
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o problematice návrhu managementu počítačové sítě se 

všemi nutnými kroky na úrovni středně velké strojírenské společnosti. Kromě 

implementace monitorovacího systému se práce dále zaměřuje na návrh síťových 

zařízení, organizační změny, sestavení síťového grafu a na strukturální nastavení 

s přesným rozvržením pro projektové řízení. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the issue of computer network management design with all 

the necessary steps at the level of a medium-sized engineering company. In addition to 

the implementation of the monitoring system, the work also focuses on the design of 

network devices, organizational changes, compilation of a network graph and structural 

settings with a precise layout for project management. 
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ÚVOD 

V dnešní době má většina společností vybudovanou počítačovou síť. Spousta z nich, ale 

nemá zavedený systém, který umožňuje spravovat a řídit síť. V praxi se často stává, že 

když dojde k výpadku sítě, dlouho trvá, než dojde k opětovnému zprovoznění a navrácení 

do původního stavu.  

U strojírenských společností toto pravidlo platí dvojnásobně. Pokud se rozhodneme mít 

veškeré procesy monitorovány. Musíme si uvědomit, že kromě kladů to přináší velké 

nedostatky. Příkladem může být porucha aktivního prvku vyvolaná působením hydroxidu 

sodného, který se používá k odmašťování silně znečistěných vřeten. Při dlouhém 

vystavení může hydroxid sodný narušit pocínované části plošných spojů na základní 

desce, která následně způsobí zkrat a nefunkčnost zařízení. Nejlepší volbou, jak alespoň 

zmírnit rizika výpadku, je vytváření redundancí a snaha zvolit si takový systém, který je 

schopný i po krátkém zaškolení, v případě nutnosti ovládat administrativní pracovnice. 

V diplomové práci bych rád navázal na bakalářskou práci „Návrh počítačové sítě 

společnosti“ (autor Miroslav Kapoun), ve které se budeme snažit nalézt 

nedostatky současného řešení informačních a komunikačních technologií a zhotovit 

návrh, který investorovi přinese systém s co největší dostupností. 

Práce „Návrh počítačové sítě společnosti“ byla zaměřena na komplexní plán počítačové 

sítě ve kterém byl řešený zejména koncept značení kabeláže přes výběr komponentů až 

po návrh kabelových tras. V současnosti je projekt plně dokončen podle vytvořeného 

návrhu, pouze obsahuje mírné změny v oblasti použitých optických kabelů. 

Samotná diplomová práce bude rozdělená do tří častí. První část s názvem Teoretická 

východiska práce bude zaměřena na porozumění základní terminologie spjaté 

s počítavými sítěmi, komunikační infrastrukturou a architekturou, bez které se nemůžeme 

obejít, pokud chceme pracovat se správou sítě. V druhé části diplomové práce se budeme 

zaobírat analýzou současného stavu, ve které popíšeme veškeré požadavky investora 

s vizualizací současného stavu, ze kterého budeme vycházet.  Jak teoretické, tak 

analytické poznatky zahrneme do vytvoření návrhu, kde na konci budeme mít jasně 

definovaný stabilní systém s parametry. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je navrhnout monitorovací systém pro správu sítě v oblasti řízení 

kritických aplikací. Základním východiskem bude tedy úprava komunikačního systému 

do formy, ve které bude možno spravovat a řídit kritické aplikace, a to s ohledem na 

stanovené požadavky investora a na jeho současný stav. Abychom ale získali dostupný a 

spolehlivý systém bude se práce dále zabývat úpravami organizační struktury. Zde bude 

zejména důležité zabývat se oblastí řízení informačních technologií a zamezit vzniku 

nežádoucích událostí spojených s nesprávným používáním zařízení. 

Závěrečná část práce se bude zaměřovat na návrh projektového nasazení ve kterém bude 

zapotřebí sestavit harmonogram projektu a síťový graf, pomocí něhož naplánujeme 

činnosti nezbytné pro správnou implementaci systému.   

Práce vychází z teoretických poznatků a následně provedené analýzy současného stavu, 

která se zaměřuje jednak na analýzu budov, tak i na současný stav informačních a 

komunikačních technologií. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části diplomové práce budeme seznámeni se základními východisky 

počítačových sítí, která nám napomohou k rozklíčování problematiky redundancí 

obsažených v předmětu kritické komunikační infrastruktury, bez které se nelze obejít 

v návrhové části diplomové práce. 

2.1  Počítačová síť 

Jakákoliv počítačová síť, ať se jedná o síť v rodinném domě, nebo ve městě, může nabývat 

různých charakterů (topologie, typy, přenos atd.), její definice bude ale vždy stejná. 

Budeme ji tedy chápat jako souhrn veškerých technických prostředků (síťové systémy, 

prvky a software), které nám umožňují vyměňování informací mezi jednotlivými 

síťovými komponenty [3]. 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Ukázka jednoduché sítě [Zdroj: Převzato ze 2] 

2.1.1 Rozdělení sítí podle velikosti 

Počítačové sítě můžeme rozlišovat na základě vzdálenosti mezi dílčími prvky. Tento 

systém dělení rozlišuje čtyři kategorie: 

• PAN – Jedná se o skupinu zařízení připojených k jednomu systému například 

technologií Bluetooth [3, 7, 9]. 

• LAN – Lokální síť je skupina prvků propojených v rámci místnosti, patra či 

budovy. Z logického pohledu se jedná o propojení počítačů s rozbočovačem. Síť 

se vyznačuje především protokoly, adresním schématem a komunikačními 

pravidly, které dále rozebereme v kapitole 2.5 Lokální sítě [3, 7, 9]. 

• MAN – Metropolitní síť chápeme jako komunikační infrastrukturu v rámci obce 

či města. Můžeme si ale pod ní představit propojení několika LAN sítí. Hlavním 
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cílem infrastruktury je poskytovat jednotný definovaný formát k informačním 

zdrojům a propojení lokálních sítí [3, 7, 9]. 

• WAN – Síť typu WAN pokrývá masivní geografické oblasti, kde jsou zahrnuty 

lokální a metropolitní sítě na celostátní a mezinárodní úrovní. V dnešní době asi 

nejznámější WAN sítí je považovaný samotný internet [3, 7, 9].  

Systém dělení sítí podle velikosti je dnes velice složitě rozeznatelný. Obzvlášť tento 

problém nastává u LAN a MAN, kde rozdíl se stává čím dál hůře definovatelný [3, 7, 9].  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Rozdělení sítí podle velikosti [Zdroj: Převzato ze 9] 

2.1.2 Vzájemné vztahy mezi stanicemi  

Mezi nejzákladnější vztahy mezi stanicemi rozlišujeme: 

• Peer to peer (P2P), 

• Client-Server [9]. 

Síť Peer to peer neboli v překladu „rovný s rovnými“ je označována architektura 

počítačové sítě, která spojuje přímo dva různé klienty, kteří si navzájem vyměňují data 

[9]. 

Architektura Client-Server je dvouvrstvá architektura, která rozděluje výpočetní výkon 

mezi klientem (koncové zařízení) a serverem. Klient zajištuje uživatelské rozhraní a 

aplikační logiku, na serveru pak běží relační databáze [9, 17].  

2.1.3 Topologie počítačové sítě 

Topologie počítačové sítě pojednává o kvalitativním geometrickém rozložení a propojení 

síťových prvků. Síťovou topologii můžeme posuzovat z hlediska: 
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• Fyzické topologie – Fyzická topologie zaznamenává koncové prvky a spoje a 

zejména také jakým způsobem jsou jednotlivá prvky mezi sebou propojeny [3,9]. 

• Logické topologie – Logická topologie zmapovává trasu, kterou musí podstoupit 

datový paket, který prochází od uzlu k uzlu. Topologii lze sestavit pouze tehdy 

pokud jsou uzly dostupné prostřednictvím protokolu používaných k výměně dat. 

Každý prvek v síti musí mít jednoznačné identifikační číslo MAC, aby v rámci 

celé sítě byl rozeznatelný [3, 9]. 

• Hybridní topologie – Hybridní topologie představuje kombinaci fyzické a 

logické topologie do jednotného obrazu, ze kterého můžeme získat více 

flexibility, ale také následné složitosti [3]. 

Pokud je vyžadován vyšší stupeň spolehlivosti jsou do topologie doplněny záložní tzv. 

redundantní linky ty mohou být přímé (propojením minimálně dvěma linkami mezi 

dvěma sousedními uzly) a nepřímé (záloha přes další uzly) [27]. 

 
Obr. č. 3: Přímá a nepřímá redundance [Zdroj: Převzato ze 27] 

Topologie lze také specifikovat z hlediska 1D až 4D dimenzí. Dimenzionální 

charakteristika rozlišuje:  

• základní topologie (Bus, Ring a Star),  

• složené topologie (Tree, Polynom, Felloe Wheele, Transputer, Cube, Tower, 

Pyramid a Teserakt) [27]. 

Bus (Sběrnicová) je otevřená 1D lineární topologie, sestavená z jednoho přenosového 

média, na kterém jsou připojeny veškerá zařízení. Fyzicky je tedy topologie bez nepřímé 

redundace, kterou lze změnit na přímou pouze ve spojení point to point [27].  

 

 

Obr. č. 4: Topologie BUS [Zdroj: Převzato ze 27] 
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Ring (kruh) je uzavřená 2D lineární topologie ve tvaru kruhu, které obsahuje jediné 

nepřímé redundantní spojení. Data v kruhové topologii se v počátcích návrhu posílala 

pouze jedním směrem, později došlo k obousměrnému přenosu. Kruhovou topologii 

najdeme v sítích FDDI a Token Ring [27]. 

 
Obr. č. 5: Topologie RING [Zdroj: Převzato ze 27] 

Topologie Star (hvězda) je otevřená 1D lineární topologie obsahující centrální uzel, který 

je pomocí kabelu propojen s podružnými uzly. Díky decentralizovanosti a nezávislosti 

prvků, v případě výpadku jednoho z nich, nedochází k přerušení spojení. Pokud však 

dojde k výpadku centrálního prvku, dojde k výpadku celé sítě [27]. 

 
Obr. č. 6: Topologie STAR [Zdroj: Převzato ze 27] 

Hierarchickým propojením hvězd vzniká otevřená 1D lineární topologie Tree (strom). 

Toto propojení je často spojováno s velkými sítěmi, kam například spadají firemní sítě 

[27]. 

 

 

 

 

Obr. č. 7: Topologie TREE [Zdroj: Převzato ze 27] 

Polynom (mnohočlen) také označovaný jako Polygon (mnohoúhelník) vychází 

z topologie Star doplněné o nepřímé redundance spojené mezi uzly. Polynom 
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rozlišujeme na úplný (tvoří spojení každého uzlu s každým) a neúplný (spojuje pouze 

vybrané uzly) [27]. 

2.2    Síťová architektura  

Pokud řekneme pojem síťová architektura, představíme si strukturované řízení 

komunikace v systémech [1]. 

Samotná komunikace je velice složitý proces, který vyžaduje rozdělení problematiky na 

menší celky (vrstvy).  Díky rozdělení problematiky komunikace na vrstvy, je nám 

dovoleno na každé vrstvě provádět kontrolu správy a vykonat úlohy, za které je daná 

vrstva zodpovědná [1]. 

2.3    ISO/OSI Referenční model  

V počátcích rozmachu sítí vznikaly uzavřené síťové architektury, které neumožnovaly 

vzájemné propojení, což způsobovalo vysokou nekompatibilitu mezi jednotlivými 

výrobci. V sedmdesátých letech minulého století se začala vyvíjet jednotná architektura 

pro komunikaci v rámci celé sítě, která měla za cíl zajistit bezproblémový chod, díky své 

otevřenosti a kompatibilitě v rámci systémů od různých výrobců [1, 2]. 

Na tuto problematiku zareagovala mezinárodní společnost ISO (ISO, International 

Organization for Standardization), která vyvinula v roce 1984 referenční komunikační 

model známý jako OSI (OSI, Open Systems Interconnetion) [2, 3]. 

Úlohou referenčního komunikačního modelu OSI je definovat strukturu, která stanovuje 

logické úkoly vyžadované při přemisťování informací mezi různými systémy. Model ale 

nespecifikuje implementaci, pouze uvádí všeobecné principy: služby poskytované od 

vyšší vrstvy a služby požadované od nižší vrstvy, účel vrstev a funkce vrstev [1, 2]. 

2.3.1 Komunikace mezi vrstvami  

Samotný model rozlišuje komunikaci mezi vrstvami na vertikální a horizontální [3, 4]. 

Vertikální komunikace probíhá mezi sousedními vrstvami v rámci jednoho systému a 

je označovaná jako služba. Vrstvy modelu jsou hierarchicky uspořádány a platí, že nižší 
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vrstva zprostředkovává služby vyšší vrstvě, a naopak vyšší vrstva využívá služby nižší 

vrstvy [3, 4].   

Data prochází jednotlivými vrstvami (není možné ani jednu vrstvu přeskočit) a každá 

vrstva přidává svoji hlavičku tak, aby mohly i v jiném uzlu datům porozumět [3, 4]. 

Horizontální komunikace probíhá mezi dvěma rovnocennými vrstvami dvou systémů, 

kde pravidla specifikuje protokol. Každá vrstva má minimálně jeden definovaný 

komunikační protokol, který je složen z množiny syntaktických a sémantických pravidel. 

Pravidla jsou nezbytně nutná k zajištění komptability systému. Samotný protokol 

definuje komunikaci mezi jednotlivými vrstvami na základě protokolových datových 

jednotek (PDU, Protocol Data Unit). Protokolová datová jednotka je složena z dat a 

protokolové řídící jednotky (PCI, Protocol Control Information). Nastane-li komunikace, 

jednotlivé vrstvy přidávají nebo odebírají z PDU své záhlaví ve kterém jsou obsaženy 

řídící informace pro příslušnou vrstvu [3, 4].   

2.3.2 Popis vrstev referenčního modelu  

Referenční model OSI člení vzájemnou komunikaci do sedmi spolupracujících vrstev, a 

to na fyzickou, linkovou, síťovou, transportní, relační, prezenční a aplikační vrstvu [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Referenční model OSI [Zdroj: Převzato ze 8] 

Fyzická vrstva  

Fyzická vrstva zodpovídá za aktivaci, komunikaci a deaktivaci fyzického okruhu mezi: 

• DTE – Data Terminal Equipment, mezi které patří například počítač nebo 

směrovač, 
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• DCE – Data Circuit-terminating Equipmentco zpravidla představuje modem nebo 

multiplexor [8].  

Obr. č. 9: DTE a DCE [Zdroj: Převzato ze 8] 

Ve fyzické okruh popisujeme elektrické či optické signály využívané při komunikaci 

mezi počítači. V okruhu mezi dvěma počítači mohou být vkládány další zařízení např. 

modem, který moduluje signál na telefonní vedení atd. [8]. 

Tab. č. 1: Protokoly fyzické vrstvy [Zdroj: Upraveno dle 8] 

Protokoly fyzické vrstvy 
Elektrický signál Např. +1V 
Tvar konektoru Např. V.35 
Typ média  Kroucená dvojlinka, koaxiální kabel, optické vlákno. 

Přenosová rychlost Např. 128 kB/s 
Modulace Např. FM, PM apod. 
Kódování Např. RZ, NRZ apod. 
Synchronizace  Synchronní či asynchronní komunikace, zdroj hodin atd. 

 

Linková vrstva  

Linková vrstva zajišťuje výměnu dat napříč sousedními počítači (v případě sériových 

linek) a v rámci lokální sítě. Základní jednotkou pro přenos dat na linkové vrstvě je 

datový rámec, který je složen ze: 

• Záhlaví (Header) – záhlaví nese adresu příjemce, linkovou adresu odesílatele a 

další řídící informace, 
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• Data (Payload) – v datové části rámce se nachází paket síťové vrstvy, 

• Zápatí (Trailer) – v zápatí je obsažen kontrolní součet z přenášených dat pomocí, 

kterého lze zjistit, zda-li nedošlo při přenosu k porušení [8].  

Z hlediska lokálních sítí můžeme linkovou vrstvu rozdělit na dvě podvrstvy:  

• LLC (LLC, Logical Link Control) – podvrstva řízení logického spoje definuje 

služby, které jsou sítí poskytovány a umožňuje adresaci v rámci stanice,   

• MAC (MAC, Media Access Control) – podvrstva řízení přístupu k přenosovému 

prostředku řeší otázku sdíleného přístupu ke společným kanálům, formátům 

rámce, adresaci stanic a zabezpečení proti chybám [1, 11, 13]. 

Linkovým rozhraním může být například sériový port či karta Ethernet. Každé linkové 

rozhraní má linkovou adresu, která zabezpečuje jednoznačné rozeznání v rámci lokální 

sítě [8]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10: Komunikace na linkové vrstvě [Zdroj: Převzato ze 8] 

Z obr. č. 10 je patrné, že linková vrstva se nezabývá komunikací DTE a DCE, a navíc 

linková vrstva nevidí DCE. Zabývá se především výměnou rámce mezi DTE a spoléhá 

se na fyzickou vrstvu, že problematiku DCE zajistila [8]. 

Síťová vrstva  

Síťová vrstva zajištuje směrování a adresaci přenášených dat mezi vzdálenými počítači 

v rámci sítí WAN. Základní jednotkou přenosu je síťový paket, který se zabalí do 

datového rámce (viz obr. č. 11). Síťový paket je složen ze záhlaví a datového pole [8]. 
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Obr. č. 11: Síťový paket a jeho vkládání do linkového rámce [Zdroj: Převzato ze 8] 

Síťová vrstva vybalí paket z datového rámce a před odesláním do jiné linky ho opětovně 

zabalí do jiného datového rámce. Vrstva se nezabývá jednotlivými linkovými protokoly, 

které byly na cestě mezi oběma konci spojení využity a také nevidí zařízení pracující na 

fyzické a linkové vrstvě [6, 8].  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12: Komunikace na síťové vrstvě [Zdroj: Převzato ze 8] 

Transportní vrstva  

Transportní vrstva zajišťuje bezchybný přenos a definuje protokoly pro strukturované 

zprávy. Jednotkou přenosu je transportní paket, který je složen ze záhlaví a datové části. 

Transportní paket je obsažen v datové části síťového paketu [8].  

 

 

 

 

 

Obr. č. 13: Vkládání transportního paketů do síťových paketů a následné vložení do linkového 

rámce [Zdroj: Převzato ze 8] 
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Transportní vrstva zachycuje data z relační vrstvy a dále je člení na pakety, které při 

každém přístupu na síťovou vrstvu přenáší. Vrstva se spoléhá na služby nižších vrstev. 

Pokud nastane chyba, přenos se opakuje [6, 8]. 

 

Obr. č. 14: Spojení na transportní vrstvě [Zdroj: Převzato ze 8] 

Mezi více počítači může být zároveň několik transportních spojení současně, například 

jedno pro virtuální terminál a druhé pro elektronickou poštu [8].  

Relační vrstva 

Relační vrstva patří mezi nejméně vytížené vrstvy. Spravuje komunikaci (relaci) mezi 

koncovými stanicemi. Její funkce je zaměřená na zabezpečení výměny dat mezi 

aplikacemi, kam spadá správa, přihlášení a ochrana (práva, hesla a omezení) [2, 6, 8]. 

Prezenční vrstva 

Prezenční vrstva dává datům význam a smysl. Bere zodpovědnost za reprezentaci a 

zabezpečení (kódování, zajištění integrity, digitální podepisování atp.) dat. Příkladem 

může být řešení problematiky, zda nejvyšší bit v bajtu leží vlevo či vpravo [2, 6, 8]. 

Aplikační vrstva  

Aplikační vrstva řeší, v jakém formátu a jak mají být data předána do aplikačního 

programu. Příkladem může být popis protokolu virtuálního terminálu, kde je řešeno, jak 

mají být data formátována. Samotná aplikační vrstva neřeší problematiku síťových 

technických prostředků [2, 8]. 

2.4  Architektura TCP/IP 

Z Modelu ISO/OSI vychází stručná architektura TCP/IP. Architektura TCP/IP byla 

původně navrhnutá jako komunikační protokol ministerstva obrany USA pro sjednocení 

počítačové komunikace v rámci ARPANETU. Dnes se jedná o významný celosvětový 
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standard, který je prakticky součástí všech operačních systémů a je především využit ke 

komunikaci v síti Internetu [13]. 

Architektura TCP/IP je určena jak pro sítě LAN, tak i pro WAN, a to především díky 

nezávislosti na přenosovém médiu a topologii [13]. 

