, tudíž i zásuvky 

k připojení portů jsou požadovány od stejného výrobce a ve stejné modelové řadě, 

kterou je ABB Tango. 

 Většina zásuvek se bude nacházet ve výšce 15 cm od podlahy.  

 Zadavatel si dále přeje navržení rozvodů pro příjem pozemního vysílání 

televizního a rozhlasového signálu (DVB-T).  

 

3.3 Shrnutí 

 

Zadavatel nemá zcela jasnou představu o technologiích, které bude konkrétně 

využívat a proto je počet přípojek a jejich rozmístění diverzifikován. Plánovaný počet 

přípojek v domě je 39x RJ-45 a 6x anténních (s F-konektorem). 

 

  

                                                 
2 Gigabitový ethernetu = typ lokální sítě, ve kterém je přenosová rychlost až 1000 Mbit/s (1) 
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4.1.2 Koncové uzly 

 

 Koncovým uzlem je jakékoliv zařízení, které je schopno přijímat či vysílat 

informace po síťové infrastruktuře. Spadají sem například osobní počítače, notebooky, 

PDA zařízení, tablety, kotle, televize, IP telefony, apod. (12)  

 

4.2 Síťová komunikace 

4.2.1 Vrstvy 

 

 Veškerá síťová komunikace probíhá mezi dvěma uzly vodorovně. Mezi sebou 

komunikují vždy stejné vrstvy. Počet, značení a funkce vrstev závisí na použitém 

síťovém modelu (5).  

 

4.2.2 Referenční model ISO/OSI 

 

 Referenční model ISO/OSI je složen ze 7 vrstev. První dvě vrstvy jsou 

implementovatelné přímo do hardwaru a softwaru. Zbylé jsou většinou implementovány 

pouze do softwaru (2). 

 

Tabulka 1Referenční model ISO/OSI  (Zdroj vlastní tvorba, informace z 2) 

Číslo vrstvy Název vrstvy 

7 Aplikační 

6 Prezentační 

5 Relační 

4 Transportní 

3 Síťová 

2 Spojová 

1 Fyzická 
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Celý model lze rozdělit do dvou skupin: 

 lokální postupy (vrstva 1-3) – tyto vrstvy zajišťují komunikaci přes 

síťovou infrastrukturu a spadají sem fyzické rozhraní, detekce chyb, 

jejich opravy a směrování,  

 koncové postupy (vrstva 4-7) – tyto vrstvy umožňují vytvořit vazbu 

komunikačních aplikací a sítí (2). 

 

   4.2.2.1 Fyzická vrstva 

 

Úkolem fyzické vrstvy je zajistit komunikaci mezi bezprostředními sousedy a to 

pomocí elektrických, elektromagnetických či optických signálů. Ve fyzické vrstvě je i 

specifikováno použití kabelů a konektorů (5). 

 

Komunikace může být umožněna propojením datových okruhů s pomocí 

zprostředkovacích funkcí na první vrstvě referenčního modelu ISO/OSI (2). 

 

,,Datový okruh představuje komunikační cesta ve fyzických médiích mezi 

dvěma fyzickými entitami a prostředky potřebné pro uskutečnění přenosu bitů přes tuto 

komunikační cestu.“ (2, 58 s.) 

 

4.2.2.2 Linková vrstva 

 

Funkce linkové (spojovací) vrstvy je zajištění výměny dat v rámci lokální sítě. 

Tato definice je použitelná pouze pro lokální sítě. 

Data, se kterými tato vrstva operuje, jsou ve formě bloků a pro tuto vrstvu se 

nazývají linkové rámce. Ten je složen ze záhlaví, samotných přenášených dat a zápatí. 

Záhlaví rámce ve většině případů nese linkovou adresu příjemce, linkovou 

adresu odesílatele a další řídící informace. 

Zápatí nese kontrolní součet samotných přenášených dat v rámci. Ten slouží k 

ověření neporušenosti dat.  

Přenášená data obsahují data vyšších vrstev (5). 
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   4.2.2.3 Síťová vrstva 

 

 Úkolem třetí vrstvy referenčního modelu ISO/OSI je zabezpečení adresace a 

směrování dat, které jsou ve formě paketů, od zdroje k cíli a to i přes několik 

mezilehlých prvků (3). 

 

 Mezi základní službu, kterou vrstva zprostředkovává, patří transparentní přenos 

dat mezi entitami transportu. Dalšími službami vrstvy jsou dohodnutí kvality služby, 

síťové adresování, zahajování, vytváření a závěr síťových spojení, identifikace 

koncových bodů síťového spojení a další (2).  

 

4.2.3 Síťová architektura TCP/IP 

 

Síťová architektura TCP/IP, na rozdíl od referenčního modelu ISO/OSI, obsahuje pouze 

4 vrstvy.  