Její uplatnění nalezneme v heterogenních sítích, kde se jedná o soustavu sítí s IP 

protokolem tvořeným mezisíťovým počítačem. Singulární podsítě mohou být různé 

(Ethernet, X.25, atd.) [13]. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protokol) nese myšlenku nespolehlivosti 

nižších vrstev a spolehlivost přenechává na vyšších vrstvách (zajištění spolehlivosti 

vyššími vrstvami není automatické, ale pouze na vyžádání). Architektura TCP/IP 

předpokládá existenci čtyř vrstev: 

• vrstva síťového rozhraní, 

• síťová vrstva, 

• transportní vrstva,  

• aplikační vrstva [13].  

 

 

 

 

 

Obr. č. 15: Přehled architektury TCP/IP [Zdroj: Převzato ze 6] 

2.4.1 Vrstva síťového rozhraní   

Vrstva síťového rozhraní zajištuje přenos rámce mezi dvěma přímo sdruženými počítači. 

Tato vrstva má přesně definované metody přístupu k médiu, kde záleží na konkrétní 

přenosové technologii [13]. 

2.4.2 Síťová vrstva  

Síťová vrstva zahrnuje protokoly IP, ICPM a na rozmezí síťové vrstvy pracují protokoly 

ARP a RARP [13]. 
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IP (Internet Protocol) protokol zpracovává doručování datagramu přes uzly až ke 

koncovému adresátovi. Přenosová služba nabízí pouze nespolehlivý přenos 

nespojovaného charakteru s částečnou detekcí chyb. Detekce chyb se týká kontrolních 

součtů prováděných na hlavičce protokolu [13]. 

ICMP (Internet Control Message Protocol) protokol přenáší chybové a řídící zprávy 

(např. příkaz Ping) ze kterých mezi nejdůležitější patří: hlášení o propustnosti a 

dostupnosti cílové stanice či služby, zprávy od příjemce či routeru pro zpomalení vysílání 

dat a zjištění topologie sítě [13]. 

Protokol ICMP je pevnou součástí protokolu IP, ze kterých využívá služby a je tedy 

opětovně řazen do kategorie nespojovaných a nespolehlivých protokolů [13]. 

ARP (ARP, Address Resolution Protocol) protokol zabezpečuje MAC adresy podle 

logické IP adresy [13]. 

ARP vyšle paket s logickou IP adresou všem uzlům a ten, který ji najde ve své tabulce 

předá zpět svoji MAC adresu [13]. 

RARP (Reverse ARP) funguje na stejném jako ARP, ale v opačném směru. Tento 

překlad se využívá především v situacích při kontrole stanic na DHCP serveru [13]. 

2.4.3 Transportní vrstva  

Transportní vrstva zahrnuje protokoly TCP a UDP. TCP protokol má za cíl navázat a 

zaručit celistvost zpráv a ukončit spojení [13]. 

Pokud aplikace nevyžaduje spolehlivost přenosu a dává přednost rychlosti, použije se 

protokol UDP. Protokol je jen jednoduchou obálkou nad síťovou vrstvou [13]. 

2.4.4 Aplikační vrstva  

Aplikační vrstva seskupuje relační, prezenční a aplikační vrstvu. Všeobecně vrstva 

zajištuje přenos a srozumitelnost zpráv, které jsou vykonávány nad základními 

aplikacemi v rámci TCP/IP. Tato vrstva využívá velmi mnoho služeb, předními jsou: 

• TELNET – TELNET umožnuje pracovat na vzdáleném počítači (využívá služby 

TCP), 
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• FTP – File Transport Protocol, umožňuje přenášet soubory ze vzdálených disků 

(Jeho klonem je TFTP), 

• SMTP – Simple Mail Transfer Protocol se využívá pro e-mail, 

• WWW, 

• RIP – Routing Information Protocol slouží k předávaní informaci o směrování, 

• DNS – Domain Name Server převádí logické adresy na fyzické [13]. 

2.5  Lokální sítě 

Lokální síť definujeme jako komunikační infrastrukturu složenou z koncových uzlů 

adresovaných do jednotného segmentu (veškeré uzly na lokální síti mají IP adresu 

stejného intervalu). Koncovým uzlem může být jakékoliv zařízení, které je vybaveno 

síťovou kartou tak, aby bylo schopno přijímat a vysílat rámce do sítě. Aby síťová karta 

byla v rámci sítě rozeznatelná, má od výrobce přidělené jednoznačné identifikační číslo 

nazývané také jako MAC adresa. MAC adresa má délku 48 bitu, kde prvních 24 bitu 

označuje výrobce síťové karty (přidělena výrobci IEEE) a zbylých 24 bitu definuje 

fyzické rozhraní (přiděluje výrobce sám) [1, 12]. 

Lokální sítě mají omezený rozsah a pracující v režimu bez spojení (stanice vysílají data 

bez vědomí o dostupnosti cílové stanice), rozeznávají však ale stochastickou (obě stanice 

mají právo vysílat) a deterministickou (jedna stanice má právo vysílat) přístupovou 

metodu k přenosovému médiu [1]. 

Jelikož u lokálních sítí je vyžadovaná zejména rychlosti přenášených dat, pracují sítě 

převážné na vrstvě linkové a síťové [1].   

Norma IEEE (IEEE, International Electrical and Electronics Engineering) a ANSI (ANSI, 

American National Standards Institute) definuje celý rozsah normalizovaných lokálních 

sítí. Obecně je můžeme rozlišovat podle topologie, technologických standardů, metody 

sdílení přístupu k médiu nebo podle média [1, 3]. 

V následující tabulce jsou uvedeny normalizační podvýbory normy IEEE 802.XX, 

popisující náplň s příslušnými aktivitami [10, 14]. 
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Obr. č. 16: Organizace normy IEEE 802.XX [Zdroj: Převzato ze 14] 

Z hlediska budovaní lokálních sítí jsou pro nás významné standardy: 

• IEEE 802.3 – Ethernet Working Group,  

• IEEE 802.5 – Token Ring Working Group, 

• IEEE 802.11 – Wirelese LAN Working Group [10, 14]. 

2.5.1 Ethernet 

Technologie Ethernet je jedna z nejrozšířenějších technologií pro budovaní sítí LAN.   

Tento standard popisuje definici všesměrového vysílaní rámců na fyzické vrstvě spolu se 

signalizační metodou linkové vrstvy založen na metodě naslouchání nosného signálu 

s vícenásobným přístupem k detekci kolizi (přístupová metoda CSMA/CD) [15]. 

Úspěch ethernetu je skryt v jednoduchosti protokolu, který představuje primitivní 

instalaci, údržbu sítě a realizační nálady. Dnes se ethernet využívá v 90 % všech lokálních 

sítí, a to v mnoha variantách s různými přenosovými médii: 
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• Ethernet s kapacitou 10 Mbit/s, 

• Fast Ethernet o kapacitě 100 Mbit/s, 

• Gigabitový Ethernet s kapacitou 1 Gbit/s, 

• 10 Gigabitový Ethernet s kapacitou 10 Gbit/s [10, 14]. 

Obr. č. 17: Vývoj Ethernetu [Zdroj: Převzato ze 14] 

 

Přístupová metoda CSMA/CD 

Stanice v Ethernetové síti nejsou řízeny centrálním prvkem, jelikož každá stanice v síti 

pracuje nezávisle a samostatně. Data, které prochází mezi stanicemi jsou přenášená 

pomocí média. Pokud ale v daný okamžik chtějí vysílat dvě stanice zároveň, médium 

dokáže fyzicky pojmout pouze jedno vysílaní. Došlo by během vysílání stanic ke vzniku 

kolize. Detekci kolize řeší přístupová metoda CSMA/CD (Carrier Sensible Multiply 

Access). Jedná se o přístupovou metodu, která určuje přístup jednotlivých stanic k 

přenosovému médiu [10, 14]. 

Princip je založen na tom, že stanice detekují kolize tak, že při vysílání naslouchají 

přenosovému médiu, pokud je detekována ve stanici kolize je dokončeno vysílání a vyšle 

se speciální, krátký signál oznamující kolizi (jam). Po přenosu tohoto signálu je opětovně 

médium volné a stanice mohou dále vysílat. Aby se situace dále neopakovala, účastníci 

kolize nevysílají ihned ale až po určité náhodné době čekání. Tato metoda bývá 

označována jako stochasticky nedeterministická [10, 14]. 
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Obr. č. 18: Algoritmus CSMA/CD [Zdroj: Převzato ze 14] 

Topologické omezení Ethernetu  

Problematika metody CSMA/CD spočívá v tom, že poměr minimální délky 

rámce/přenosová rychlost je přímo úměrná poměru velikosti kolizní domény/rychlosti 

šíření signálu [10, 14]. 

2.5.2 Bezdrátové lokální sítě  

Alternativou k pevným sítím jsou sítě bezdrátové. Bezdrátová síť představuje přenos dat 

pomocí elektromagnetických vln na frekvenčních pásmech 2,4/5 GHz. Hlavní výhodou 

bezdrátové sítě je, že jednotlivě propojené stanice získají vyšší pružnost a mobilitu při 

připojování. Tento fakt se odráží na celkově nižších nákladech na vybudování sítě [14, 

34]. 

Nicméně bezdrátové řešení není zdaleka bez problémů, jelikož rádiové vlny jsou 

náchylné na rušení [10, 14]. 

IEEE se začala zajímat o protokoly řízení přístupu k bezdrátovému prostředí 

v devadesátých letech minulého století [10, 14]. 
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Tab. č. 2: Normy bezdrátových sítí [Zdroj: Upraveno dle 1] 

Označení Normy bezdrátové sítě 
IEEE 802.11 Bezdrátová lokální sítě (WLAN, Wireless Local Area Network) 
IEEE 802.15 Bezdrátové osobní sítě (WPAN, Wireless Personal Area Network) 
IEEE 802.16 Širokopásmový bezdrátový přístup (MBWA, Mobil BWA) 
IEEE 802.20 Širokopásmové mobilní bezdrátové sítě (BWA, Broadband Wireless) 

  

Bezdrátové sítě lze dnes klasifikovat zejména podle uživatele, šířky pásma, podpory 

mobility uživatele, typu signálu a mnoha dalších vlastností [10, 14].                                                                       

Tab. č. 3: Klasifikace bezdrátových sítí [Zdroj: Vlastní zpracování dle 14] 

Klasifikace bezdrátových sítí 

Podle uživatel Bezdrátové lokální sítě 
Osobní sítě 

Podle šířky pásma Úzkopásmové sítě 
Širokopásmové sítě 

Podle podpory mobility uživatele Mobilní bezdrátové sítě 
Fixní bezdrátové sítě 

Podle typu signálu 
Rádiové sítě 
Infračervené sítě 
Optické bezdrátové sítě 

 

Nejrozšířenější standard bezdrátové lokální sítě je IEEE 802.11 (WLAN, Wireless Local 

Area Network). Bezdrátové lokální sítě můžou pracovat ve dvou konfiguracích: 

• nezávislá konfigurace (ad hoc),  

• konfigurace s distribučním systémem [10, 14].  

V nezávislá konfigurace (ad hoc) stanice mezi sebou komunikují přímo (peer-to-peer) 

a není zapotřebí instalace další podpůrné infrastruktury [10, 14]. 

U konfigurace s distribučním systémem stanice komunikují prostřednictvím 

přístupového bodu (označovaný jako AP, Access Point), který dohromady tvoří soubor 

základních složek (BSS, Basic Servis Set). Přístupový bod je v podstatě komunikačním 

mostem. Každá stanice si vybere svůj přístupový bod, s nimž si nadále udržuje relaci [10, 

14]. 
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Obr. č. 19: Bezdrátová lokální síť s distribučním systémem [Zdroj: Převzato ze 14] 

2.6  Komunikační infrastruktura  

Komunikační infastruktura představuje soubor technických prostředků 

zprostředkovávající komunikaci mezi systémy a subsystémy. Pojem technické prostředky 

představuje přenosový systém sloužící pro přenos dat a aktivní prvky [16]. 

2.6.1 Přenosový systém  

Přenosové systém zprostředkovává přenos signálu mezi stanicemi. Rozlišujeme drátovou 

nebo bezdrátovou komunikaci. Přenosový systém označujeme jako kabelážní systém, kde 

funkčnost je závislá na kabeláži [16]. 

Kabelážní systém dělíme na jednoúčelový a univerzální. Jednoúčelový kabelážní 

systém je aplikačně zaměřený na jeden typ přenosu. Univerzální kabelážní systém má 

širokou aplikační množinu, a proto je technicky označovaný jako strukturovaný kabelážní 

systém. Řešení takového kabelážního systému umožňuje propojit koncové uzly pomocí 

jedné infrastruktury, která je nezávislá na typu přenosu [16]. 

Základním prvkem kabelážního systému jsou kabely. Jejich neoddělitelnou součástí jsou 

datové zásuvky, konektory, přepojovací panely atd. Dohromady tento celek tvoří 

strukturu označovanou jako prvky infrastruktury, které dělíme na spojové prvky kabeláže 

(Connect), organizační prvky kabeláže (Manager), prvky vedení (Route) a prvky značení 

(Identify) [21]. 

Abychom byly schopni hodnotit parametry materiálu a nainstalovaného celku jsou 

zavedeny pojmy třída a kategorie. Třída hodnotí parametr instalovaného systému. 
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Kategorie klasifikuje jak mechanické, tak přenosové požadavky materiálu na linku a 

kanál [16]. 

Tab. č. 4: Třída a kategorie metalické kabeláže [Zdroj: Upraveno dle 16] 

Třída Kmitočet Kategorie Určení 
A Do 100kHz 1 Protokoly s nízkou rychlostí  
B Do 1 MHz 2 ISDN base terminál 
C Do 16MHz 3 Ethernet 10 Mbit/s 
- Do 20 MHz 4 Token Ring 16 Mbit/s 
D Do 100 MHz 5 FE, ATM155, GE 
E Do 250 MHz 6 ATM1200 

EA Do 500 MHz 6A 10 GE 
F Do 600 MHz 7 10 GE 

FA Do 1000 MHz 7A 10 GE a více 
 

Podnikový kabelážní můžeme rozdělit dle normy ČSN EN 50173 na: 

• Datový rozvaděč – Představuje rozvodný uzel, ve kterém jsou umístěny prvky 

konektivity IKS, prvky organizace kabeláže, aktivní prvky IKS, záložní zdroje 

(UPS) a další potřebná zařízení. Datový rozvaděč dělíme podle: vnitřní šířky, 

výšky [16]. 

• Páteřní sekce – Je část kabeláže propojující datový rozvaděč. Dle normy ČSN 

EN 50173 by měla vždy být topologie hvězdy s možností doplňování dalších 

záložních tras [16]. 

• Horizontální sekce – Dle normy ČSN EN 50173 mající topologický tvar hvězdy, 

propojuje datový rozvaděč s datovou zásuvkou na pracovišti. [16]. 

• Pracovní sekce – Prodlužuje horizontální či páteřní linku. Patří sem kabeláž 

propojující datovou zásuvku s koncovým zařízením nebo port v patch panelu 

propojený s aktivními prvky v datovém rozvaděči [16]. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 20: Sekce kabelážního systému rozkládající se vnitru budovy [Zdroj: Upraveno dle 17] 
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Norma ČSN EN 50173 zmiňuje definici horizontální linky a kanálu. Linka propojuje 

konektor v datové zásuvce s konektorem v přepojovacím panelu (patch-panelu). Linka 

nesmí být delší než devadesát metrů. Kanál je složen z linky, pracovního vedení 

(propojovací kabel v datovém rozvaděči) a připojovacího kabelu na pracovišti. 

Maximální délka kanálu je sto metrů, kde devadesát metrů je stanoveno pro linku a 

zbylých deset metrů je vyčleněno pro přepojovací kabely. Vzdálenost linky i kanálu není 

vázána k délce kabelu ale k délce elektrického vedení [16]. 

 

 

 

 

Obr. č. 21: Definice linky a kanálu [Zdroj: Převzato ze 16] 

2.6.2 Aktivní prvky  

Aktivní prvky jsou určeny k propojování síťových segmentů. Obecně aktivní prvky 

můžeme chápat jako zařízení, která aktivně působí na přenášený signál (modifikace, 

zesilování atd.) a jejich činnost závisí na tom, jaký protokol používají. Z hlediska 

referenčního modelu ISO/OSI rozlišujeme zařízení pracující na: 

• fyzická vrstva – rozbočovač(hub) a opakovač (repeater), 

• linková vrstva – přepínač(switch) a most(bridge), 

• síťová vrstva – směrovač(router), 

• transportní a aplikační vrstva – brána (gateway) [31]. 

Opakovač (repeater) 

Patří do skupiny systémově nejjednodušších aktivních prvků. Používá se tam, kde je 

vzdálenost kabelových segmentů, či síla samotného signálu tak nízká, že při ní dochází 

ke zkreslení a oslabení přenášeného signálu. Opakovač příjme signál (jednotlivé bity) na 

úrovni fyzické vrstvy, kde ho zbaví od vlivu zkreslení a následně ho zesílí a pošle dál [32, 

33]. 
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Obr. č. 22: Princip duplikování signálu pomocí opakovače [Zdroj: Převzato ze 33] 

Princip opakovače si představíme na stanici A (viz obr. 22), který chce komunikovat 

se stanicí D. Přesnou trasu nedokáže určit, a proto vezme signál a rozešle ho na veškeré 

segmenty (porty). Nevýhodou opakovače je, že pokud je na jednom segmentu více 

zařízení dochází ke kolizi [33].  

Most (Bridge) 

Zařízení most se využívá k propojení více lokálních sítí. Dokáže především řešit 

problémy s délkou segmentu a snížit zatížení sítě, a to díky tomu, že samotný rámec se 

nerozesílá po celé propojené síti. Dnešní využití mostů není příliš rozsáhlé, a to především 

z důvodu, že jeho funkci nahradil přepínač (Switch), který je vícenásobně výkonnější 

[32].  

Přepínač (Switch) 

Přepínač je založený na principu mostu s tím rozdílem, že obsahuje více přípojných bodů 

(portů). Přepínač naslouchá na portech a monitoruje provoz. Aby mohl monitorovat 

provoz musí se naučit zdrojové MAC adresy a vytvořit si převodní tabulku mezi porty a 

MAC adresami připojených zařízení [32, 33]. 

Záznamy v tabulce MAC2Port se přepínač neustále učí a to tak, že pokaždé co obdrží 

rámec ho následně porovná s cílovou MAC adresou a MAC adresou již získanou. 

V případě chybějícího záznamu přepošle rámce na všechny připojené porty (kromě portu 

odkud zpráva přišla) [33].  
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 Obr. č. 23: Učení MAC adres a ukládání do tabulky MAC2Port (vlevo) a odpověď příjemce 

(vpravo) [Zdroj: Převzato ze 33] 

Směrovač (router) 

Směrovač zná celou topologii sítě, protože má veškeré informace o připojených prvcích. 

Jeho hlavním úkolem je nalézt nejvhodnější cestu pro zaslání paketu [32, 33]. 

Nalezení cesty router provádí tak, že má v sobě zavedené inteligentní filtrování a 

směrování paketu pomocí IP adres [32, 33]. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 24: Určování nejvýhodnější cesty k cíli [Zdroj: Převzato ze 33] 

2.7 Kritická infrastruktura firmy 

Kritická infrastruktura firmy reprezentuje prvek nebo skupinu prvků u kterých by 

narušení nebo ztráta funkce měli závažný dopad na bezpečnostní, ekonomickou, lidskou 

a materiálovou stránku společnosti, pokud rozsah ovlivnění působí až na chod státu, stává 

se součástí kritické státní infrastruktury. Stanovení hlavních prvků kritické infrastruktury 

je předmětem řízení rizik [28]. 
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2.8 Řízení redundance  

Z hlediska budování systému kritické komunikační infrastruktury je hlavním 

požadavkem dostupnost. Dostupnosti lze dosáhnout pomocí vytváření „náhradních 

částí“ sítě, kterou označujeme jako redundance [18].  

Vytváření redundantních tras v praxi znamená propojování přepínačů vícero trasami. 

Tímto řešením však vznikají smyčky, které jsou sice definovány v Ethernetových sítí, ale 

neošetření redundantního spoje vede k chaosu tabulek MAC adres, několikanásobnému 

doručení správ nebo broadcastové smršti [28].  

Jelikož je v dnešní době nejrozšířenější Ethernetový standard je tedy zapotřebí tyto 

problémy odstranit. Z tohoto důvodu vznikla skupina univerzálních protokolů Spanning 

Tree Protocol (STP), které mohou být použity pro jakoukoliv topologii a eliminují 

nežádoucí smyčky ze sítí [1, 28]. 

2.8.1 Univerzální protokoly 

Mezi univerzální protokoly řídící redundantní trasy patří protokoly STP, RSTP, MSTP a 

ORSTP, které jsou navrženy k blokování nežádoucích smyček a řízení redundantních 

spojů. Protokoly jsou nezávislé na topologii s dobou rekonfigurace sítě pro STP třicet 

sekund a RSTP dvě sekundy, tím jsou prakticky nepoužitelné pro kritickou komunikační 

infrastrukturu, a proto jejich aplikace najdeme zejména v komerčních sítí [27, 28]. 

Princip skupiny protokolu STP spočívá ve vytváření grafu nejkratší cesty (stromu), která 

je určená na základě kumulativní ceny linek. Cena linek se odvíjí od šířky pásma [27, 28]. 

Řídící uzel (kořen stromu) je u STP protokolu označován jako Root Bridge. Každá cesta 

spojující dva Bridge má přiřazené náklady na přenos. Náklady kořenové cesty jsou určeny 

součtem veškerých individuálních nákladů, které musí podstoupit datový rámec z portu 

připojeného k portu kořenovému. Protokol STP dále používá: 

• Root Port – port s nejnižší cenou, a to buď linka přímo propojená s řídícím uzlem 

nebo nejkratší cestou k němu, 

• Root Patch – kořenová cesta s nejnižšími náklady na cestu k řídicímu uzlu, 

• Desingated Port – člen STP topologie, který připojuje síťové segmenty,  

• Non-designated Port – blokovaný port [28]. 
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STP protokol přiděluje každému portu roli. Porty, které posílají data (Root port a 

deginated port) mají přidělenou roli forwarding. Blokované porty mají přidělený status 

blocked (Non-designated Port) [28]. 

Aby byly Bridge a jejich spoje jednoznačné popsány jsou definovány parametry:  

• BID (identifikátor Bridge), 

• PC (Patch Cost pro porty Bridge), 

• RPC (Root Patch Cost pro porty Bridge),  

• PID (Port Identifire) [28]. 

STP řídí své prvky zasíláním služebních zpráv označovaným jako BPDU, které přijímají 

i blokované porty. BPDU je složené ze tří hlavních částí:  

• globální informace (aktuální verze STP), 

• instance STP (konfigurace STP),   

• časové parametry (STP timers) [28]. 

Protokol RSTP pracuje na stejném algoritmu pro práci se stromovou strukturou jako STP, 

liší se ale v metodologii přiřazování rolí každému portu Bridge. Díky tomuto, doba 

rekonfigurace sítě rychlejší než STP a to zejména: zavedením Edge portů, zavedením 

Alternate portů, komunikace s okolními Bridge, tabulka adres a reakce na události [27, 

28]. 

Opětovně jako u STP protokolu, pokud RSTP potřebuje přiřadit portům potřebné role 

musí předat informace prostřednictvím RSTP BPDU [28]. 

Riziko RSTP protokolu tkví ve zkrácení času, kdy rámce posílané během fáze 

rekonfigurace mohou být zkopírovány nebo dojdou v nesprávném pořadí. Musíme ale 

uvážit, že optimalizované RSTP je ze škály univerzálních protokolů nejvhodnější volbou 

pro kritické aplikace [27, 28].   

2.8.2 Koncept kruhových sítí řízených Ring Managerem 

Koncept redundance v kruhu umožňuje získat konstrukci sítě s vysokou dostupností. 

S pomocí RM (Ring Manager) jsou spojeny oba konce páteřní lineární struktury, které 

jsou propojeny na redundantním kruhu. RM zajistí uzavřenou redundantní linku a pokud 

se některý ze segmentu sítě stane nefunkční, RM otevře redundantní linku, a tím zajistí 

opětovnou funkčnost lineární struktury [28]. 
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Obr. č. 25:  Koncept kruhových sítí řízených Ring Managerem [Zdroj: Převzato ze 27] 

Může ale také nastat výpadek samotného RM. Koncept je navržen tak, že v případě 

poruchy kteréhokoliv uzlu nebo linky, se vždy přemění struktura kruhu na lineární, tudíž 

další řízení není potřebné [28].  

MRP – Media Redundancy Protocol 

Mezi první protokoly vyvinuté k řízení redundance v kritických průmyslových aplikacích 

je MRP. MRP umožnuje řídit kruhovou síť sestavenou až z 50 přepínačů. Chování 

protokolu při rekonfiguraci je plně deterministické. Časová doba rekonfigurace je 

stanovena na 500ms nebo 200ms [28].  

MRP protokol spadá pod linkovou vrstvu pracující nad přístupem k MAC adresám. Jeho 

mechanismus má podobnou charakteristiku jako RSTP (nastavování stavu portu, 

forwarding, mazání záznamu FDB atd.) [28].  

V MRP kruhu má jeden z přepínačů definovanou roli označovanou jako Media 

Redundancy Manager (MRM), zbylá mají nastaveno Media Redundancy Client (MRC) 

z toho tedy vyplývá, že veškerá zařízení v síti musí podporovat MRP protokol [28].  

Princip monitoringu MRP je založen na posílaní testového rámce MRP DU, který má 

funkční podobu RSTP BPDU. Testovací rámec je vyslán přes jeden ring-port automaticky 

na druhý Ring-port, kde se kontroluje jeho přijetí. Proces se následně opakuje v opačném 

směru [27, 28].   

V normálním stavu má switch MRM jeden port ve stavu Blocking, na který přijímá pouze 

testovací rámce (MRP DU). V případě selhání přenosu, MRP neobdrží testovací rámce a 
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otevře dříve blokovaný ring-port tak, aby zajistil dostupnost přes sekundární síťovou 

cestu [27, 28].  

I MRP protokol trpí při době rekonfigurace 200ms stejným rizikem jako RSTP. Pro 

některé aplikace je toto riziko nepřijatelné, a proto je vhodné nastavit dobu rekonfigurace 

na 500ms [27, 28]. 

MRP protokol lze kombinovat s RSTP protokolem, což umožnuje připojit zařízení, která 

nepodporuji MRP protokol ale i odlišnou topologii [27, 28]. 

FMRP – Fast Media Redundancy Protocol 

Novější vyvinutou verzí MRP je protokol FMRP. Jedná se o zrychlenou verzi MRP, kde 

doba rekonfigurace představuje 30ms [27]. 

HR – HIPER Ring (High Performance Ring) 

HiPer Ring spadá do třídy výkonnějších protokolů k řízení redundance. HR umožňuje 

řídit kruhovou síť s maximálně 100 přepínači. Opětovně jako MRP zajišťuje plně 

deterministické chování při rekonfiguraci na záložní trasu [27].  

Obvod kruhu může dosahovat maximální vzdálenosti 3000 km, kde vzdálenost mezi 

sousedními přepínači nesmí přesáhnout 100 km. Doba rekonfigurace sítě složeného 

z maximálního počtu přepínačů je 500ms, ale běžně se doba pohybuje mezi 250 až 270ms 

[27]. 

Testování integrity protokolem HR funguje na podobném principu jako u MRP, s tím 

rozdílem, že testovací rámec, označovaný jako watchdog, se vysílá každých 20ms Rozdíl 

HR od MRP je, že testovací rámce posílá pouze jedním směrem a po obnově konektivity 

nefunkční linky aktivuje původní Ring-port. Vzhledem k rychlejší době rekonfigurace, 

nemůže byt HR kompatibilní s RSTP [27]. 

FHR – FAST HIPER Ring (Fast High Performance Ring) 

Některé aplikace, například energetický průmysl, vyžadují velký počet přepínačů 

s nízkou dobou rekonfigurace. Pro tyto účely byla vyvinuta varianta Fast HiPer Ring. Fast 

HiPer Ring pracuje na podobném principu jako HR s tím rozdílem, že doba rekonfigurace 

byla zkrácena na 50ms a dovoluje nám připojit až 200 přepínačů [27].  
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2.8.3 FuseNet 

Pokud budujeme kruhovou topologii musíme použít vždy jednu variantu řízení (STP, 

RSTP, MRP, HR nebo FHR). Mnohdy si však nevystačíme s jedinou kruhovou strukturou 

v síti. Zejména v případech, kdy kruh není pouze páteřním vedením, ale obsahuje i 

koncová řídící zařízení [27, 28].  

Pro spojování kruhových sítí s rozdílným způsobem řízení, jsou určeny tři základní 

řešení: 

• SR (Sub-Ring), 

• RNC (Ring Network Coupling), 

• RCP (Redundant Coupling Protocol) [27]. 

RNC – Ring Network Coupling 

Ring Network Coupling je patentové řešení od společnosti Hirschmann umožňující 

spojení vícero kruhů do jedné topologie s různém způsobem řízení [27]. 

Spojení pomocí Ring Coupling lze řešit třemi variantami:  

• První varianta – Představuje spojení ze dvou portů jednoho switche 

nacházejícího se v základním kruhu na dva různé switche druhého základního 

kruhu. Toto řešení má ale nedostatek, kdy v případě poruchy switche v základním 

kruhu se stává spojení mezi kruhy nedostupné [27, 28]. 

• Druhou variantou – Představuje propojení obou kruhů ze samostatných switchů 

o obou kruzích, kde jeden switch je řídící (Master) a druhý podřízený (Slave) [27, 

28]. 

• Třetí varianta – Je stejné propojení jako v druhé variantě, kde kromě toho je 

doplněna řídící linka mezi switchem Master a Slave. Díky tomu není vlastní 

datová linka mezi oběma switchi zatěžována služební komunikací [27, 28]. 

   

Obr. č. 26: První až třetí varianty spojení u RNC [Zdroj: Upraveno dle 27, 28] 
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U všech variant platí, že jedna linka je aktivní a druhá blokována. K odblokování linky 

dojde v případě výpadku aktivní linky. Stejně jako HR po odstranění poruchy se linka se 

status aktivace linek vrátí do původního stavu. Doba rekonfigurace je stanovena na 

500ms, reálně se však pohybuje okolo 150ms [27, 28]. 

2.8.4 Protokoly s nulovou dobou rekonfiguraci  

Existují aplikace jako jaderný průmysl, u kterých by doba rekonfigurace z hlediska 

předchozích řešení byla příliš dlouhá. Byly tedy vyvinuty technologie High Availability 

Seamless Redundancy (HSR)  a Parallel Redundanci Protocol (PRP), které disponují 

nulovou dobou rekonfigurace. Princip technologií spočívá v duplicitě rámců pohybující 

se na úrovni přenosu informací, které jsou zasílány do sítě [27, 28]. 

Technologie HSR zasílá rámce oběma směry. Je výhradně určená pro řízení redundance 

v kruhu. Každý uzel topologie má dva porty disponující stejnou IP a MAC adresou.  

Další technologií s nulovou dobou rekonfigurace je PRP. PRP technologie na rozdíl od 

HSR je nezávislá na topologii, může tedy být použita kromě kruhu i ve strukturách 

hvězdy, stromu atd. Opětovně jako HSR každý uzel má dva porty, které mají stejnou 

MAC a IP adresu. Princip technologie je založen na tom, že každý port je napojen do 

dvou fyzicky oddělených ethernetových sítí obdobné topologie [27, 28].  

2.8.5 Doplňkové protokoly  

Mezi doplňkové protokoly patří Link Aggregation a Link Backup [27]. 

LA – Link Aggregation  

LACP je síťový protokol, který můžeme využít k zřízení redundantního spoje nebo 

zvýšení šířky pásma komunikačního kanálu [27, 28].  

Zvýšení šířky pásma můžeme vytvořit pomocí sloučení minimálně dvou linek do 

agregovaného komunikačního kanálu, Trunku. Celková šířka pásma agregovaného 

kanálu je rovna součtu šířek pásma všech agregovaných linek. Kromě zvýšení šířky 

pásma poskytuje řízení přímých redundantních spojů tak, aby nedošlo k broadcastové 

smršti [27, 28]. 
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Trunk agregovaných linek může pracovat v režimu: 

• Redundance – kde pro komunikaci je aktivní pouze jedna linka a v případě 

poruchy aktivní linky nehrazena záložní, 

• Load-balancing – má automatické rozdělovaní zátěže mezi jednotlivými 

agregovanými linkami [28]. 

LB – Link Backup 

Link Backup umožňuje řízení redundantního propojení mezi třemi prvky. Na řídícím 

switchi nastavíme primární port a port, který je jeho partnerem v Backup stavu. Počet 

takových dvojic je dán typem konkrétního switche. Doba rekonfigurace je dle typu menší 

než sekunda [27].  

 

 

 

 

 

Obr. č. 27:  Řízení redundantního propojení mezi třemi prvky pomocí Link Backup [Zdroj: Převzato 

ze 27] 

2.9 Projektové řízení  

Projektové řízení slouží k plánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, 

které je zapotřebí naplnit v plánovaném termínu tak, aby nebyly překročeny náklady a 

bylo dosaženo předem stanovených cílů [19].  

Pod pojmem projekt si lze představit proces sestavený z řady plánovaných a 

koordinovaných událostí s jasně definovaným okamžikem zahájení a ukončení [19].   

V souvislosti s každým projektem a projektovým cílem se vždy setkáme se třemi 

veličinami-náklady, cílem a časem. Úkolem projektu je tedy nalézt optimální vyvážení 

provázaných vztahů mezi cílem, časovou lhůtou a náklady pro konkrétní projekt [19]. 
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2.9.1 Životní cyklus projektu  

Projekt jako celek lze z časového hlediska rozdělit do několika fází, které dohromady 

tvoří životní cyklus projektu. V každém projektu můžeme tedy fáze rozdělit na: 

předprojektová fáze, projektová fáze a poprojektová fáze [19]. 

Účelem předprojektové fáze je posoudit příležitost a proveditelnost daného záměru a 

získat představu o potenciálu projektu. V této fázi jsou zejména klíčové studie příležitosti 

a proveditelnosti [19].  

Nejprve je vypracovaná studie proveditelnosti, která nám odpoví na otázku, zda projekt 

je životaschopný. Pokud je studií proveditelnosti vyhodnoceno, že projekt je 

realizovatelný, vypracuje se studie příležitostí [19].  

V předprojektové fázi je potřeba si položit otázku čeho chceme realizací projektu 

dosáhnout. Jedna z metod používaných ke zmapování projektového záměru, je metoda 

logického rámce [19]. 

Logický rámec je dokument, který má předem definovanou strukturu, sestavenou 

z tabulky o čtyřech řádcích a čtyřech sloupcích. Ty lze popsat ve čtyřech základních 

úrovních: 

• přínosy – zodpovídá na otázku, proč chceme níže uvedeného cíle dosáhnout. 

Jedná se tedy o stručný popis přínosu projektu pro jeho realizaci, 

• cíl – projektu je vždy jeden, který jasně vystihuje záměr projektu a konkrétně čeho 

chceme dosáhnout, 

• výstupy – specifikují, jak chceme cíle dosáhnout a co je všechno nutné, aby byl 

cíl realizovatelný, 

• aktivity – jedná se o výčet aktivit, které významně ovlivňují realizaci cíle [19]. 

V projektové fázi dochází k sestavení projektového týmu a jmenování manažera 

projektu. Tato fáze se člení na zahájení, plánování, realizaci a ukončení projektu. 

Výstupem projektové fáze, by měla být vypracovaná základní listina o zhotovení plánu, 

která splní veškeré požadované cíle [19]. 

Z hlediska projektové fáze je nejdůležitějším bodem plánování. V plánování řešíme 

mnoho dílčích částí, a to od specifikace provedení, kritéria a akceptace provedení, 



 
 

44 
 

hierarchickou strukturu činností přes časový plán, který úzce souvisí s lidskými a 

materiálovými zdroji až k rozpočtu činností [19]. 

Po ukončení projektové fáze a předání veškerých výstupu nastává nejnáročnější fáze 

poprojektová. Poprojektová fáze vypracovává analýzu pro zhodnocení, zda byl projekt 

úspěšný, ve které je zejména zhodnocena řada nových poznatků a zkušeností, které se 

nesly s realizací projektu a které mohou být využity v dalších projektech [19]. 

2.9.2 Metody odhadování 

Síťovou analýzu můžeme využít pro účel odhadování, to zahrnuje metody CPM a PERT, 

hledající kritickou cestu [29, 30]. 

Metoda CPM 

Metoda kritické cesty se využívá při řízení projektu složeného z dílčích činností. Metoda 

nám zejména umožňuje vyhledat činnosti, u kterých kdyby došlo k jejich prodloužení, 

dochází k prodloužení celého projektu [29].  

Metoda PERT   

Metoda PERT je zobecněním metody CPM, praktikována zejména u složitějších projektů 

mající stochastické časové zhodnocení. Na rozdíl od metody CPM, doba trvání činnosti 

je náhodnou veličinou s určitým pravděpodobnostním rozložením.  Empiricky bylo 

dokázáno, že odhad doby trvaní nejlépe vystihují tzv. beta rozdělení, které se opírají o 

možnost vyjádření ve třech časových charakteristikách: 

• optimistický odhad a – uvažuje nejkratší dobu trvání činnosti s hypotetickou 

četností, 

• modus (nejpravděpodobnější odhad) m – je to nejpravděpodobnější hodnota 

doby trvání činnosti, 

• pesimistický odhad b – předpokládá nejdelší dobu trvání činnosti [30]. 

Výpočet doby trvání projektu se stanoví na základě vzorce (viz obr. 28), kde T 

představuje očekávanou dobu trvání činnost [30]. 

 

 

Obr. č. 28: Doba trvání projektu [Zdroj: Převzato ze 30] 
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Vypočet rozptylu dle obr. 29 [30]. 

 
Obr. č. 29: Výpočet rozptylu [Zdroj: Převzato ze 30] 

Směrodatnou odchylku doby trvání činnosti vypočítáme dle obr. 30 [30]. 

 
Obr. č. 30: Výpočet směrodatné odchylky [Zdroj: Převzato ze 30] 

Síťový graf u metody PERT obsahuje uzly, ve kterých jsou rozmístěny hodnoty podle 

nadcházejícího obrázku, kde i představuje číslo uzlu.  

 
Obr. č. 31: Označení v uzlu u metody PERT [Zdroj: Převzato ze 30] 

Určujeme-li kritickou cestu postupujeme obdobně jako u metody CPM s tím rozdílem, že 

při výpočtu zahrnujeme rozptyl, který se stanovuje jako součet rozptylů předchozích 

činností [30]. 

U koncového uzlu získáme hodnotu  𝑇𝑇𝐸𝐸   a rozptyl 𝜎𝜎𝑇𝑇𝐸𝐸 
2 ,které představuje očekávaný termín 

realizace projektu [30]. 

Pracujeme-li s očekávanou dobou trvání činnosti 𝑡𝑡𝑒𝑒
𝑖𝑖𝑖𝑖 musíme brát v potaz sub-kritické 

cesty, které se mohou měnit na kritické, a naopak z kritické činnosti se mohou měnit na 

nekritické [30].  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Ve druhé časti diplomové práce se budeme zabývat komplexní analýzou současného 

stavu. V analýze se seznámíme s investorem, zejména pak se současným stavem a 

očekávanými požadavky na projekt. Dílčí části kapitoly budou zaměřeny na obeznámení 

se s organizační strukturou, včetně analýzy budovy a místností, které napomohou 

vizualizovat současný stav informačních a komunikačních technologií. 

Analýza se dále zaměřuje na průmyslová centra, která investor při své podnikatelské 

činnosti využívá. 

3.1  Charakteristika společnosti  

Návrh managementu počítačové sítě bude prováděn pro středně velkou strojírenskou 

společnost ElSTAV O.S., s.r.o. 

 

 

 

Obr. č. 32: Logo společnosti [Zdroj: Převzato ze 20] 

3.1.1 Základní údaje o investorovi 

Obchodní firma: ELSTAV O.S., s.r.o 

Sídlo:   Nám. 1. května 63/20 664 34 Kuřím 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Ředitel společnosti: Miloslav Bém 

Počet zaměstnanců:  49 

Předmět podnikání: 

• generální opravy, modernizace a servis obráběcích a tvářecích strojů, tuzemských 

i zahraničních firem, 

• nákup a prodej nových a použitých obráběcích strojů,  

• odborné zaškolení personálu zákazníka v oblastech obsluhy stroje, řídících 

systémů, technologie obrábění a údržby,  
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• výroba elektrorozvaděčů a dodávky elektrických zařízení na vysoké technické 

úrovni [25].  

3.1.2  Vývoj společnosti 

Společnost byla založená 9. července 1991 bývalými pracovníky místní strojírenské 

akciové společnosti TOS a.s. [20].  

V samotných počátcích podnikání se zaměřovala na stavební průmysl. Postupem času 

přešli do strojírenského odvětví a dodnes se zabývají generálními opravami, modernizací 

obráběcích strojů a výrobou elektrorozvaděčů. V minulosti došlo i ke změně právní formy 

z V.O.S na S.R.O. Dnes ve společnosti pracuje konstantě 49 zaměstnanců [20].   

Produkty společnosti najdeme po celé České republice i v zahraničí. Významnými 

partnery jsou například SECOGROUP Jičín, TOS Hulín a SULZER PUMPS MEXICO, 

SA de CH [20]. 