 

Tabulka 2 Model TCP/IP (Zdroj vlastní tvorba, informace z 5) 

Číslo vrstvy Název vrstvy 

4 Aplikační vrstva 

3 Transportní vrstva 

2 Síťová vrstva 

1 Vrstva síťového rozhraní 

 

 

   4.2.3.1 Vrstva síťového rozhraní 

 

 Tato vrstva se stará o funkce vrstev fyzické a linkové z referenčního modelu 

ISO/OSI. Spadá sem tedy:  

 zajištění komunikace mezi bezprostředními sousedy a to pomocí elektrických, 

elektromagnetických či optických signálů, 

 zajištění výměny dat v rámci lokální sítě (5). 
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5 Návrh řešení 

5.1 Výběr komunikační technologie 

 

 Po rozhovoru se zadavatelem byl vybrán gigabitový ethernet jako komunikační 

technologie. Ten poskytuje přenosovou rychlost až 1000 Mbit/s. S použitím této 

technologie jsou spjaty určité standardy a návrh síťové infrastruktury v této práci je 

ovlivněn standardem 1000Base-T. Existuje ještě standard 1000-BaseX, avšak ten se 

týká optických kabelů, které v tomto návrhu nejsou použity (optický kabel bude použit 

jedině pro vnější připojení domu a tento standard bude řešit příslušná firma odpovídající 

za instalaci). 

 Standard 1000Base-T definuje jako přípustný metalický kabel kategorie 5 (dříve 

5e). Při zapojení je nutno použít zapojení všech 4 párů vodičů (6).     

 
 

5.2 Výběr kabelážního systému 

5.2.1 Požadavky na kabeláž 

 

 Vzhledem k požadované technologii je nutné, aby kabel splňoval požadavky 

gigabitového ethernetu. Dalším hlediskem při požadavku je kompatibilita prvků 

společnosti Panduit, která je garantována při použití s kabely společnosti Belden. 

 

 

5.2.2 Volba kabelů 

 

 Výběr kabelu byl omezen na jednoho výrobce. Tím je společnost Belden a 

konkrétně jejich kabelová řada Data Twist. Konkrétním modelem je kabel 1583E, který 

splňuje požadované parametry a je ekonomicky výhodnější (je téměř o polovinu 

levnější, než kabel 1700E, který by byl také vhodný).  

Rozdíl mezi těmito modely je nepoužití svařovaných párů u prvního 

zmiňovaného. Nesvařované páry jsou vzhledem ke krátkým vzdálenostem tras v mém 

návrhu použitelné, avšak při instalaci bude nutné opatrné zavádění především v místech 

ohybu. 
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Koaxiální kabel pro TV rozvod jsem vybral také od společnosti Belden. 

Konkrétně se jedná o kabel H121 CU.    

 

5.2.3 Volba konektorů a zásuvek 

 

 Z důvodu požadavků zadavatele, které jsou v kapitole 3.2 - Požadavky 

zadavatele, a velké přizpůsobitelnosti a jednoduchosti jsem zvolil řešení společnosti 

Panduit. Jedná se konkrétně o jejich moduly MINI-COM™ a to produkt CJ588** (** je 

zastoupení pro znak barvy). Jedná se o RJ45 modul pro kabel UTP kategorie 5. Tyto 

moduly jsou dostupné v 11 barvách.  

 Výhodou těchto modulů je možnost jejich použití na obou stranách linky. Tyto 

moduly je tak možné použít jako zásuvky a zároveň jako patch panel. 

 Pro TV rozvod budou použity moduly CMF** (** je zastoupení pro znak barvy) 

- jde o spojovací modul F-konektor. Tento modul je dodáván ve dvou barevných 

provedeních (bílá, černá). 

 

 Použití modulů Panduit je v souladu s požadavkem zadavatele na řešení zásuvek 

od společnosti ABB. Ta totiž nabízí zásuvku na Panduit MINI-COM™ moduly ve 

vybrané řadě Tango. Tyto zásuvky a rámečky k nim jsou nabízeny v 9 barvách řady 

Tango. Jedná se vždy o zásuvku pro 3 moduly a v případě nevyužití místa bude pozice 

zakryta záslepkou Panduit. 

 

5.2.4 Výběr přepojovacích panelů 

 

 Vzhledem k použití modulů Panduit budou i patch panely od této společnosti, 

konktrétně model CP24WSBL. Jedná se o modulární panel do 19” rozvaděče, do 

kterého je možné zasadit až 24 modulů. Tyto rozvaděče budou nutné dva a celkem tak 

bude k dispozici 48 portů. 