Společnost si vytvořila klientelu díky velkému množství náhradních dílů a technických 

výkresů na jejichž základě dokážou rychle analyzovat problematiku a následně rychle 

jednat [20].  

3.1.3 Sortimenty  

Hlavní část obratu společnosti tvoří opravy generálních NC a CNC strojů, o kterém svědčí 

i následující graf. 

 
Graf. č. 1: Podíl jednotlivých oborů na obratu společnosti v roce 2019 [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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3.1.4 Organizační struktura 

V organizační struktuře má nejvyšší postavení jednatel, který je zároveň majitelem 

společnosti. Jednatel dohlíží na správný chod obchodních a ekonomických aktivit. 

Organizační struktura se dále dělí na technické, provozní, obchodní a finanční odvětví. 

Každé odvětví má svého zástupce. Technické odvětví řídí inovace technologií a stará se 

o bezpečností prvky při práci, je sem také zahrnuta správa budov. Provozní odvětví řídí 

životní cyklus výroby a je rozdělené na pozice mistra elektrovýroby a mistra strojírenství. 

Mistr elektrovýroby se zabývá výrobou a opravami elektrických rozvaděčů. Mistr 

strojírenství má pod sebou techniky a zámečníky, kteří se zabývají opravami NC a CNC 

strojů. Obchodní odvětví se zabývá nákupem a prodejem NC a CNC strojů. Finanční 

odvětví má na starost administrativu a řeší legislativní problémy. U rozsáhlejších 

právních situací tyto prvky outsourcinguje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 33: Organizační struktura společnosti [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Z organizační struktury je patrné, že má velké nedostatky v oblasti zařazení informačních 

a komunikačních technologií (viz. požadavky investora). Není řešeno, kdo za tuto oblast 

zodpovídá. Situace je v současnosti řešená externím IT pracovníkem, který nese 
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zodpovědnost za funkčnost sítě. Metoda řešení zmíněného problému se nachází v části 

vlastní návrh řešení. 

3.1.5 Analýza budov investora 

Společnost se skládá ze dvou vizuálně rozmístěných budov. První budova, nacházející se 

v centru Kuřimi, se skládá ze sídla společnosti a výrobní haly. Druhá budova se nachází 

na okraji města v bývalém areálu JZD. Budova slouží jako konstrukční hala a sklad 

oběžných aktiv. 

Pro lepší orientaci zavedeme značení pro sídlo a konstrukční halu:  

• Sídlo s výrobní halou – budeme označovat jako A. 

• Konstrukční hala a sklad oběžných aktiv – označíme písmene B.  

Dále je také důležité pro přehlednější orientaci zavést značení místnosti a to následovně:  

• značení místností – typ budovy (A), patro budovy (B) a místnost v budově (C) – 

A B.C – B 1.1 

Např. B 1.1 je zkratka pro místnost v budově skladu, kde jsou uložena oběžná aktiva 

společnosti. Dále také k upřesnění použijeme označení pater. Přízemí označíme jako 

1.NP (nadzemní podlaží) a další patra budeme dekadicky přičítat k NP. 

3.1.6 Členění místností investora  

Budova A o rozloze 1899 𝑚𝑚2 se skládá z přízemí a prvního patra. V přízemí společnosti 

se odehrávají všechny výrobní úkony (montážnictví, zámečnictví atd.). Nachází se zde 

kancelář provozního manažera a komerční prostory pro potravinářské či textilní 

zaměření. Celkem se skládá ze 14 místností. Dále zde najdeme firemní parkoviště a 

nádvoří, kde je shromažďován odpad. První patro se skládá z 16 místností a zahrnuje 

kanceláře (pro manažery, účetní, vedení společnosti a sekretářku), včetně konferenční 

místnosti. Jsou zde také vybudovány komerční prostory pro jakékoliv zaměření. V zadní 

časti budovy se nachází archiv technických výkresů. 

Budova B o rozloze 2100 𝑚𝑚2 má jednoduchou členitost a skládá se ze čtyř místností. 

Nachází se zde konstrukční hala (k výrobě polotvarů pomocí NC a CNC), místnost se 
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sociálními potřebami (WC) pro zaměstnance, kancelář mistra elektrovýroby a 

administrativní kancelář pro příjem a výdej polotvarů. 

Blíže popsaná specifikace místností je v příloze č.1, technické výkresy budov lze nalézt 

v příloze č. 3 až č. 5. Budova A a B je vybavena řadou informačních a komunikačních 

technologií, které jsou popsány v následující kapitole.  

3.2 Současný stav komunikační infrastruktury 

V této podkapitole popíšeme současný stav komunikační infrastruktury (dále jako KI) 

investora. Analýza KI bude znázorňovat současný kabelážní systém včetně analýzy 

aktivních prvků sítě. 

V současné době investor nemá zavedené směrnice ani pravidla užívaní informačních a 

komunikačních technologií. Chod vnitropodnikové sítě obstarává externí pracovník.  

3.2.1 Topologie sítě 

Podniková síť je řešena podle normy ČSN EN 50173 do hvězdicové topologie. 

Infrastruktura komunikačního systému se liší z hlediska budova. Budova A jsou sekce 

kabelážního systému tvořené páteřními a horizontálními rozvody s centrálním a dvěma 

podružnými rozváděči. Páteřní sekce je navíc obohacena o redundantní trasy. V budově 

B je infrastruktura řešena horizontální sekcí, která vychází z datového rozvaděče.  

Znázornění hvězdicové topologie převedené do logického schématu sítě nalezneme 

v příloze č. 6. V našem schématu představuje značení: 

• modrá trasa – přívod internetu, 

• červená trasa – páteřní sekce,  

• černá trasa – horizontální sekce. 

IP adresy 

Ve vnitřní síti byly použito 5 privátních adresních rozsahů: 

• 192.168.0.1 s maskou sítě 255.255.255.0., byl přidělován aktivním prvkům v síti, 

• 192.168.1.1 s maskou 255.255.255.0 je využíván pro pracovní stanice a periferní 

zařízení, 
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• 192.168.2.1 s maskou 255.255.255.0 byl přidělen pro výrobní terminály NC a 

CNC stroje, 

• 192.168.3.1 s maskou 255.255.255.0 byl použit pro přístupové body,  

• 192.168.4.1 s maskou 255.255.255.0 není v současné době využit, slouží 

například jako rezerva pro Firewally. 

IP adresy u pracovních stanic a periferních zařízení byly přiřazeny staticky. IP adresy 

výrobních terminálů budou přiděleny na stejném principu (viz. podkapitola 3.5 

Průmyslová centra). Důvodem bylo zefektivnění odstraňování problémů, kdy IT 

pracovník může na dálku řešit problémy týkají se sítě. U přístupových bodu (Wi-Fi) bylo 

zvoleno dynamické přidělování adres pomocí DHCP serveru. 

3.2.2 Typ sítě  

Síť byla navrhnuta v podobě klient/sever, díky tomu získala plnou centralizovanost a 

škálovatelnost. Prostředky jsou tak fyzicky umístěny na jednom místě. 

3.2.3 Přenosová technologie  

Přenosová technologie pro páteřní a horizontální sekci je realizována standartem Gigabit 

Ethernet, a to konkrétně 1000 BASE-SX pro optické médium a 1000 BASE-T pro 

metalické médium. 

Páteřní sekce je vedena optickým kabelem s těsnou sekundární ochranou v přenosovém 

režimu multimode. Horizontální sekce je realizovaná v metalickém provedení (UTP), 

které odpovídá kabeláži třídy D a materiálu kategorie 5. 

Kvůli požadavkům na mobilitu, byl pro zaměstnance vybudován bezdrátový přístup 

pracující se standardem IEEE 802.11n fungující jak na pásmu 2,4 GHz, tak i na 5GHz. 

3.2.4 Přípojná místa  

Počet přípojných míst zobrazených v příloze č. 9 byl pro budovy A a B navrhnut 

s ohledem na: 

• administrativního pracovníka – čtyři přípojná místa, z toho dvě přípojná místa 

pro pracovní stanice a periferní zařízení a ostatní ponechány jako rezerva, 
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• operátory, elektrikáře a zámečníky – bezdrátový přístup (jedno přípojné místo 

pro AP), 

• komerční místnost A 2.11 a vedení společnosti A 2.12 – osm přípojných míst, 

• kancelář příjmu a výdeje polotvarů B 1.4 – čtyři přípojná místa určení pro 

administrativního pracovníka plus další dvě pro periferní zařízení. 

3.2.5 Značení kabeláže a ostatních prvků 

V současné době je vedena technická dokumentace značení kabeláže a prvků sítě. 

Dokumentace byla navržena podle normy EN 50174. Přesnou specifikaci značení 

nalezneme v příloze č. 11. 

3.2.6 Komponenty kabelážního systému  

V roce 2017 investor provedl celkovou modernizaci komunikační infrastruktury 

v hodnotě 825 076 Kč. Modernizace měla docílit co nejvyšší konektivity a designového 

zpracování. Z hlediska těchto bodů byly voleny kvalitní výrobky převážně od společnosti 

BELDEN a PANDUIT. Vybraný sortiment výrobku nalezneme v příloze č. 12.  

3.2.7 Kabelové trasy  

Kabelové trasy vychází ze dvou centrálních (DR3 a DR4) a dvou podružných (DR1 a 

DR2) datových rozvaděčů. Jejich specifikace je následující: 

• DR1 – Podružný datový rozvaděč je vybaven optickou vanou k zakončovaní 

optických kabelů. Déle je dovybaven jedním patch panelem s horizontálním 

organizérem. Z řady aktivních prvků je datový rozvaděč osazen 24 portovým 

switchem (A_SV1), který je chlazen ventilační jednotkou. 

• DR2 – Datový rozvaděč DR2 má podobné uspořádaní jako DR1, který byl kvůli 

velkému počtu přípojných míst doplněn o 48mi portový switch (A_SV2) a patch 

panel s horizontálním organizérem. 

• DR3 – Centrální datový rozvaděč DR3 pro budovu A má zabudovaný router. 

V datovým rozvaděči je umístěn server s centrálním datovým uložištěm, který je 

napojen na 48mi portový switch (A_SV3). Pro organizaci kabelů je zde umístěna 
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optická vana a dva patch panely prokládané horizontálními organizéry. Kvůli 

velkému vytížení datového rozvaděče byla doplněna ventilační jednotka.  

• DR4 – Datový rozvaděč DR4 (v návrhové části DR9) je podobně vybaven jako 

DR3, neobsahuje však server a NAS uložiště. Jedná se o centrální datový rozvaděč 

pro budovu B. 

Jelikož investor chce vybudovat komunikační systém s co nejvyšší dostupností (viz. 

požadavky investora), tak základním východiskem projektu bude tvorba redundancí. 

Z pohledu investora je tedy nutné provést podrobnou analýzu kabelových tras, které jsou 

graficky znázorněné v přílohách č. 3 až č. 5. tak, abychom při návrhu vedení 

redundantních tras využili současné vedení elektroinstalačních lišt a snížili tím náklady 

na realizaci. Kabelové trasy jsou členěny z hlediska budovy A a B. 

Budova A 

Páteřní sekce je vedena 6 vláknovým MM optickým kabelem, který vychází z hlavního 

datového rozvaděče DR3 do datových rozvaděčů DR1 a DR2. Cesta se dělí na primární 

a redundantní trasu. Primární trasa vycházející z datového rozvaděče DR3 do datového 

rozvaděče DR2 je vedena přes místnosti A 2.13 až A 2.10. Trasa je uložena v lištách 

COVE. Trasa z datového rozvaděče DR3 do datového rozvaděče DR1 je vedena z časti 

stejně, ale v místnosti A 2.10 se rozvětvuje a pokračuje dále v lištách COVE přes 

administrativní kancelář až do místnosti A 2.5, kde je přes vertikální stoupačku navedená 

do místnosti A 1.7 s datovým rozvaděčem DR1. Redundantní trasa z DR3 do DR2 a DR1 

využívá staré vedení lišt vedoucí podél oken až do místnosti A 2.13, kde trasa vedoucí do 

DR2 je napojena na lištu s primární trasou. Redundantní trasa pro DR1 dále pokračuje 

chodbou A 2.10, kde se na konci chodby napojuje na vertikální stoupačku odkud je 

dovedena do datového rozvaděče DR1. 

Horizontální sekce je uložena v elektroinstalačních lištách Cove, kde v případě 

elektroinstalačních boxů a podlahových krabic přechází na lištu T-45. U podlahových 

krabic je navíc napojena na elektroinstalační trubici. Datové zásuvky jsou umístěny 50 

cm od podlahy. Trasy jsou členěny na A až D.  

• Trasa A – Vycházející z DR3 (A 2.13) je vedena k přípojným místům umístěných 

v kanceláři jednatele (A 2.12), konferenční místnosti (A 2.12), zámečnické dílně 

(A 2.15) a do archivu technických výkresů (A 1.14).  
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• Trasa B – Opětovně vychází z DR3 a je vedena do přípojných míst umístěných 

ve stejné místnosti jako datový rozvaděč.  

• Trasa C – Vychází z datového rozvaděče DR2 do přípojných míst v 

administrativních kancelářích (A 2.6 až A 2.10).  

• Trasa D – Vycházející z datového rozvaděče DR1 vede k přípojným místům a 

přístupovému bodu v místnosti s datovým rozvaděčem (A 1.7) a přístupovému 

bodu umístěnému v zámečnické dílně (A 1.11).  

Budova B 

Budova B má vybudovanou horizontální sekci vycházející z datového rozvaděče DR4 (B 

1.3) ze kterého vychází trasy A a B. Uložení tras je realizováno obdobně jako v budově 

A 

• Trasa A – Vede k přípojným místům umístěných v podlahových krabicích 

v kanceláři mistra elekrovýroby (B 1.3). 

• Trasa B – Vede do místností recepce a dále pokračuje až k přístupovému bodu 

umístěnému v konstrukční hale (B1.4 a B 1.1). 

3.2.8 Aktivní prvky  

O provoz sítě se starají aktivní prvky značky Cisco, které investor zvolil na základě 

recenzí internetových obchodů.  

Router 

V datových rozváděcích DR3 a DR4 je na pozici U2 umístěn router Cisco 4431. Router 

se vyznačuje vysokou mírou zabezpečení, navíc je vybaven dvěma WAN porty, které 

navyšují výkon internetového připojení. Abychom mohli do routeru připojit optický 

kabel, je router dovybaven 4mi multimodovými SFP moduly k přenosu dvou vláken 

zakončených LC konektorem.  

Switch 

V projektu byl využit jeden 24 portový a tři 48mi portové managementovatelné switche 

Cisco SG500-28MPP-K9-G5 a SG300-52P-K9-EU, které jsou umístěny v případě 

hlavních datových rozvaděčů na pozici U6 a u podružných rozvaděčů na pozici U4.  
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Oba modely jsou navržené ke zvládání gigabitového Ethernetu. Switche navíc podporují 

funkci PoE, pomocí které jsou napájeny přístupové body. Stejně jako v případě routeru 

jsou dovybaveny SFP moduly k připojení optických kabelů.  

Wi-Fi Access point 

K vybudování celopodnikového bezdrátového přístupu byly využity přístupové body 

Cisco WAP 371. Přístupové body pracují na pásmech 2,4/5 GHz a podporují standardy 

802.11 a/b/g/n. Instalace přístupových bodů byla provedena kolmo od jednoportové 

zásuvky ve vzdálenosti 35 cm.  

3.2.9 Server a datové úložiště 

Hlavním klíčovým bodem celé sítě je server, kde se ukládají veškerá data a spravuje se 

tu široká škála různých aplikací. Server byl navrhnut od společnosti Dell, jedná se o 

model PowerEdge R430 o velikosti 1U. Na servu jsou provozovány webové stránky a 

elektronický obchod, SQL server, Acitve Diretory a dynamické přidělování IP adres pro 

bezdrátové připojení. 

Dále pro správu velkých souborů, virtuálních zařízení či databází slouží datové uložiště 

Synology FlashStation FS2017 o velikosti 2U.  

K ochraně před ztrátou dat v důsledku výpadku elektrické energie byl k serveru a 

datovému uložišti umístěn záložní zdroj UPS od výrobce CyberPower. Záložní zdroj 

dokáže napájet server po dobu 3 minut při plném vytížení. 

3.2.10 Poskytovatel internetu 

Pro připojení do sítě internetu je využito inovativní řešení s propustností 10 Mbps od 

společnosti IPEX. Jedná se o technologii SHDSL zabezpečující symetrické připojení. 

Společnost také zajistila dovedení internetu do místností A 2.14 a B 1.3, kde se nachází 

centrální datový rozvaděč. 

3.3 Průmyslová centra  

Podnikatelská činnost investora je průmyslově zaměřená. Veškeré zařízení, která investor 

v této oblasti používá, budeme hromadně označovat jako průmyslová centra. 
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Pro strojní výrobu najdeme v investorově portfoliu průmyslová centra: 

• horizontální obráběcí centrum TOS FS 125,  

• portálové obráběcí centrum TOS FRF 250,  

• vertikální obráběcí centrum ČKD SKJ 63-100, 

• jednoúčelové centrum TOS Kulostroj. 

Investor má tyto centra rozmístěná ve výrobní a konstrukční hale. Jejich znázornění 

nalezneme na následujícím obrázku.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 34: Rozmístění průmyslových center [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Centra se připojují k lokální síti pomocí sériového konektoru RS232 famel, který je 

umístěný na skříni s řídící jednotkou nebo na výrobním terminálu (umístění konektoru 

viz. obr. 34).  Centra v současné době nejsou připojena k síti a tento konektor je používán 

pouze k nahrávaní programu pro strojní výrobu. Investor vlastní i další NC a CNC stroje, 

které jsou sice vybaveny výrobním terminálem, ale postrádají konektor RS232.  U těchto 

strojů se program nahrává pomocí magnetické pásky.  

3.4 Požadavky investora na projekt  

Investor v roce 2017 provedl celkovou modernizaci informačních a komunikačních 

technologií. Hlavním cílem bylo vytvořit funkční a spolehlivou počítačovou síť, která 

zkonfiguruje firemní data, korespondenci a stanoví technickou dokumentaci sítě. Investor 

ale dlouhodobě vyžaduje mít výrobní centra připojená do vnitropodnikové sítě. Získá tak 

celkový přehled od časových plánu výroby až po finální předání výrobků. Otevře se mu 

také například nové portfolio v oblasti hybridních technologií na bázi obráběcího stroje s 
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integrovanou aditivní metodou. Navíc získá přehled o dodržovaní norem, které jsou 

nařizovány Evropskou unií. Z tohoto dlouhodobého cíle je nejdříve nutné zamezit 

výpadkům v síti. Musíme si uvědomit, že společnost převedla veškerá svá data do 

elektronické podoby, proto jsou správná konfigurace a správa sítě důležitými body.   

Příkladem může být havárie, kdy došlo k výpadku podnikové sítě, a to mělo za následek 

ztrátu aktuálních dat o celkové váze pohonných jednotek pro XYZ osy. Následkem toho 

bylo uložení pohonných jednotek na dřevěnou paletu, která nebyla stanovena na 

požadovanou váhu. Při přepravě došlo k pádu pohonných jednotek a nenávratnému 

poškození. Problém, který vznikl byl zapříčiněn tím, že switche neunesly vysoké 

koncentrace vodních par, které vznikají při odmašťovaní strojů. Základním řešením 

incidentu je zavedení monitorovacího systému, který bez problémů detekuje poruchy v 

síti.  

Pokud investor chce získat v co nejvyšší míře dostupnou síť, bude dalším krokem obměna 

aktivních prvků, a to takových, které dokážou snášet i nepříznivé podmínky, jako jsou 

vysoká teplota či vysoká koncentrace vodních pár.  Investor chce také uvést, jak současně 

použité switche může v budoucnu využít. 

Současný kabelážní systém splňuje požadavky, jak z hlediska materiálového, tak z 

hlediska kategorie a třídy. Co ale nevyhovuje je, že současná vybudovaná topologie sítě 

nemá dostatečnou zálohu v počtu redundancí. Redundance by měly být zakomponovány 

do současného navrženého kabelážního systému a měly by navazovat na vytvořenou 

metodologii evidence značení. 

Na závěr by měly být stanoveny směrnice, které povedou k vyšší bezpečnosti a 

zakomponování oblasti informačních a komunikačních technologií do organizační 

struktury společnosti. Díky tomuto získáme tým, který dokáže řešit jakékoliv problémy.   

Časovým kritériem, které investor požaduje je, aby samotný proces implementace byl 

proveden do dvou měsíců, a to z toho důvodu, že současná ekonomická situace je velice 

příznivá. Navíc vyžaduje začlenit proces implementace (se všemi ostatními požadavky) 

do projektového řízení, tak aby se předešlo chybám během realizace projektu.  

Požadavky investora můžeme shrnout do pěti bodů: 

• návrh redundantní topologie se způsobem řízení protokolů určené pro kritickou 

infrastrukturu, 
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• připojení kritické aplikace do vnitropodnikové sítě, 

• návrh aktivních prvků se zvýšenou odolností (návrh nových aktivních prvků a 

využití současných aktivních prvků), 

• zavedení směrnic a proškolení zaměstnanců, 

• sestavení projektového rámce (implementační tým, úprava organizační struktury 

atd.). 

3.5 Shrnutí analýzy   

Provedeme-li shrnutí analýzy, tak z finančního hlediska je společnost v pořádku. To se 

ale nedá říct o současném stavu komunikační infrastruktury, u které je zapotřebí provést 

změny, které napomohou zlepšit současnou situaci. 

Správný chod vnitropodnikové sítě je důležitým bodem pro investora. Pokud by 

docházelo nadále k výpadkům v síti, mohlo by dojít k nesprávnému provedení zakázek a 

následné ztrátě zákazníků. S ohledem na problémy, které nastaly i po provedené 

modernizaci aktivních prvků, je velice důležité zaměřit se na dostupnost počítačové sítě, 

která s ohledem na kladené požadavky, bude moci být provedena jedině se systémem 

k tomu určenému. Díky tomu získáme přehled o aktuálním využití sítě jednotlivými 

zařízeními, přes detekci poruch až po kontrolu činnosti průmyslových center. 

Monitorování systému v budoucnu nelze provádět externím pracovníkem. Bude muset 

být zřízena nová pracovní pozice IT pracovníka, který bude kromě správy sítě dohlížet i 

na dodržovaní směrnic a pravidel.   
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V návrhové části diplomové práce se zaměříme na realizaci návrhu na základě 

investorových požadavků. Pokud chceme zavést systém pro monitorování sítě musíme si 

uvědomit, že implementace skrývá plno oddílů, které je zapotřebí navrhnout a zrealizovat.  

Prvním oddílem, co bude zapotřebí konstruovat je komunikační systém kritické 

infrastruktury, ze kterého získáme prostředí, do kterého jsme schopni zavést monitorovací 

systém. Návrh řešení, ale nebude pojednávat jenom o kabelážních prvcích, 

monitorovacím systému atd., bude zde také zapotřebí provést organizační změny a 

navrhnout projektové nasazení.  

Z projektového nasazení předejdeme problematice dobře navrhnutého systému se špatně 

provedenou implementací. Dosáhneme tak spolehlivého a dostupného systému, který 

bude maximalizovat střední dobu meziporuchovosti a minimalizovat střední dobu na 

výměnu, opravu a zotavení.    

4.1  Návrh komunikačního systému kritické infrastruktury 

V následující kapitole se budeme zabývat návrhem komunikačního systému kritické 

infrastruktury, který nahradí stávající řešení.  Návrh bude prováděn na základě analýzy 

současného stavu, kde se stanovilo, že důležitým faktorem je výběr aktivních a pasivních 

prvků, a to takových, které vyhovují agresivnímu strojírenskému prostředí. Ideálním 

řešením bude výběr jedné platformy. Nad infrastrukturou bude také zapotřebí zajistit 

centrální správu a dohled jednotným softwarovým managmentem.  

4.1.1 Určení páteřních uzlových bodů 

Nejdříve stanovíme návrh na rozmístění páteřních uzlových bodů, který musí být navržen 

tak, aby uzlové body byly dobře přístupné, zahrnovaly současné řešení a vyhnuly se 

možnému fyzickému poškození.  

Uzlový bod na páteřní síti představuje datový rozvaděč. Rozmístění uzlových bodů 

nalezneme v přílohách č. 3 až 5. Návrh zhodnocuje předchozí stav, a proto v místnostech 

A 1.7, A 2.10, A 2.13 a B 1.3 ponecháme instalované stojanové datové rozvaděče. 

K umístění nově navržených datových rozvaděčů, vyhledáváme vyvýšená místa a 
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zahrnujeme problematiku současného rozmístění průmyslových center, které jsou 

znázorněné v obr. č. 34. 

Z přílohy je tedy patrné, že jsme pro budovu A zvolili celkem pět uzlových bodů, ze 

kterého dva jsou nově doplněny, a pro budovu B celkem čtyři uzlové body, ze kterých 

jsou tři nově doplněny. Páteřní uzlové body budou muset být přeznačeny podle 

současného systému, který byl navržen následovně: 

• datový rozvaděč – označení rozvaděče (DR), číslo rozvaděče(A) – DRA.  

V návrhu představují DR3 a DR9 centrální uzly, ostatní uzly jsou chápany jako uzly 

podružné či okrajové.  

4.1.2 Návrh propojení páteřních uzlů   

Při návrhu propojení páteřních uzlových bodů, které jsou graficky navrhnuté v přílohách 

č. 3 až 5 je zejména důležité pracovat s kombinacemi složených síťových topologií a 

současného stavu uspořádání prvků dle normy ČSN EN 50173 do hvězdicové topologie. 

Z tohoto hlediska navrhuji propojit páteřní uzlové body do topologie jehlan. Jedná se o 

3D topologii, ve které je spjatá topologie hvězdy a topologie kruhu. V našem návrhu to 

bude představovat, že centrální uzly DR3 a DR9 budou propojeny s podružnými uzly a 

tyto uzly budou vzájemně propojeny do kruhu. Tento způsob propojení zaručuje 

v případě výpadku uzlu či linky vysokou hodnotu dostupnosti. Zejména proto, že 

podružné uzly jsou propojeny s dalšími třemi uzly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 35: Obecné schéma propojení páteřních uzlových bodů v budově A (vlevo) a B (vpravo) 
[Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Trasy mezi páteřními uzly budou realizovány optickým kabelem o rychlosti 1Gb/s, což 

naváže na současný systém a bude i tak nadále představovat do budoucna rezervu.   

Pro vedení páteřních tras byl v minulosti navrhnut optický kabel FO MM 50/125 OM3 s 

breakoutovou konstrukcí, se 6 vlákny, který měl plášť z bezhalogenového materiálu. 

Tento optický kabel nelze použít, nevyhovuje nám konstrukce kabelu, ani počet vláken. 

Potřebný počet vláken lze stanovit výpočtem: 

• počet vláken na segment * počet segmentů + % požadované redundance = počet 

vláken 

V budově A je systém propojení páteřních uzlů složen z 8 segmentů, každý segment 

potřebuje minimálně 2 vlákna s 50 % redundancí. Provedeme-li výpočet, bude zapotřebí 

24 vláken. Toto řešení zavedeme i do budovy B, která disponuje menším počtem 

segmentů, ale systém bude představovat velkou rezervu, kterou lze v budoucnu využít.  

K výběru vhodné konstrukce kabelu je třeba zahrnout optické kabely, které povedou přes 

místnosti s vyšší koncentraci vlhkosti a v datovém rozvaděči jsou ukončeny v optické 

vaně. Proto místo breakoutové konstrukce navrhuji zvolit konstrukci intex. Intex má 

místo aramidové výplně speciální pásku a v případě narušení pláště, páska nabobtná a 

utěsní trhlinu. 

4.1.3 Návrh na propojeni páteřních uzlů s přípojnými místy 

Z hlediska tras vycházejících z páteřních uzlových bodů do jednotlivých přípojných míst, 

ponecháme současné řešení pomocí UTP kabelů cat. 5e.  

V případě, kdy ale trasy povedou k přístupovým bodům, u kterých očekáváme napájení 

pomocí funkce PoE využijeme UTP kabel cat. 6, kvůli většímu průměru vodiče, a tak 

menšímu útlumu. 

4.1.4 Návrh na uložení kabelových tras  

Z pohledu páteřních a horizontálních sekcí nebude vyžadováno rozdílně řešení, klíčovým 

parametrem bude prostředí, ve kterém budou trasy vedeny.  

V administrativních kancelářích, montážní a zámečnické dílně bude kabeláž uložena do 

dříve navrhnutého systému elektroinstalačních lišt Panduit COVE (přesné komponenty 

popsány v příloze č. 12). V případě, kde ale trasy povedou přes výrobní a konstrukční 
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halu, budou instalovány do zdiva tak, abychom předešli možnému vlivu okolního 

prostředí.  Přesný návrh uložení kabelových tras nalezneme v příloze č. 3 až 5. 

4.1.5 Výběr modelových řad aktivních prvků  

Při výběru modelových řad aktivních prvků je zapotřebí pracovat se dvěma parametry. 

První parametr pojednává o umístění aktivních prvků v průmyslovém prostředí, ve kterém 

je zapotřebí zohlednit rozsah pracovních teplot, prašnosti, vlhkosti, chemických a 

povětrnostních vlivů. V našem návrhu budeme klasifikovat prostředí do třech kategorií:  

• stabilní prostředí – průměrná teplota 23 °C, vlhkost pohybující se mezi 45 až 60 

%, bez otřesů a vlivu chemických látek,  

• dynamické prostředí – výkyvy teplot v rozmezí 20 až 60 °C, relativní vlhkost 

mezi 60 až 70 %, bez otřesu ale s vyšší koncentrací pevných částic v ovzduší, 

• agresivní prostředí – výkyvy teplot v rozmezí -5 až 70 °C, vliv rozpouštědel a 

galvanických činidel, vysoká koncentrace pevných částic v ovzduší, mírné 

vibrace a vysoká relativní vlhkost 70 až 80 %. 

Na následující tabulce zhodnotíme prostředí v místnostech, kde předpokládáme umístění 

aktivních prvků a datových rozvaděčů. 

Tab. č. 5: Klasifikace prostředí [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Typ prostředí Budova A Budova B Datový rozvaděč 

Stabilní prostředí A 2.13, A 2.10 B 1.3, B 1.4 DR2,3,9 

Dynamické prostředí A 1.7, A 1.11, 
A.14, A 2.15 - DR1,6 

Agresivní prostředí A 1.13, A 1.10 B 1.1 DR4,5,7,8 

 

Druhým parametrem, kterým je zapotřebí se zabývat je stanovení, jakým způsobem bude 

řízena redundance mezi switchi, jelikož každá modelová řada dokáže pracovat pouze 

s určitou řadou protokolu. 

U topologie jehlan je důležité brát v úvahu komunikaci v rámci lokalit. Velice záleží, 

jestli budou vytěžovány linky směrující k centrálnímu uzlu nebo komunikace bude 
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probíhat v rámci kruhu. Náš přístup bude, že linky směrující z okrajových uzlů k 

centrálnímu uzlu, budou aktivní a linky v kruhu budou sloužit jako záloha. 

K řízení sítě z obr. 35 představuje černá čára aktivní linku a červená čára linku záložní. 

Pro náš systém řízení redundance navrhuji využít protokol Ring Network Coupling podle 

prvního způsobu. Tento protokol je do našeho prostředí velice vhodný, a to zejména 

v případě, kdy investor pracuje s průmyslovými centry, která může bez problému 

začleňovat do topologie. 

Na každém podružném uzlu bude port směrující k centrálnímu uzlu nastaven na aktivní 

(A). Z tohoto uzlu bude jeden port nastavený jako záložní (Z) a třetí z portu bude 

nenastavený (N). Vždy jedna linka z kruhu musí z jedné strany začínat portem, který je 

nastavený jako záložní a na druhé straně musí být port, který je nenastavený. Centrální 

prvek nebude nijak nastavený. 

Zahrneme-li si všechna kritéria jako je průmyslové prostředí, návrh řízení vícenásobné 

redundance pomocí Ring Network Cupling, atp., je pro naše účely vhodné vybrat 

průmyslové prvky od německé společnosti Hirschmann, které disponují rozsáhlou škálou 

produktu s vysokými hodnotami MTBF a nízko MTTR.  

Switche  

Základním východiskem při návrhu modelových řad switchu je vybrat taková zařízení, 

která jsou managovatelná, splňují požadavky na počet portů, které nalezneme v příloze č. 

10 a zohledňují navrhnuté rozmístění a propojení uzlových bodů. 

Na základě stanovené topologie navrhuji vybrat konkrétní modelové řady pro centrální a 

páteřní uzly. 

Centrální switch instalovaný v uzlových bodech DR3 a DR9, bude plnit roli řídicího 

uzlu, na kterém bude napojen parametrizační počítač. Prostor, ve kterém se nachází uzly 

je na základě tab. č. 5 definovaný jako stabilní. Nebude zapotřebí se zaměřovat na 

parametry odolnosti.  

Navrhovaný komunikační systém kritické infrastruktury tvoří jednu velkou síť, kde 

aktivní prvky nejsou rozmístěny v různých subnetech. Není tedy zapotřebí navrhovat 

zařízení pracující na vrstvě L3, jelikož pro naše účely vyhovuje práce na L2. 

Hlavními klíčovými parametry při výběru jsou: podpora modulárního řešení v 19“ šasi 

k snadnému rozšiřování počtu portů, vybavena minimálně 24 GE porty, ze kterých čtyři 
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budou muset být combo porty určené pro optiku a napájení přístupových bodů pomocí 

funkce PoE. 

Z hlediska všech stanovených parametrů navrhuji jako centrální uzel zvolit modelovu 

řadu MACH4000. 

Páteřní switche umístěné v podružných datových rozvaděčích budou vycházet ze 

stejných klíčových parametrů jako centrální switch, s tím rozdílem, že významným 

parametrem je odolnost. Aktivní prvky se budou nacházet v prostorách, které byly na 

základě tab. č 5 definované jako dynamicko-agresivní.  

Pro tento účel vybírám modelovu řadu MACH104 a RSR30. Modelová řada MACH104 

bude určena do stojanových rozvaděčů DR1,2 a 6. Tato řada byla vybrána s ohledem na 

průmyslové prostředí, požadavek na vyšší počet portů a podporování funkci PoE, která 

bude zejména důležitá při napájení přístupových bodů. 

Modelová řada RSR30 bude instalována do nástěnných rozvaděčů DR4,5,7 a 8 na Din 

lištu. Hlavním faktorem výběru byly zejména extrémně vysoké požadavky na odolnost 

proti nárazům a vibracím. 
Abychom mohli připojit k síti průmyslová centra, budou muset být některé páteřní uzly 

dovybaveny koncovým switchem. To zejména platí pro DR5,7 a 8, kde je větší počet 

center jak dvě. K tomu účelu navrhuji využít modelovou řadu RS20, které má stejné 

parametry jako řada RSR30.  

Wi-Fi Access point 

Mezi další požadavky investora bylo vybudovat stabilní bezdrátové připojení. Současně 

navržené přístupové body nevyhovují našim předpokladům, jelikož nejsou vhodné do 

dynamických až agresivních prostředí. 

Bezdrátový signál bude muset zejména pokrývat plochy, kde jsou umístěna průmyslová 

centra, do kterých patří zámečnická dílna, montážní, konstrukční a výrobní hala tak, aby 

operátoři CNC strojů mohli kontrolovat na dálku průmyslová centra.  Přesné rozmístění 

prvků nalezneme v přílohách č. 3 až 5. Z přílohy je tedy patrné, že bude zapotřebí doplnit 

stávající metodologie přístupových bodů.  

K pokrytí vymezených oblastí využijeme šest zařízení pro budovu A, ze kterých dvě 

budou nově navrhnuté a budově B ponecháme současné řešení dvou přístupových bodů.  
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U volby modelové řad přístupových bodů je zejména zapotřebí navrhnout zařízení, které 

je schopné pracovat v pásmech 2,4/5 GHz, podporující průmyslové technologie a 

standard 802.11 n, umožňující napájení pomocí funkce PoE a kanálové nastavení, jelikož 

hrozí, že vyzařované signály z více zařízení se budou překrývat.  

V rámci všech zmíněných požadavků navrhují využít skupinu Wi-Fi Access point 

označené jako OpenBat.  

Router  

Dále bychom měli také provést návrh routeru. Současné routery Cisco 4431 se série Cisco 

4000 Integrated Services Router je umístěný v centrálních uzlech DR3 a DR4. Místnost 

s datovým rozvaděčem je oddělena od výrobní haly a nehrozí žádný vliv prostředí. Z 

hlediska funkčních parametrů se jedná o kombinaci routeru a základního firewallu. 

Obsahuje, gigabitové řešení, jeden port pro správu, čtyři metalické porty, osm SFP slotů 

a dva WAN porty. 

Z tohoto usuzujeme, že není zapotřebí měnit současný router. Nabízí se otázka, jestli 

současné zařízení bude kompatibilní s nově navrhnutými produkty. Grafický Network 

Management Systém vyvinutý pro správu produktu od společnosti Hirschmann je plně 

kompatibilní díky rozsáhlé databázi MIB, která nám umožňuje přidávat i další zařízení. 

Aplikační firewall a security router 

Současný návrh počítá se začleněním průmyslových center do sítě. K oddělení kritických 

výrobních procesů ve firmě využijeme aplikační firewall a security router, jelikož řešení 

firewallu v routeru Cisco 4431 je nedostatečné.   

Aplikační firewally a security routery budou instalovány v podružných páteřních uzlech 

DR4,5,7 a 8. Uzly se nachází v dynamickém prostředí, a proto budeme vyžadovat 

zařízení, která budou schopna zvládat rozsah teplot od -5 do 70ºC a relativní vlhkost od 

30 do 65 %.  Z hlediska mechanických parametrů počítáme se stupněm krytí IP20, 

umístění na Din lištu a pasivním chlazením.  

Z hlediska funkčních parametrů očekáváme schopnost pracovat se stavovým filtrováním 

2, 3 a 4 vrstvy s volitelnou hloubkou kontroly paketů, podporování bezpečnostního 

mechanismu na kryptografické bázi IPsec a ACL k přidělování přístupových práv 

k určitým objektům v systému. 
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Navrhuji tedy k oddělení kritických procesů vybrat od společnosti Hirschmann modelovu 

řadu bezpečnostních firewallu Tofino a security routerů EagleOne. Modely lze uzpůsobit 

k nasazení do agresivních průmyslových prostředí. Zařízení jsou plně konfigurovatelné a 

lze například zvolit typ konektoru portu nebo vybrat z různých softwarových balíčku 

hodících se do různých prostředí. V našem případě vystačí základní softwarový balíček 

vybavený porty pro metaliku (konektor TX RJ45).  

4.1.6 Návrh blokového schématu sítě 

Blokové schéma znázorněné v příloze č. 7 a 8 obsahuje zapojení páteřní sekce. Při návrhu 

bylo zapotřebí vycházet ze stanovené specifikace modelových řad, způsobu a formy 

řešení redundance a navržených IP adresních rozsahů, který byl rozebírány v kapitole 

3.2.1.  

Dále je zde i zakreslena horizontální sekce, a to v případě: propojení se zařízeními Wi-Fi 

OpenBat a mezi páteřními switchi a průmyslovými centry. 

Trasa mezi páteřním switchemi a průmyslovými centry je složena ze security routeru 

EagleOne, aplikačního firewallu Tofino, a případně i koncového switche. 

Z hlediska rychlosti přenášených dat, jak již bylo popsáno výše, celá páteřní a částečné i 

horizontální sekce je realizovaná GE. U tras vedoucích k zařízením Wi-Fi OpenBat a 

mezi páteřními switchemi a průmyslovými centry je využit FE.  

4.1.7 Výběr aktivních a pasivních prvků 

V následující kapitole se zaměříme na konkrétní výběr aktivního prvků z navrhnutých 

modelový řad a korekci kabelážního systému s ohledem na průmyslové prostředí. 

Uspořádání jednotlivých prvků v datových rozvaděčích nalezneme v příloze č. 13. Při 

návrhu bylo zapotřebí vycházet ze současných navrhnutých pasivních komponentů 

kabeláže v příloze č. 12 a provést úpravy k navrhnutému řešení. 

Aktivní prvky   

Při výběru konkrétních zařízení je zapotřebí projít konfigurátorem a navolit si 

požadované parametry. Konfigurátor nám vytvoří zařízení s konkrétním označením např. 

BAT-REUW99AP999AO799TA99ZH09.12.5850, kde písmena značí vybranou 
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variantu, číslice devět žádnou variantu neoznačují a poslední číslo označuje verzi 

softwaru. 

Všechny navržené aktivní prvky kromě centrálních switchů jsou bez aktivního chlazení. 

Pro konfiguraci mají zabudovaný servisní port RJ11, pomocí něj se může spravovat 

zařízení mimo síť. Zařízení také obsahují USB port pro připojení flashdisku, pomocí 

kterého může být například ukládána konfigurace zařízení a případně také obnoveno 

původní nastavení.  

Vybrané modelové řady switchu podporují detekci konfliktů v adresách, monitorování 

portů s automatickou deaktivací a provádění testu měděných kabelů.  