 Pro TV rozvod bude dostačovat použití patch panelu Panduit CP16BLY. Tento 

patch panel je také umístitelný do 19“ rozvaděče a je možné jej osadit až 16 Panduit 

moduly. 
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5.4 Řešení realizace infrastruktury 

5.4.1 Návrh umístění zásuvek v domě 

5.4.1.1 Slovní popis a počet 

 
Počet a umístění zásuvek vychází z požadavků zadavatele a popis jednotlivých 

místností je v kapitole 3.1.2 - Popis místností. Rozdělení zásuvek do místností, včetně 

značení a počtu portů, je patrné z následující tabulky. 

 

 
Tabulka 5 Rozdělení zásuvek v domě (Zdroj vlastní tvorba) 

místnost
počet 
zásuvek

značení 
zásuvky

počet 
portů 
RJ‐

45/TV

101  1 11 2/0

102  1 12 2/1

103  6 

13 2/0

14 1/0

15 2/0

16 3/0

17 3/0

18 0/1

104  2 

19 3/0

1A 0/1

1B 3/0

201  3 

21 2/0

22 2/0

23 2/1

202  3 

24 2/1

25 2/0

26 2/0

203  2 

27 3/0

28 3/0

29 0/1 

 

5.4.1.2 Nákres v projektu domu 

 

 Viz. Příloha č. 1 a č. 2. 
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5.4.3 Trasy vedení kabeláže 

5.4.3.1 Slovní popis 

 

 Veškeré trasy kabeláže byly voleny s ohledem na normu ČSN EN 50174-1 a ve 

všech případech, kde to bylo možné, byly navrhnuty nejkratší a nejpřímější vzdálenosti. 

Každá trasa je navržena zdvojeně, tudíž je vždy dostupná druhá trubka, kdyby nebylo 

možné použít trubku první nebo kdyby se zaváděl nový kabel pro další požadovaný port 

přípojky.  

 V souvislosti s plánováním umístění trubek byly navrženy trubky pro přívod TV 

signálu. 

5.4.3.2 Nákres v projektu domu 

 

 Viz. Příloha č. 1 a č. 2. 
 
 

5.4.4 Osazení patch panelů 

 

 Nákres osazení jednotlivých portů ve všech patch panelech je vidět v Příloze č.5. 

V příloze je též vysvětleno značení jednotlivých zásuvek a portů. 

 

5.4.5 Specifikace použitých komponentů a materiálů 

 

 Technické dokumentace, ve kterých je možné nalézt informace k většině 

použitých komponent, je uvedena v přílohách od č. 6 do č. 11. 

 

5.4.6 Požadavky na instalaci 

 
 Před a během samotné instalace infrastruktury je nutné dodržet určité 

specifikace tak, jak byly navrženy v této práci. Dokument popisující tyto požadavky je 

v Příloze č.12. 
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5.4.7 Spočítání nákladů na technickou realizaci infrastruktury 

 

 Celkové náklady jsou uvedeny v tabulce níže. Nejsou do nich započítány 

náklady na instalaci, elektroinstalační trubky a elektroinstalační krabičky. Náklady na 

instalaci se budou odvíjet od cen vybrané instalační společnosti a zbylé náklady jsou 

zanedbatelné a budou připočítány k nákladům na elektroinstalaci domu. 

 
Tabulka 6 Ekonomické zhodnocení (Zdroj vlastní tvorba) 

položka 
počet 
ks/m 

cena za 
ks/M s DPH 

cena 
celkem s 
DPH 

Panduit MINI‐JACK CJ588**  78  150  11700 

Panduit Modulární celokov.p.panel 1U s vyvaz.lištou‐24 modulů   2  1440  2880 

zásuvka ‐ ABB Tango na 3 moduly Panduit  17  124  2108 

ABB rámeček jednonásobný  17  25  425 

rovaděč ‐ OKUS MINI – řada KR120 PZ  1  4500  4500 

Kabel Belden 1583E  450  6,68  3006 

Switch ‐ Edimax ES‐5240G+  2  6359  12718 

Patch kabel ‐ od routeru ‐ Datacom, CAT5E, UTP, 0.5m, červený  2  16,8  33,6 

Patch kabel ‐ Datacom, CAT5E, UTP, 0.25m, černý  16  16,8  268,8 

Patch kabel ‐ Datacom, CAT5E, UTP, 0.25m, modrý  17  16,8  285,6 

Patch kabel ‐ Datacom, CAT5E, UTP, 0.25m, žlutý  6  16,8  100,8 

19" napájecí jednotka 5x230V s přepěťovou ochranou‐KR900 20‐63  1  1005  1005 

Panduit Modulární celokovov. p. panel 1U‐16 modulů  1  870  870 

Panduit F ‐ konektor spojovací modul CMF**  9  127,5  1147,5 

Čtyřnásobný rozbočovač TV  1  221,91  221,91 

Trojnásobný rozbočovač TV  1  174,89  174,89 

Kabel Belden H121 CU  70  16,8  1176 

Panduit záslepka CMB**  15  16,5  247,5 

Police š.430xh.450 ‐ čtyřbodové uchycení KR900 10‐01  1  645  645 

F konektor 5mm  29  6  174 

**označení barvy (cena je nezávislá na barvě)
celkem s 
DPH  43687,6

 

 Celková částka je akceptována zadavatelem a v porovnání s celkovými náklady 

na realizaci domu je zanedbatelná. Použité komponenty naprosto splňují počáteční 

požadavky zadavatele. 
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6 Závěr 

 
 Navrhnuté řešení síťové infrastruktury a anténního rozvodu splnilo veškeré 

požadavky zadavatele. Náklady na technickou realizaci byly akceptovány zadavatelem. 