Navrhnutý modulární centrální switch MACH4002-48G-L2P s označením 943 911-101 

lze osadit až 48 GE porty, ze kterých 32 portů osadíme prostřednictvím realizovatelných 

mediálních modulů. Switch je v základu vybaven 16 Gigabit TP (10/100/1000Mbit/s) a 8 

combo SFP/TP porty.  

Z dalších klíčových parametrů bych zmínil: 19“ provedení, odolnost vůči teplotním 

rozsahům 0 až 60 °C, relativní vlhkostí 10 až 95 %, a stupeň krytí IP20. 

 

 

 

Obr. č. 36 Centrální switch MACH4002-48G-L2A [Zdroj: Převzato ze 26] 

Centrální switch, aby splňoval požadavek na počet portů, bude muset být vybaven 

moduly M4-8TP-RJ45, které mají 8 GE porty RJ45, a to třikrát pro switch v DR3 a 

dvakrát pro DR9. Z hlediska napájení přístupových bodů switch v DR3 bude dovybaven 

modulem M4-FAST-8TP-RJ45-PoE, který má 8 FE portů RJ45. 

 

 

 

Obr. č. 37: Mediální moduly M4-8TP-RJ45(vlevo) a M4-FAST-8TP-RJ45-PoE(vpravo) [Zdroj: 

Převzato to 26] 
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Zvolený páteřní switch MACH104-20TX-F-4PoE s označením 942 003-201. Je plně 

gigabitová verze nabízející 24 portů (20 portu 10/100/1000 BASE-TX, RJ45 z toho 4x 

PoE a 4 gigabitové combo porty).   

Kvůli požadavku na odolnost má switch elektroniku ošetřenou lakem a zvládá provozní 

teploty od 0 do 50 °C a vlhkost od 10 do 95%.  

 

 

 

Obr. č. 38: Páteřní switch do stojanových datových rozvaděčů [Zdroj: Převzato ze 26] 

Páteřní switche RSR30-0603CCO7T1FCCHPHHXX.X a koncový switch RS20-

0400T1T1EDAPHHXX.X jsou určeny do stojanových datových rozvaděčů. Byly tedy 

nakonfigurovány pro extrémně vysoké nároky s ohledem na odolnost proti nárazům, 

vibracím a elektromagnetické kompatibility (EMC). 

Switche jsou instalovány na DIN lištu a dokážou pracovat při teplotách od -40 do 70 °C. 

Elektronika je ošetřena speciálním lakem.  

RSR30 je osazen třemi GE porty a šesti FE porty. Ze kterých 4 jsou combo porty a zbylé 

jsou TX RJ45. RS20 je vybavena 4 FE TX RJ45 porty.  

 

 

 

 

Obr. č. 39: Páteřní switche do nástěnných datových rozvaděčů RSR30(vlevo) a RS20(vpravo) 

[Zdroj: Převzato ze 26] 

Při výběru Wi-Fi Access pointu z modelové řady OpenBAT je zapotřebí zejména dbát, 

aby podporovala funkci PoE. Pro naše účely jsem zvolili zařízení OpenBAT-R 

s konkrétním označením BAT-REUWW9AWWKVAO7T1K999ZHXX.XX.XXXX.  Ve 

stručnosti vytáhnu specifika: instalace na Din lištu, dva porty (Combo port 10/100/100 

RJ45 nebo SFP, 10/100/1000 RJ45), 6 antén a podpora pásem 2,4/5GHz.  
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Zařízení OpenBaT je složeno ze dvou Wi-Fi, každá má k dispozici tři antény. Zařízení 

tedy může pracovat na rozdílných pásmech 2,4/5 GHz. Tímto řešením zajistíme stabilní 

pokrytí signálu i na vyšší vzdálenost.  

 

 

 

 

Obr. č. 40: Wi-Fi Access pointu OpenBAT-R [Zdroj: Převzato ze 26] 

Pro oddělení kritických výrobních procesů a splnění podmínek na aplikaci použijeme 

Aplikační firewall Tofino Xenon s katalogovým označením TofinoXe-

0200T1T1EDDW90003 a Security router EagleOne s katalogovým označením 

EagleOne-0200T1T1EDDW90000HHEXX.X.XX. Zařízení jsou instalovány na DIN 

lištu, elektronika je ošetřena speciálním lakem a splňují směrnice ATEX. K diagnostice 

jsou na zařízení umístěny diody, které monitoruji napájení, režim poruchy, 

uložení/načtení, reset atd.. 

Firewall je vybaven dvěma FE RJ45 porty. Zařízení má dva pracovní mody. První mode 

je testovací, ve kterém je povolen veškerý provoz a upozornění jsou generována podle 

uživatelských pravidel. Druhý mode je provozní, ve kterém je filtrován provoz a 

upozornění jsou generována podle uživatelských pravidel. Výrobce poskytuje 5letou 

záruku a garantuje střední hodnotu poruchovosti 74,5 roku.  

Security router má stejné porty jako firewall a zajištuje rozsáhlé redundantní funkce 2. a 

3. vrstvy v kombinaci s dalšími důležitými prvky, jako je NAT a firewall. Zaručuje tak 

maximální bezpečnost dat a snadnou integraci vašich výrobních zařízení do sítě. Jeho 

jedinečný „Firewall Learning Mode“ umožňuje snadné a bezproblémové uvedení do 

provozu tím, že konfigurátor umožňuje definovat pravidla na základě zjištěného síťového 

provozu. 

 

 

 

Obr. č. 41: Aplikační firewall Tofino xenon(vlevo) a security router EagleOne (vpravo) [Zdroj: 
Převzato ze 26] 
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Vybrané aktivní prvky disponují řadou GE combo portů, abychom mohli připojit optický 

kabel na námi zvolená zařízení musíme combo porty osadit SFP modulem. Navrhuji 

v rámci Bleden pro připojení optického kabelu multimodový SFP moudulem M-SFP-

LX/LC EEC pro přenos dat pomocí dvou vláken zakončených LC konektorem s dosahem 

až 550 m v souladu se standardem 1000BASE-SX.   

 

 

Obr. č. 42: SFP modul M-SFP-LX/LC EEC [Zdroj: Převzato ze 26] 

K napájení zvolných aktivních prvky je zapotřebí 12/24/48V DC nebo 24V AC zdroj. 

Z tohoto hlediska musíme do datových rozvaděčů instalovat napájecí jednotku, jelikož 

v současném návrhu jsou datové rozvaděče vybaveny napájecím panelem pro 230V, které 

jsou zejména určeny pro server a NAS uložiště.  

Z hlediska této specifikace navrhuji zvolit napájecí jednotku RPS 120 EEC (CC) 

s označením 943 662-121. Jedná se o 24 V DC zdroj o výkonu 120W se dvěma výstupy 

a instalací na Din lištu. Elektronika je ošetřená lakem a zvládá tak vysoké rozsahy 

pracovních teplot a vlhkosti. 

 

 

 

 

Obr. č. 43: Napájecí jednotka RPS 120 EEC (CC) [Zdroj: Převzato ze 26] 

Zařízení v datovém rozvaděči bude muset být napájenou dvěma jednotkami, tak aby byla 

zajištěna jejich redundance v případě výpadku jednoho ze zdrojů.  

Pasivní prvky 

V současném navrhnutém systému pasivních komponentů, který nalezneme v příloze č. 

12, je zapotřebí provést změny, jelikož kabelážní systém bude muset odolávat 

podmínkám průmyslového prostředí. 

K propojení páteřních uzlů použiji od společnosti Belden optický kabel MM 50/125 

OM2 GUMT224 s konstrukcí intex se 24 vlákny, obaleným pláštěm z bezhalogenového 
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materiálu. Tento kabel je určen pro vnitřní a vnější použití a dokáže odolávat teplotám 

v rozmezí -30 až 77 ° C.  

Z hlediska nově zvoleného typu vlákna je potřeba zvolit nové optické konektory a 

patchcordy. Pro tyto účely zanechám typ konektor LC a použiji od výrobce Panduit 

duplexní konektor FLCDMC5BLY a patchcord F52ERLNLNSNM004, které dokážou 

pracovat v teplotním rozsahu od -40 ° C do 75 ° C.  

 

 

 

Obr. č. 44: Optický kabel GUMT224 (vlevo), duplexní LC konektor Panduit FLCDMC5BLY 

(uprostřed) a patchcord F52ERLNLNSNM004 (vpravo) [Zdroj: Převzato ze 22, 34, 26] 

Trasy mezi páteřními switchemi a průmyslovými centry, byly realizovaný již dříve 

navrhnutým měděným kabelem UTP kategorie 5e od výrobce Bleden.  

U přístupových bodů bude využit nově navrhnutý měděný kabel Belden 5663U6 UTP 

cat. 6 s AWG 24. Kabel má zakroucené páry ve dvojicích a jsou oddělené centrálním 

segmentem. 

Také konektory u metalických kabelů budou zodolněny kvůli nasazení v průmyslovém 

prostředí. Pro investora tedy navrhuji od společnosti Panduit konektor STP TGJack RJ45 

cat.5e CJS5E88TGY 

 

 

 

Obr. č. 45: Měděný kabel 5663U6 (vlevo) a zodolněný konektor RJ45 (vpravo) [Zdroj: Převzato ze 

34, 36] 

V případě ochrany kabelů u kabelových tras vedoucích přes výrobní halu, je zapotřebí 

je uložit do zdiva tak, aby odolávaly nežádoucím vlivům průmyslového prostředí. 

Navržená chránička WELLFLEX PUR 118 je vhodná do agresivních provozních 

podmínek. Stěna je z polyuretanu a doplněná ocelovou výztuží. 
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Do výrobních prostor, kde budou nově umístěny datové rozvaděče, musíme vybrat 

takové, které jsou uzpůsobeny tak, aby odolávaly průmyslovému prostředí, kde jsou 

největší požadavky na mechanickou odolnost a odolnost vůči vodě a prachu. 

Navrhuji použít 12U průmyslový datový rozvaděč KASSEX v celokovovém provedení 

s instalací na zeď. Uvnitř podporuje kombinovanou montáž 19“ a na DIN lištu. 

Zařízení pro šíření Wi-Fi signálu umístěné ve výrobních a konstrukčních halách, musí být 

uloženy do datových rozvaděčů v plastovém provedení tak, aby bezdrátový signál nebyl 

stíněn a zařízení byla chráněna vůči okolnímu prostředí. Pro tyto účely použiji box pro 

AP Wi-Fi Panduit 43223100. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 46: Průmyslový nástěnný rozvaděč (vlevo) a box pro AP Wi-Fi (vpravo) [Zdroj: Převzato ze 
22, 34] 

Některá zařízení jsou do datových rozvaděčů instalována na DIN lištu, je třeba tedy 

rozvaděče dovybavit konzolí KR900 20-10BL-DIN-U, které nám umožní jejich montáž. 

Jedná se o 2U konzoly pro použití do stojanového nebo skříňového rozvaděče o rozměru 

19“. 

 

 

Obr. č. 47: Konzola k instalaci zařízené na DIN lištu [Zdroj: Převzato ze 34] 

V poslední řadě abychom zpřehlednili systém napájení budou muset být patchpanely 

dovybaveny konektorem RS485 BUS od Panduitu CMBRS485YL. Jedná se o systém 

MiniCom, který je plně kompatibilní s naším patchpanelem a zabírá v panelu dvě pozice. 

 

 

 

Obr. č. 48: Konektor RS485 BUS [Zdroj: Převzato ze 34] 
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4.2     Návrh monitorovacího systému  

Pokud chceme navrhnout systém pro řízení kritických aplikací musíme být schopni 

monitorovat a řídit komunikační infrastrukturu. Jedná-li se o prostředí, kde potřebujeme 

monitorovat nejenom prvky sítě, ale i koncová zařízení, které jsou řízeny vlastními 

procesy. Bude zejména důležité, aby monitoring dokázal pracovat v reálném čase a byl 

schopen začlenit prvky do sledovaného celku. Navrhuji z tohoto hlediska využít 

programové vybavení Industrial HiVison. 

4.2.1 Industrial HiVison   

Industrial HiVison je grafický Network Management systém navržený pro konfiguraci a 

dohled nad řízením procesů a průmyslovou sítí. Nasazení Industrial HiVision je určené 

zejména ke správě aktivních prvků od společnosti Hirschmann. Jeho výhoda je, že 

poskytuje rozhraní pro systém SCADA (prostředí, kde dokážeme monitorovat všechny 

procesy).   

Management Systém pracuje v lokálním nebo distribuovaném režimu. Pokud tedy 

společnost vlastní server, může využít architektury klient-server a můžeme tak získat 

distribuovaný systém dohledu.   

Systém poskytuje velice razantní výhodu, jelikož ovládání systému je velice intuitivní a 

snadné a klient nepotřebuje žádnou licenci ani žádný speciální prohlížeč.  Pro zobrazení 

mu plně dostačuje grafické rozhraní běžných prohlížečů, jako je například Chrome. 

Náklady za licence závisí na počtu monitorovaných uzlů, nikoliv podle klientů. Pro malou 

síť do 16 uzlů a pro testovací účely do 16 uzlů je určená free verze. 

4.2.2 Mapa sítě   

Po instalaci provede HiVision automatickou detekci všech zařízení v síti, které mají 

přidělenou MAC adresu. U zařízení můžeme také formou dálkové správy monitorovat a 

ovládat funkce. Podmínkou je, že zařízení musí mít přidělenou IP adresu a umět SNMP 

protokol.  

Po detekci zařízení se nám vytvoří automaticky topologie sítě (funkce Auto-Topology) v 

grafickém rozhraní. Tímto zejména minimalizujeme chyby lidského faktoru. 
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HiVison od prvního stvoření topologie sítě, detailně dokumentuje všechny události a 

změny stavů jednotlivých zařízení a linek. Pokud například dojde k připojení nového 

zařízení do sítě, automaticky je rozpoznáno. Můžeme řičí, že vidíme před sebou reálnou 

mapu sítě.  

Systém rozpoznává v rámci monitoringu i typy portů a Wi-Fi spojů (systém umožnuje 

správu bezdrátové sítě). Rovněž dokáže detekovat i unmanaged Switche, u kterého 

musíme ale definovat manuálně porty. 

 

 

 

Obr. č. 49: Detekce portů [Zdroj: Vlastní zpracování] 

V rámci monitoringu jsou i detekovány typy jednotlivých linek u kterých znamená 

čtvereček metalický port a kolečko optický port. Tloušťka čáry udává přenosovou 

rychlost. Přímá čára znamená spojení kabelem a lomená čára představuje bezdrátové 

spojení. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 50: Zobrazení metalických a optických portů [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Systém také dokáže v rámci vizualizace zvýraznit zvolenou VLAN a ostatní VLAN 

potlačit do pozadí. 

 
Obr. č. 51:Vizualizace zvolené VLAN [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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4.2.3 Konfigurace jednotlivých zařízení   

Systém umožňuje konfiguraci třemi způsoby: Webové rozhraní (SNMP), CLI 

(individuální konfigurace systému) a HiView.  

Metody SNMP a CLI při vyšším počtu zařízení jsou pracné a zdlouhavé. Aplikace funkce 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇 systému HiView, nám nabízí možnosti konfigurace více zařízení 

současně (zařízení nemusí být stejného typu). Typická instalace 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇 

zahrnuje teplotní limity, zakázání/povolení WEB interface, Multicast control, 

redundance, Device status, Trap destinace, Save configuration, nastavení VLAN a 

konfigurece portů. 

 
Obr. č. 52: Grafické rozhraní HiView [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Interface prvků a zařízení, které neobsahuje databáze HiVision (například tiskárna) 

zajištuje aplikace HiFusion. Uživatel sám rozhoduje, co je potřebné monitorovat a 

zobrazovat. Aplikace není licencovaná, tím pádem je bezplatná. Lze s ní pracovat 

v základním (průvodce) modu, expertním nebo testovacím.   

 

 

 

 

 

Obr. č. 53: Konfigurace konkrétního AP [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Rozpoznávání prvku  

Výrobky od společnosti Hirschmann dokážou HiVision rozeznávat automaticky. U 

ostatních prvků musí být dodržena MNG. Jestli MNG není podporováno je zapotřebí 

přiřadit příslušný soubor z MIB (souborů obsahujících požadované specifikace prvků) 

databáze.  
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MIB Browser slouží k vyhledání příslušného prvku v databázi MIB. MIB Browers je 

součástí programu HiVision. Program je typicky lehkým vyhledáváním prvků, vlastností 

a proměnných. 

V současném návrhu pracujeme s Routery Cisco 4431, ty jsou však plně MNG a nebude 

tedy zapotřebí provádět vyhledávání v databázi MIB Browser. 

4.2.4 Provozní monitoring systému 

HiVision neustále monitoruje funkčnost a nastavené parametry všech definovaných 

zařízeních v síti, včetně jejich komunikačních linek. V případě chybového hlášení, 

systém zobrazí příslušný blok sítě, kde došlo k chybě.  

Správa systému Hivisio umožňuje nastavit prahové hodnoty pro hlášení. To je zejména 

důležité při nastavovaní teplotního rozsahu u zařízení. Umožňuje také poskytovat 

komplexní informace o hodnotách zatížení linek, využití šířky pásma, teploty prvků, 

MAC adresy, protokoly redundace a zobrazit počet vadných přenesených rámců. Mohou 

nastat 3 typy událostí:  

• Error – červené označení (závažný problém v síti),  

• Warning – žluté označení (události, které mohou nepřímo způsobit problém v 

síti),  

• OK – modré označení (normální stav operace). 

U těchto stavů můžeme nadále měnit způsob zobrazení, barvy, symboly atd.. 

Obr. č. 54: Typ události [Zdroj: Vlastní zpracování] 

U teplotního rozsahu budou prvky v našem systému nastaveny tak, že pokud budou 

v doporučených hodnotách, bude stav OK. Dále budeme mít stanoveny dvě hranice, první 

hranice bude poddimenzovaná od 10°C od povoleného rozsahu (maximální únosná 



 
 

77 
 

teplota), pokud dojde k překročení, vyhlásí se stav Warning. Nastane-li taková teplota, že 

dojde k překročeni maximálního povoleného rozsahu, nastane stav Error. Příslušné 

teplotní rozsahy aktivních prvku jsou stanovené na základě doporučených hodnot od 

výrobce. 

Nastane-li pokles Wi-Fi signálu nebo jeho ztráta. Bude pokles hlásit status warning a 

ztráta signálu error. 

4.2.5 Protokol událostí a varovných zpráv 

HiVision má ve spodní časti obrazovky protokol událostí. V něm jsou zaznamenávány 

událost se samostatným programem nebo s monitorováním zařízení.  

 

 

 

Obr. č. 55: Okno programu obsahuji historii událostí [Zdroj: Vlastní zpracování] 

HiVision zaznamenává události např. spuštění HiVision, změna nastavení, přidané 

zařízení či výpadek spojení. Veškeré události jsou zaznamenávány do souboru s 

protokolem událostí a zobrazují se v prostředí programu.  Seznam událostí umožňuje 

potvrdit jednotlivé události, nebo všechny události najednou (volba Acknowledge 

popřípadě ALL).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 56: Zaznamenávání události do souboru [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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V našem systému předpokládáme, že nejčastější kolizní situace budou spojené 

s přerušením linky nebo komunikací s uzlem.  

Dojde-li k přerušení linky, jsou do protokolu záznamu zavedené dvě událostí, jelikož dva 

switche ztratily konektivitu. V grafickém rozhraní Hivisionu se porucha zobrazí na lince 

červenou čerchovanou čarou.  IT operátoři musí potvrdit havarijní událost. Pokud tak 

nenastane do stanovaného času, pošle se CIO manažerovi varovná SMS. Po odstranění 

závady je událost zadokumentována do protokolu historie událostí. Linka změní barvu na 

zelenou a operátor opětovně potvrdí událost a až pak linka změní barvu na původní. Při 

přerušení komunikace s uzlem je stejný postup i stejné zobrazení jako v případě výpadku 

linky. 

Události na webu   

IT Pracovník může přes svůj chytrý telefon kontrolovat seznam událostí obsahující 

koncentrovaný přehled o stavu monitorované sítě.  K monitorovací stanici se dostane přes 

URL: https://[IP adresa monitorovací stanice]:11159/events.  

Webové rozhraní umožňuje potvrzovat události (je synchronizováno s uživatelským 

rozhraním) a proto, aby bylo dostatečně přehledné, je omezeno na nepotvrzené události a 

potvrzené události typu upozornění a error. 