Díky kombinaci modulárních zásuvek společnosti ABB, modulárního systému 

společnosti Panduit, dostatečně dimenzovaného rozvaděče a zdvojeného vedení 

elektroinstalačních trubek v podlahách domu je možné v budoucnu rozšiřovat 

navrženou infrastrukturu.  

Díky dostatečně široké prázdné elektroinstalační trubce vedoucí na půdu je 

možné v budoucnu dům vybavit i satelitním příjmem či dům připojit do sítě pomocí 

technologie Wi-Fi. Dům je též možno připojit k venkovní vnější síti optickým kabelem, 

díky položení prázdné elektroinstalační trubky, vedoucí od venkovního hlavního 

elektrického jističe až k rozvaděči v šatně. Souběžně je do 1NP vedena další 

elektroinstalační trubka, umožňující do domu přivést např. kabelovou televizi.  

Rozvod byl navržen s ohledem na snadnou instalaci, odolnost a dlouhodobou 

funkčnost. Navržený rozvod a technologie by mohly být zohledněny při odhadování 

případné prodejní ceny domu.      

 Návrh může posloužit jako pomůcka při navrhování infrastruktury v podobném 

domě. Jsou v něm dostatečně popsány veškeré náležitosti, které jsou nezbytné při 

zpracování podobného návrhu.  
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trasa k portu
vzdálenost 

mm/měřítko
vzdálenost 

m
trasa k 
portu

vzdálenost 
mm/měřítko vzdálenost m

21A 25 4,55 12C 37 8,675
21B 25 4,55 18A 59 10,875
22A 47 6,75 23C 43 6,35
22B 47 6,75 24C 46 6,65
23A 68 8,85 29A 66 8,65
23B 68 8,85 1AA 54 10,375
24A 46 6,65
24B 46 6,65 51,575
25A 80 10,05 18
25B 80 10,05 69,575
26A 103 12,35
26B 103 12,35
27A 82 10,25
27B 82 10,25
27C 82 10,25
28A 66 8,65
28B 66 8,65
28C 66 8,65

11A 8 5,775
11B 8 5,775
12A 37 8,675
12B 37 8,675
13A 80 12,975
13B 80 12,975
14A 123 17,275
15A 87 13,675
15B 87 13,675
16A 59 10,875
16B 59 10,875
16C 59 10,875
17A 59 10,875
17B 59 10,875
17C 59 10,875
19A 54 10,375
19B 54 10,375
19C 54 10,375
1BA 85 13,475
1BB 85 13,475
1BC 85 13,475

391,375
50

441,375

TV trasy

celkem na dům

rezerva+trasa k anténě
celkem na dům

celkem

trasa k portu
vzdálenost 

mm/měřítko 
vzdálenost 

m vyska od 
podlahy k 
podlaze 

2925

rezerva
celkem

RJ-45 trasy

vyska od 
podlahy-

190
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PŘÍLOHA č. 12  

 

Požadavky na instalaci 

 

 Pro realizaci návrhu infrastruktury je splnit tyto požadavky: 

1) Stavební připravenost 

a. Zabudovat stoupačku o průměru 110 mm dle výkresové dokumentace 

b. Zabudovat do podlah, stěn, stropu a základů specifikované 

elektroinstalační trubky dle výkresové dokumentace 

c.  V rozvaděči 230V vyhradit samostatně jištěný okruh pro datový 

rozvaděč umístěný v šatně a připravit samostatnou zásuvku 230V 

d. Zabudovat do vyznačených míst elektroinstalační krabičky dle výkresové 

dokumentace 

e. Zabudovat do požadovaných míst navržené zásuvky ABB dle výkresové 

dokumentace 

2) Požadavky na samotnou instalaci 

a. Instalační společnost musí být certifikována k instalaci kabelů 

společnosti Belden a prvků společnosti Panduit 

b. Veškeré trasy musí být v souladu s výkresovou dokumentací 

c. Veškeré kabely musí být připojeny do požadovaných zásuvek a jejich 

portů 

d. Veškeré kabely, patch panely a zásuvky musí být označeny dle 

navrženého značení a zároveň musí být dodržena norma EIA/TIA 606 a 

to i na elektroinstalačních trubkách   
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