4.3 Návrh na zlepšení organizační struktury ve společnosti 

Ve společností v současné době dohlíží na provoz sítě externí pracovník. Tento způsob 

řešení přináší plno nedostatků: 

• odpovědnost – pracovník nenese zodpovědnost za chod vnitropodnikové sítě, 

jelikož jeho pracovní smlouva nezahrnuje tuto problematiku, 

• dostupnost – pracovník nepatří mezi zaměstnance společnosti čili v případě 

jakéhokoliv problému spojeného s informačními technologiemi je nutno vyčkat 

až daný pracovník bude mít čas problematiku řešit, 

• pravomoc – pracovníkovi jsou přidělené minimální pravomoci, ze kterých 

například nemá právo zasahovat na chod vnitropodnikové sítě či podílet se na 

výběrovém řízení nových zaměstnanců na pozici operátora IT. 
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Chceme-li tedy zavést nový systém pro monitorování počítačové sítě, nemá cenu dále 

udržovat vztah s externím pracovníkem, neboť mezi základní strategie nového systému 

patří zajistit neustálý chod sítě bez výpadků.   

Je tedy nutné na chod sítě dohlížet a popřípadě včas reagovat na nepříznivé stavy, které 

mohou nastat. 

4.3.1 Zřízení nové pracovní pozice   

Vhodným východiskem této problematiky je zřízení nové pracovní pozice označované 

jako Chief Information Officer (dále jako CIO). Pracovník bude smluvně zavázán 

k výkonu úkolů, které řeší externí pracovník a provádění reportů svému nadřízenému ze 

získaných výsledů systému monitorování sítě.  

Pracovník tak ponese plnou zodpovědnost za případnou problematiku a při nedodržení 

stanoveného rámce ho bude možné potrestat, a to finanční formou nebo rozvázáním 

pracovního poměru. V pozdější době po osvědčení pracovníka mu mohou být přiděleny 

pravomoci, které mu například umožní samotný výběr nových zaměstnanců na pozici IT. 

Noví zaměstnanci se tak mohou podílet na vývoji nových webových stránek či 

podnikového e-shopu. 

Pracovní smluvní vztah s novým CIO 

Pracovní smlouva bude mít dvoufázový vývoj. V první fázi bude mít pracovník 

standardní tří měsíční zkušební dobu, ve které uchazeč o pozici CIO ponese částečnou 

zodpovědnost. Po uplynutí zkušebního období bude v případě bezproblémové činnosti 

pracovníkovi prodloužena na dobu určitou, a to v délce jednoho roku.  

Ve druhé fázi nastávající po uplynutí jednoho roku, bude pracovníkovi změněn 

pracovním poměr na dobu neurčitou. Dojde také k navýšení pravomocí, kam například 

patří výše zmiňovaná možnost nabíraní nových pracovních pozic do IT.  

Denní pracovní doba bude činit osm hodiny plus jednu hodinu volna. Předpokládaná 

nástupní mzda je 41 000 kč. 

4.3.2 Změna v organizační struktuře 

Zavedeme-li novou pracovní pozici bude také zapotřebí provést změny v organizační 

struktuře. Nový pracovník CIO bude přímý podřízený jednateli společnosti. CIO 
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pracovník bude mít pod sebou IT technicky, které společné budou tvořit IT oddělení 

organizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 57: Nová organizační struktura [Zdroj: Vlastní zpracování] 

IT oddělení bude mít na starost veškeré prvky spojené s informačními technologiemi, 

kam patří: správa sítě, zajištění chodu síťových zařízení až po úpravy podnikového e-

shopu a webu. Hlavní strategií změny je snížit riziko bezpečnostního incidentu, kam patří 

schopnost zajistit bezproblémový chod sítě a rychlé reakce na vzniklou problematiku.  

4.3.3 Úprava budovy pro IT oddělení 

Dále je také zapotřebí zřídit místnost pro celé IT oddělení. Pro tento účel navrhujeme 

využit v současné době nevyužitou místnost A.13, ve které je umístěn i hlavní datový 

rozvaděč DR3. IT oddělení bude mít tak při ruce server, datové uložiště aj. 

Dodatečné náklady budou v podobě nákupu nového vybavení (počítače včetně 

příslušenství), jelikož z hlediska kapacity dvou dvouportových datových zásuvek 

považujeme místnost za plně dostatečnou.  

4.3.4 Školení IT bezpečnosti 

Jedním z prvních úkolů, který bude muset nový pracovník CIO vyřešit, bude školení 

zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. Cílem školení bude informovat zaměstnance o 

problematice bezpečnosti hesel, chování na internetu aj. 
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CIO manažer bude dohlížet na celém procesu školení, jelikož školící kurz přenecháme na 

specializované společnosti SHIFTCOM s.r.o. Společnost má praktické zkušenosti a ví na 

která témata a v jakém formátu se zaměřit. My od této společnosti budeme vybírat školící 

program s názvem „Jak se(ne)chovat ve firemní síti“, který popíšeme v následujícím 

odstavci.  

Jak se (ne)chovat ve firemní síti  

Tento třídenní školící program je zaměřen na uživatele firemní sítě a klade důraz na 

manipulaci s citlivými daty a jejich uchovávání. Uživatel musí být schopen vyhodnotit 

případnou hrozbu a správně se zachovat. Celé školení je proloženo příklady z praxe, které 

jsou pro uživatele velmi přínosné. Po absolvování školení získává uživatel certifikát, 

který jej zavazuje k zodpovědnosti.  

Školení předchází znalostní test, který prověří povědomí uživatelů a odhalí jejich slabé 

stránky. Díky tomuto testu získáme přehled, na které okruhy se více zaměřit a zvýšit tak 

efektivitu školení. Školení probíhá zpravidla v prostorách zaměstnavatele a jeho délka je 

v závislosti na zvolených tématech.  

4.3.5 Směrnice  

Abychom zamezili vzniku nežádoucích události spojených s nesprávným používáním 

zařízení je zapotřebí sepsat směrnice a definovat zodpovědnou osobu. Právně 

zodpovědnou osobo bude pracovník CIO a v případě jeho nepřítomnosti ho zastoupí 

jednatel společnosti.  

Vzhledem k současné situaci, kdy nejsou definována pravidla, je tedy zapotřebí sepsat 

několik vnitřních předpisu, kterými se pracovníci budou řídit. První směrnice je zaměřená 

na hardwarové vybavení a obsahuje: 

a. Manipulaci s hardwarovým vybavením může provádět pouze zodpovědná osoba 

nebo osoba, které byla tímto úkonem pověřena zodpovědnou osobou. 

b. Za hardwarové vybavení a jeho funkčnost nese zodpovědnost IT oddělení.  

c. Je-li hardwarové vybavení ve stavu, kdy není schopné konat svoji činnost, a je 

zapotřebí jeho výměna nebo oprava, učiní tak zodpovědná osoba nebo osoba 

pověřena touto činností. 
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d. Při výměně, záměně nebo obnovení hardwarového zařízení je zapotřebí vše 

zaevidovat   podle předem stanovené dokumentace značení. 

e. Dojde-li k porušení jednoho z bodu a až d bude osoba finančně penalizována, a 

to v rozsahu 75% celkové stanovené škody, která byla způsobena nefunkčnosti 

hardwarového vybavení.  

Dále směrnice budou zaměřeny na softwarové vybavení. Směrnice či právní předpisy 

budou vycházet z pravidel stanovených pro hardwarové vybavení a budou doplněny o 

body:  

f. Instalaci, aktualizace nebo obnovu softwarového vybavení, musí provádět pouze 

osoba zodpovědná nebo osoba, která byla zodpovědnou osobou pověřena, a to 

pouze za předpokladu dohledu zodpovědné osoby.  

g. Navštěvování pornografických a sociálních stránek je zakázáno. Pokud tak osoba 

učiní a dojde například k infikovaní počítače virem, osoba bude finančně 

penalizována a může dojít k rozvázání pracovního poměru.   

h. Každý zaměstnanec je povinen používat kvalitní hesla (viz. školení o bezpečnosti). 

Pokud dojde ke ztracení identifikačních hodnot, musí to nahlásit zodpovědné 

osobě. 

i. Stahování aplikací prostřednictvím internetu jinou, než osobou zodpovědnou je 

zakázáno 

j. Při stahovaní souboru (technická dokumentace, Word dokument aj) z internetu 

jsou zaměstnanci povinni provést nad daným souborem antivirový kontrol.  

Poslední oblastí, která by měla byt zahrnuta do směrnice je evidence zapojení, které by 

obsahovalo: 

k. S prvky síťové infrastruktury smí manipulovat pouze zodpovědná osoba nebo jiná 

osoba s jejím souhlasem.  

l. Ode dne uzavření pracovního poměru zodpovídá CIO za funkčnost 

komunikačního systému, který je stanoven na základě technické dokumentace. 

m. Při změně kabelážního systému, například v důsledku vytvoření nové kabelové 

trasy je zodpovědná osoba povinná tuto změnu zanést do příslušné dokumentace.  

Přesnou struktura směrnice a předpisu bude vypracovávat pracovník CIO společně 

s jednatelem. CIO pracovník bude pověřen informovat každého zaměstnance společnosti, 
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o struktuře směrnice, který musí svoji informovanost potvrdit podpisem. Dokument bude 

archivován a v případě právníku deliktu bude použit proti osobě jako důkaz. 

4.4 Návrh projektového nasazení pro implementaci KKI  

Projektová část bude rozdělena do čtyř bodů, které mají za cíl naplánovat co, kdy a za 

kolik musí investor provést, aby bylo dosáhnuto – času realizace, nákladů a především 

cíle.  

4.4.1 Identifikační listina projektu  

Základními klíčovými parametry projektu jsou:   

• Název projektu: Návrh managementu sítě pro strojírenskou společnost.  

• Cíl: Navrhnout monitorovací systém pro správu sítě v oblasti řízení kritických 

aplikací s celkovým rozpočtem 4mil. Kč do 15.12.2020. 

• Plánovaný termín zahájení a ukončení: 1.8.2020 - 15.12.2020 

• Plánované celkové náklady: 3 597 785,00 Kč  

Sestaveni implementačního týmu 

K realizaci projektu je zapotřebí sestavit tým, který rozumí informačním a komunikačním 

technologiím a odborné terminologii ve strojírenství. Z hlediska těchto požadavků bude 

jeho struktura vypadat následovně:  

• Ředitel společnosti – ředitel společnosti zodpovídá za stanovení projektového 

týmu, personální změny v oblasti IT/ICT a definování finančního auditora. 

V projektu se bude podílet zejména jako konzultant kromě oblastí analýzy, kde 

bude popisovat současný stav komunikační infrastruktury a body, které chce řešit 

v rámci implementace.   

• CIO a technici informačních technologií – CIO ředitel společně s IT techniky 

mají v projektu největší roli. Jsou zodpovědnými osobami, které budou navrhovat 

a zároveň implementovat systém.  

• Provozní manažer – provozní manažer má za cíl popsat detailní funkcionalitu 

NC a CNC strojů a v implementační částí se podílí na vytvoření kabelových tras, 

usazení datových rozvaděčů a značení kabeláže. Dále v ostatní rolích vystupuje v 

pozici konzultanta.  
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• Finanční manažer – finanční manažer zodpovídá za alokaci zdrojů a sestavení 

rozpočtu, kde také bude provádět kontrolní audit.  

V projektu bude také vystupovat externí síla, kterou využijeme v oblastech implementace 

kabelážního systému a školení v oblasti bezpečnosti.  

Milníky projektu 

V oboru řízení projektu je také zapotřebí určit milníky, které definují významné časové 

úseky, které slouží ke kontrole a korekci v průběhu projektu. Celý projekt je rozdělen na 

sedm milníku, které periodicky navazují čtrnáctidenními cyklů. Rozdělení milníku 

nalezneme v následující tabulce. 

Tab. č. 6: Milníky projektu [Zdroj: Vlastní zpracování]  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Logický rámec 

Navrhnutím a uspořádáním základní charakteristiky projektu znázorníme pomocí 

metodiky logického rámce, který nalezneme v příloze č. 14.  

V projektu nejsou řešeny: pravidelné platby spojené se zvolenou variantou řešení, 

dodávka internetu do komerčních prostor a elektronické, vodovodní a plynové rozvody.  

Mezi měkká kritéria úspěšnosti patří: spokojenost uživatelů, příjemné uživatelské 

prostředí, výsledek projektu, systémově pozitivní přístup.  

4.4.3  Identifikování rolí a zodpovědnosti 

Samotný projekt není sestaven z jedné činnost, představuje několik dílčích časti, které se 

musí splnit, aby bylo dosáhnuto cíle. Rozdělení činností v projektu sestavíme dle WBS.  

 

Název milníku Termín zahájení/ ukončení 
milníku 

Předprojektová fáze (Studie příležitostí a proveditelnosti) 1.8.2020 / 15.8.2020 

Zahájení projektu 16.8.2020 / 31.8.2020 

Plánování projektu 1.9.2020 / 15.9.2020 

Návrh komunikačního systému kritické infrastruktury 16.9.2020 / 30.9.2020 

Realizace komunikačního systému kritické infrastruktury 1.10.2020 / 30.11.2020 

Testovací provoz 1.12.2020 / 15.12.2020 

Poprojektová fáze 15.12.2020 
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Matice zodpovědnosti   

V rámci jednotlivých činností je také zapotřebí definovat řízení odpovědnosti na 

jednotlivých úlohách projektu. Pro tento účel jsme zvolili klasické schéma odpovědnosti 

vycházející z RACI metody, kterou nalezneme vypracovanou v příloze č. 15. 

Podstatným faktem je, aby každý věděl, co má dělat a komu se zodpovídat. CIO manažer 

dostane pravomoci nabírat nové lidi do svého IT oddělení. Bude mít přistup částečně 

k veškerým datum kromě technických výkresů, kam má povolený přístup ředitel a 

provozní manažer.  

4.4.4 Časová analýza 

V této kapitole bude specifikovaná časová analýza projektu. K sestavení časové analýzy 

byla vybrána metoda PERT, jelikož není možné stanovit přesnou dobu trvání jednotlivých 

činností. Metoda PERT zahrnuje tři typy časových odhadů (optimistický, realistický a 

pesimistický).  

Metoda PERT 

V tabulce č. 7 je vyobrazena posloupnost jednotlivých činností, které je nutné vykonat 

abychom byli schopní dosáhnout cíle. V tabulce nalezne kromě návaznosti činností 

jednotlivé odhady dob trvání: optimistický (a), realistický(b) a pesimistický(c). Z těchto 

odhadů doby trvání je následně vypočítána délka trvání činnosti podle vzorce v obr. č. 

28. Délka činností je v tabulce uváděna ve dnech a můžeme si také povšimnout, že některé 

činnosti jsou vykonávány současně. 

Tab. č. 7: Posloupnost činností [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Posloupnost činností Doby trvání (dny) 
  Popis činnosti i j a m b t(ij) 

A Zadání projektu - I,J,K,
M 0,5 1 1,5 1,00 

B Získání lidských zdrojů I F 2 3 5 3,17 
C Získání finančních zdrojů K O 0,5 1 2 1,08 
D Získání časových kapacit L G 0,5 1 3 1,25 
E Zajištění kabelážních prvků Q T,U 2 3 5 3,17 
F Alokace časových zdrojů B O 1 2 5 2,33 
G Alokace lidských zdrojů na úkoly D O 0,5 1 2 1,08 
H Alokace částí rozpočtu O Q 1 2 4 2,17 
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I Ujasnění požadavků investora A B,L,N 0,5 1 3 1,25 

J Definice neřešených bodů v projekt 
neřeší A O 0,5 1 3 1,25 

K  Ustanovení rozpočtu A C 2 3 6 3,33 
L  Stanovení termínů  I D 0,5 1 3 1,25 
M  Analýza současného stavu A O 2 5 8 5,00 
N  Analýza rizik I O 3 2 5 2,67 

O  Vytvoření dokumentace návrhu  G,F,C,N,M,
J P,H 3 7 11 7,00 

P  Konzultace s investorem O Q 2,5 4,5 5 4,25 
Q  Návrh postupu implementace P,H E,V,W 2 4 8 4,33 
R Ověření navrhnuté topologie S Y 2 4 7 4,17 
S Značení kabeláže a ostatních prvků T,U R 2 4 7 4,17 
T Vytvoření kabelových tras E S 5 7 10 7,17 
U Usazení datových rozvaděčů E S 3 6 8 5,83 
V Zajištění materiálů a dokumentace Q X 2 4 7 4,17 

W Vytvoření programu školení 
zaměstnanců Q X 0,5 1 3 1,25 

X Zajištění školitelů  V,W Y 0,5 1,5 2 1,42 
Y Prověření získaných znalostí  R,X Z 0,5 2 4 2,08 
Z Testovací provoz Y ž 3 7 10 6,83 
Ž Předání kompletního řešení  Z - 0,5 1 1,5 1,00 

 

Tabulka č. 8 následně zobrazuje termíny zahájení, ukončení, celkovou rezervu a kritickou 

cestu k jednotlivým činnostem. V tabulce je také vypočítán rozptyl a směrodatná 

odchylka. 

Tab. č. 8: Termíny zahájení a ukončení [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Rozptyl Odchylka Term. zahájení a ukončení Rezerva 
s2 s ZM KM ZP KP RC 

0,0278 0,1667 0 1,00 0,00 1,00 0,00 
0,2500 0,5000 2,25 5,41 2,25 5,41 0,00 
0,0625 0,2500 4,33 5,41 6,17 7,25 1,84 
0,1736 0,4167 3,50 4,75 4,92 6,17 1,42 
0,2500 0,5000 22,83 26,00 22,83 26,00 0,00 
0,4444 0,6667 5,41 7,25 5,41 7,25 0,00 
0,0625 0,2500 4,75 5,83 6,17 7,25 1,42 
0,2500 0,5000 14,25 16,42 16,33 18,50 2,08 
0,1736 0,4167 1,00 2,25 1,00 2,25 0,00 

0,1736 0,4167 1,00 2,25 6,00 7,25 5,00 

0,4444 0,6667 1,00 4,33 2,89 6,17 1,89 
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0,1736 0,4167 2,25 3,50 3,67 4,92 1,42 
1,0000 1,0000 1,00 6,00 2,25 7,25 1,25 
0,1111 0,3333 2,25 4,92 4,58 7,25 2,33 
1,7778 1,3333 7,25 14,25 7,25 14,25 0,00 
0,1736 0,4167 14,25 18,50 14,25 18,50 0,00 
1,0000 1,0000 18,50 22,83 18,50 22,83 0,00 
0,6944 0,8333 37,34 41,51 37,34 41,51 0,00 
0,6944 0,8333 33,17 37,34 33,17 37,34 0,00 
0,6944 0,8333 26,00 33,17 26,00 33,17 0,00 
0,6944 0,8333 26,00 31,83 27,35 33,17 1,35 
0,6944 0,8333 22,83 27,00 35,92 40,09 13,09 

0,1736 0,4167 22,83 24,08 38,84 40,09 16,01 

0,0625 0,2500 27,00 28,41 40,09 41,51 13,09 
0,3403 0,5833 41,51 43,59 41,51 43,59 0,00 
1,3611 1,1667 43,59 50,42 43,59 50,42 0,00 
0,0278 0,1667 50,42 51,42 50,42 51,42 0,00 

 

Z tabulky tedy vyplývá, že celková délka projektu vychází po zaokrouhlení na 52 dní. 

Kritická cesta prochází přes 14 z 27 činností. U činností, které mají nulovou časovou 

rezervu (červená vyznačená místa) by v případě prodloužení délky činností došlo 

k prodloužení celého projektu. Síťový graf zobrazující napojení jednotlivých činností 

nalezneme v příloze č. 16 a 17, ve které červené vyznačená cesta znamená kritickou cestu.  

Tab. č. 9: Činnosti na kritické cestě [Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí na 
kritické cestě 

Označení 
činnosti Název činnosti 

1 A Zadaní projektu 
2 I Ujasnění požadavků investora 
3 D Získání časových kapacit 
4 B Získání lidských zdrojů 
5a F Alokace časových zdrojů 
5b O Vytvoření dokumentace návrhu 
6 P Konzultace s investorem 
7 Q Návrh postupu implementace 
8 E Zajištění kabelážních prvků 
9 S Značení kabeláže a ostatních prvků 
10 R Ověření navrhnuté topologie 
11 Y Prověření získaných znalostí 
12 Z Testovací provoz 
13 Ž Předaní kompletního řešení 
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4.5 Ekonomické zhodnocení  

V poslední časti diplomové práce stanovím celkový rozpočet navrhnutého řešení. 

Kalkulace bude sestavená z výše uvedených komponentů aktivní a pasivní vrstvy a 

managementu softwaru.  

Budou zde také orientačně uvedeny personální náklady spojené zřízením nové pracovní 

pozice a cena za práci a certifikaci. Podrobný rozpočet aktivních a pasivních komponentů 

nalezneme v příloze č. 18 a 19.  

4.5.1 Personální rozpočet 

První, co je zapotřebí zahrnout do nákladů je nábor nových pracovníku do IT oddělení. 

Ty můžeme na základě hrubé nástupní mzdy vyčíslit na: 41 000 Kč/měsíčně pro CIO a 

25 000 Kč/měsíčně pro IT/ICT technika. 

Za služby nově zřízeného IT oddělení bude vynaloženo měsíčně 85 000 Kč což 

v přepočtu dělá ročně 1 020 000 Kč. 

V poslední řadě do personálních nákladu patří výdaje spojené se školením IT bezpečnosti 

od společnosti SHIFTCOM. Společnost si účtuje za školení jedné osoby 9 600 Kč což 

pro investora znamená celkový náklady v podobě 480 000 Kč 

4.5.2 Rozpočet na management software 

Cena systému Industrial HiVision se odvíjí podle počtu monitorovaných uzlů. Pro malou 

síť do 16 uzlů a pro testovací účely do 16 uzlů je určená free verze. V našem případě 

předpokládáme monitorovaní v rozsahu 16 až 32 zařízeni. V tomto případě budou 

náklady na licenci stanoveny na 79 013 Kč.  

4.5.3 Instalace komponentů 

Na základě ceníku od různých firem jsme odvodily přibližný pohybující se průměr cen 

za instalaci. Velkou výhodu investora je, že má ve společnosti elektrikáře, kteří by zvládli 

většinu komponentů bez potíží instalovat, což by razantně snížilo náklady. Předpokládaný 

počet pracovníků na projektu je šest. 
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 Tab. č. 10: Rozpočet instalace komponentů [Zdroj: Vlastní zpracování] 

4.5.4 Celkový rozpočet 

Celkový rozpočet na realizaci projektu je vyčíslený na 3 597 785 Kč. Pro snížení nákladů 

může investor využít dotační program „Technologie 4.0“ od Evropské unie. Tento 

program je určen pro malé až střední podniky a umožnuje získat dotaci v rozmezí 1 až 40 

milionů, která pokrývá 49 % způsobilých výdajů. Pro investora by to představovalo 

snížení na částku 1 960 604 Kč. 

Tab. č. 11: Celkový rozpočet [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Položka Cena vč. DPH (v Kč) 

Školení zaměstnanců  480 000,00 

Management software 79 013,00 

Pasivní komponenty 447 131,00 

Aktivní komponenty 2 335 041,00 

Práce a certifikace 256 600,00 

Celkem (včetně DPH) 3 597 785,00 

 

I přes to, že projet vychází po dotaci na 1 960 604 Kč, může tato částka přestavovat pro 

investora stále vysoké výdaje. Pokud by tedy investor vyžadoval snížení výdajů může 

switche MACH4002-48G-L2P, který stojí 252 244 Kč, nahradit MACH104-20TX-F, 

které vyjdou na 62 486 Kč. V celkovém rozpočtu by to představovalo snížení výdajů o 

částku 326 507 Kč, a to tedy na 1 794 086 Kč (po započtení dotace). 

Popis Cena 

 

Počet  Cena (Kč) 
Stavební práce např: průrazy zdiva, aj. 

  

350 Kč/h 6x40 

 

84 000,00 
Rozvedení kabelu 25 Kč/m 398 metrů 9 950,00 
Instalace zásuvek 50 Kč/ks 10 ks 500,00 
Instalace rozvaděče včetně komponentů 250 Kč/h 6x30 45 000,00 
Instalace a konfigurace routeru, switche atd. 450 Kč/h 6x42,5 

 

114 750,00 
Měření kabeláže 65 Kč/linku 32 linek 2 400,00 
Cena celkem (včetně DPH) 256 600,00 



 
 

90 
 

ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout monitorovací systém pro správu sítě v oblasti 

řízení kritických aplikací. Návrh byl prováděn na základě přesně stanovených požadavků 

investora.  

Rozpočet na projekt nebyl stanoven. Přesto jsem se ale snažil, aby výsledná částka 

nepřevyšovala finanční možnosti investora. Pro snížení nákladu může investor využít 

dotační programy od Evropské unie, které dokážou pokrýt až 50 % finančních výdajů.  

Celkově navrhnutý projekt lze realizovat a pokud investor neprovede instalaci 

certifikovanou firmou a využije můj návrh, sníží se mu náklady o 34 %, a to včetně 

personálních nákladu se mnou spojených. 

První část diplomové práce se zaměřovala na teoretická východiska, poté následovala 

analýza současného stavu, která obsahovala detailní popis současného stavu komunikační 

infrastruktury. Tyto kapitoly byly velice důležité a sloužily jako základní blok v návrhové 

části diplomové práce. 

V návrhové časti diplomové práce bylo nejdříve nutné provést změny v oblasti aktivních 

a pasivních prvků, a to takové, které budou poskytovat vysokou hodnotu dostupnosti a 

spolehlivosti. Z hlediska těchto parametrů jsem vybral prvky od německé společnosti 

Hirschmann. Společnost Hirschmann má zároveň vyvinutý systém Industiral Hivision 

pro správu svých zařízení. Tato technologie vyhovuje naším požadavků, jelikož je plně 

uzpůsobená pro řízení kritický procesů. 

Na závěr bylo zapotřebí stanovit organizační změny a navrhnout projektové nasazení, 

abychom minimalizovali náklady a čas spojený s realizací. Nejdříve bylo zapotřebí 

stanovit implementační tým, poté mohlo začít sestavení logického rámce, rozdělení 

pravomocí a časová analýza projektu. 

Hlavním přínosem pro investora je zavedený monitorovací systém, který nám zajistí 

bezproblémový chod během dalších několika let. Nákup nového vybavení přinese 

zvýšení bezpečnosti před výpadky sítě v důsledku poruchy. Zavedením směrnic zvýšíme 

personální bezpečnost. Těmito všemi prvky snížíme budoucí náklady. 
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Příloha č. 1: Celková charakteristika místností [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Budova Číslo 
místnosti 

Název 
místnosti Funkce místností Plocha 

v m2 

Počet 
uživatelů/m

ax. počet 
uživatelů 

B
ud

ov
a 

A
–1

.N
P 

A 1.1, A 
1.3 

Komerční 
prostory Prostory k pronájmu 36, 30 - 

A 1.2, A 
1.5, A 
1.15 

Schodiště 

A 1.2 - Hlavní vstup do 
společnosti, A 1.5 - Vstup 
do společnosti z 
parkoviště, A 1.15 - Vstup 
do technické knihovny 

25, 20, 9 - 

A 1.4, A 
1.8, A 
1.16 

Vjezd, 
parkoviště a 
dvůr 

A 1.4 - Vjezd do firemního 
parkoviště, A 1.8 - Firemní 
parkoviště, A 1.16 - 
Uskladnění materiálu a 
sběrný dvůr odpadu 

54, 303, 
327 - 

A 1.6 Chodba Vstup do výrobních 
místností 10 - 

A 1.7 
Kancelář 
Provozní 
manažera 

Administrativní kancelář 18 1/2  

A 1.9 Montážní 
hala Sestavování rozvaděčů 

47 2/3 

A 1.10 Montážní 
hala 42 3/4 

A 1.11 Zámečnická 
dílna Lisování a svařování kovů 60 1/3 

A 1.12 Lakovna Lakování strojů po 
generální opravě 66 1/0 

A 1.13 Výrobní hala Obrábění kovu NC a CNC 
stroji 170 4/8 

A 1.14 Zámečnická 
dílna 

Generální opravy a repase 
strojů  74 2/3 

B
ud

ov
a 

A
–2

.N
P 

A 2.1, A 
2.2 

Komerční 
prostory Prostory k pronájmu 60, 78 - 

A 2.3, A 
2.4, A 
2.16 

Chodba se 
schodištěm 
do přízemí 

A 2.3 - Hlavní východ ze 
společnosti, A 2.4 - 
Východ ze společnosti na 
parkoviště, A 2.16 - Vstup 
do technické knihovny 
 
 
  

86, 20, 9 - 

A 2.5 Sprchy a WC 
Sociální služby 
  

11 - 

 A 2.6 
Kancelář 
technického 
manažer 

Administrativní kancelář 18 1/2 



 
 

ii 
 

A 2.7 
Kancelář 
obchodního 
manažera 

18 1/2 

A 2.8 
Kancelář 
finančního 
manažera 

18 1/2 

A 2.9 Kancelář 
účetní 18 1/2 

A 2.10 Sekretářka 
14,3 

kancelář + 
20 chodba 

1/1 

A 2.11 Konferenční 
místnost Porady 33 

Pří radě až 
6, v případě 

návštěvy 
investorů až 

10 

A 2.12 Vedení 
společnosti Kancelář jednatel 46 2/1 

A 2.13 Vedení 
společnosti Nevyužité prostory 75 - 

A 2.14 WC a sprcha Sociální služby 10 - 

A 2.15 
Archiv 
technických 
výkresů 

Umístění technických 
výkresů a dokumentace 74 1/1 

B
ud

ov
a 

B
–1

.N
P 

B 1.1 Konstrukční 
hala 

Výroba polotvarů pomocí 
NC a CNC strojů 2000 10/15 

B 1.2 Sprcha a WC Sociální potřeby 5 - 

B 1.3 Kancelář 
mistra výroby Administrativní kancelář 30 4/2 

B 1.4 
Příjem a 
výdej 
polotvarů 

Administrativní kancelář 10 1/2 
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Příloha č. 2: Legenda pro přílohu č. 3 až 5 [Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

Legenda 

 Patření trasa (hlavní)  Kabel vedený ve vodících 
plastových lištách 

 Patření trasa (záložní)  Přívod internetu 
 Kabelové trasa A  Datová zásuvka 

 Kabelová trasa B  Podlahová krabice s 
datovými moduly 

 Kabelová trasa C  Datový rozvaděč 
 Kabelová trasa D  Kabel vedený vertikálně 
 

Kabel vedený v plastové 
chráničce 

 Přístupové body (AP) 

 Kabel vedený v původní 
plastové chráničce   

Nová legenda obsahující úpravu páteřní sekce 

 
Doplnění plastových 
vodících lišt pro vedeni 
Kabelu 

 DR4-DR5 

 DR1–DR4  DR2-DR5 
 DR1-DR2  DR3-DR4 
 DR3-DR5  DR6-DR7 
 DR8-DR6  DR7-DR8 

 DR6-DR9  Doplněné přístupové 
body (AP) 

 DR8-DR9  Nový datový rozvaděč 
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Příloha č. 3: Vedení kabelových tras v budově A 1.NP [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Příloha č. 4: Vedení kabelových tras v budově A 2.NP [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Příloha č. 5: Vedení kabelových tras v budově B [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Příloha č. 6: Blokové schéma sítě před úpravou [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Příloha č. 7: Nové blokové schéma sítě pro budovu A [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Příloha č. 8: Nové blokové schéma sítě pro budovu B [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Příloha č. 9: Přípojná místa [Zdroj: Vlastní zpracování] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budova Místnost Přípojná místa Zařízení 

Budova A-1. 

NP 

A 1.7 5 PC, tiskárna a Wi-Fi AP 

A 1.11 1 Wi-Fi AP 

A 1.14 5 PC, tiskárna a Wi-Fi AP 

Budova A-2. 

NP 

A 2.6 5 PC, tiskárna a Wi-Fi AP 

A 2.7 4 

PC a tiskárna 
A 2.8 4 

A 2.9 4 

A 2.10 4 

A 2.11 8 Smart TV a 8x laptopy 

A 2.12 9 2x PC, 2x tiskárny a Wi-Fi 

A 2.13 4 PC a tiskárna 

A 2.15 5 PC, tiskárna a Wi-Fi AP 

Budova B-1. 

NP 

B 1.1 2 Wi-Fi AP 

B 1.3 16 4x PC a 4x tiskárny 

B 1.4 6 PC, tiskárna a Smart TV 

Celkový počet přípojných míst 
Budova A 58 

Budova B 24 
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Příloha č. 10: Počet obsazeních portu u jednotlivých switchu [Zdroj: Vlastní zpracování] 
 

   Počet portů Přenosová 
rychlost 

Označení 
rozvaděče Označení AP Název AP Páteřní 

sekce 
Přístupové 

body Zásuvky SR Router, NAS, server 
a průmyslová centra Celkem GE FE 

DR1 A_SV1 MACH 
104 3 2 2 

- 
- 

7 5 2 

DR2 A_SV2 MACH 
104 3 3 18 24 6 18 

DR3 A_SV3 MACH 
4000 4 3 26 3 36 10 26 

DR4 A_SV4 RSR30 3 

- 

- 
1 

- 
4 3 1 

DR5 
A_SV5 RSR30 3 1 4 3 1 
A_SV6 RS20 - 

- 

2 2 - 2 

DR6 B_SV4 MACH 
104 3 2 

- 
5 3 2 

DR7 
B_SV2 RSR30 3 1 4 3 1 
B_SV5 RS20 - - 2 4 - 2 

DR8 
B_SV3 RSR30 3 1 - 4 3 1 
B_SV6 RS20 - - 2 2 - 2 

DR9 B_SV1 MACH 
4000 3 22 1 26 4 22 
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Příloha č. 11: Značení kabelážního systému [Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka Systém značení Příklad 

Datový rozvaděč Označení rozvaděče (DR), číslo rozvaděče(A) - 
DA DR1 

Datová zásuvka Zásuvka(Z), číslo zásuvky (AA) – Z.AA Z.13 

Port datových 
zásuvek 

Zásuvky(A), číslo zásuvky (BB) a písmeno 
portu(C) – A.BBC Z.08A 

Datový kabel 
páteřní sekce 

Označení routeru(A_AA),označení 
switche(B_BBB), redudance(R) – A_AA/B_BBB 
nebo A_AA/B_BBB(R) 

A_R1/A_SV1 nebo 
A_R1/A_SV1(R) 

Vlákna datového 
kabelu páteřní 

sekce 

Označení routeru(A_AA),označení 
switche(B_BBB), číslo vlákna(C) a redundance(R) 
– A_AA/B_BBB-C nebo A_AA/B_BBB(R)-C 

A_R1/A_SV1-1 
nebo 

A_R1/A_SV1(R)-C 

Datový kabel 
horizontální 

sekce 

Číslo místnosti(A.A), číslo zásuvky(B), port 
datové zásuvky(C) – A.A_BC 1.7_1A 

Patch panel Označení budovy(A), Označení patch panelu (PP) 
číslo patch panelu (B) – A_PPB B_PP1 

Port patch 
panelu 

Číslo místnosti (A.A), Číslo zásuvky(B), Port 
datové zásuvky(C) – A. A_BC 

1.7_1A 

 

Optická vana Označení budovy(A), Označení optické vany(OV), 
číslo optické vany(B) – A_OVB A_OV1 

Porty optické 
vany 

Duplicitní dekadické značení z leva doprava od 1 
do 12 1,2,3 atd. 

Označení patch 
cordu 

Značení portu patch panelu (A.A_AA), port 
switche (BBB_B) - A.A_AA-BBB_B 1.7_1A-SV1_1 

Router Označení budovy(A), Označení routeru (R), číslo 
routeru (B) – A_RB 

A_R1 

 

Switche Označení budovy(A), označení switche (SV), číslo 
switche (B) – A_SVB A_SV1 

Port switche Označení switche(AA), číslo switche(B), Port 
switche (C) – AAB_C SV1_1 

Přístupové body Označení AP (W), číslo AP (B) – WB W1 

Aplikační 
firewall 

Označení budovy (A), označení Firewallu (FireW), 
číslo Firewallu (B)- A_FireWB A_FireW1 

Security router Označení budovy (A), označení Security routeru 
(SR), číslo Security routeru (B)- A_SRB A_SR1 

Napájecí 
jednotka 

Označení budovy (A), označení napájecí jednotky 
(Z), číslo napájecí jednotky(B)- A_ZB A_Z1 
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Příloha č. 12: Pasivní komponenty kabelážního systému [Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast Výrobc
e 

Referen
ční vzor Popis Ilustrace Množst

ví 
K

ab
el

y 
– 

pá
te

řn
í 

se
kc

e Belden B9C132 

Optický kabel s 
breakoutovou konstrukcí se 
6 vlákny 
z bezhalogenovým pláštěm 

 

129m 

Panduit NWSLC
-7Y Značení optických kabelů 

 
 

1000x1
00 

K
ab

el
y 

– 
H

or
iz

on
tá

ln
í s

ek
ce

 

Belden 1213009
U1000 

Nestíněná kroucená 
dvojlinka typu drát 
kategorie 5e s přenosovou 
charakteristikou 1Gbit/s 

 

305m 

Panduit LJSL1-
Y3-5 

Značení metalické 
kabeláže 

 

1000x1
000 

Pr
ac

ov
ní

 se
kc

e 

Belden 

C501103
999 

Patch Cord Cat. 5e, Bonded-
pair, 4 - pair, Red, 1000mm 

 

2 

C501104
000 

Patch Cord Cat. 5e, Bonded-
pair, 4 - pair, Green, 1000mm 168 

C501104
001 

Patch Cord Cat. 5e, Bonded-
pair, 4 - pair, Blue, 1000mm 4 

C501109
002 

Patch Cord Cat. 5e, Bonded-
pair, 4 - pair,  White, 2000mm 58 

Panduit 

FLCDM
3.0BL 

Multimodový duplexní LC 
konektor 

 18 

CJ5E88T
GBL/GW
H/GOR/G
GR-C,  

Nestíněný keystone 
kategorie 5e samořezný 
v černé, bíle oranžové 
a zelené kombinaci 

 157,64,
7 a 4 

Belden FP3LDL
D002 M. 

Duplexní FX Jumper o 
délce 3 metry s LC 
konektorem na obou 
stranách 

 
10 

Panduit PESW-C-
8Y Výstražný štítek Laser  3x100 

Panduit PLT.7M-
M 

Pásky pro tvoření kabelových 
svazků 

 1000x1
000 
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D
at

ov
é 

zá
su

vk
y 

– 
če

ln
í 

de
sk

y Panduit 
 

T7OFH
4IW 

Modulární zásuvka čtyřmi 
RJ45 porty 

 8 

CFP2B
L 

Modulární zásuvka  dvěma 
RJ45 porty  9 

CFP1W
H 

Modulární zásuvka s 
jedním RJ45 portem 

 8 

C200X
100FJJ 

Štítky na značení datových 
zásuvek 

 1000x5
00 

E
le

kt
ro

in
st

al
ač

ní
 k

ra
bi

ce
 

Panduit 

JBP1FS
IW 

Box pro dvouportové čelní 
desky (127.1mm x 82.7mm 
x 41.1mm) 

 
17 

JBP2FS
IW 

box pro čtyřportové čelních 
desek ( 127.1mm x 
155.9mm x 41.1mm) 

 
8 

WCM3
5DBFI
W 

Komponent pro 
jednoportové čelní desky 

 8 

E
le

kt
ro

in
st

al
ač

ní
 li

št
y 

a 
tr

ub
ic

e  

    
 
 
 
 
                 
Panduit 

COVE 
středně velké lišty (89,0 
mm x 89,0 mm) s dvojitým 
zámkem 

 
126m 

T-45 

K propojení 
s dvouportovou datovou 
zásuvkou a podlahovou 
krabicí (60.3mm x 
32.0mm) 

 
98,95m 

WCM35
ICIW Vnitřní úhle pro COVE 

 

12 

WCM35
ECIW 

Kryt koncového uzávěru a 
Redukce COVE pro 
elektroinstalační trubice 

 

40 

WCM35
TRIW 

Redukce k propojení COVE 
lišty s lištou T-45 

 

22 
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WCM35T
RIW 

Redukce k propojení COVE 
lišty s lištou T-45 

 

22 

WCM35T
IW 

Redukce lišty COVE z 
horizontálního na vertikální 
vedení 

 

9 

T45EE Redukce T-45 pro 
elektroinstalační trubice 

 

3 

T45CC Spojka pro T-45 

 

20 

Kopos 
Kolín 
a.s 

Chráničk
a 36 FX-
Ready 
36 

Světle šedá trubici 
z bezhalogenového 
materiálu s protahovacím 
drátem o vnitřním průměru 
36 mm 

 

50m 

Po
dl

ah
ov

é 
kr

ab
ic

e Kopos 
Kolín 
a.s 

KOPOB
OX 80 

Podlahových krabic pro 
datové zásuvky 

 
4 

Pa
tc

h 
pa

ne
l 

Panduit 

CPPL24
M6BLY 

Modulární patch panel, 24 portu/1U, 
nestíněný, Mini-Com s vyvazovací lištou  
7ks 

7 

 

CMBBL
-C 

Uzavírací záslepka pro 
nevyužité porty 

 
580 
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D
at

ov
ý 

ro
zv

ad
ěč

 

Panduit 

NKFD1
W12AQ
DLC 

Optická vana k ukončování 
12 LC duplexních 
optických kabelů 
v datových rozvaděčích 
o velikosti 1U 

 4 

E6412B1 

Nestíněné datové 
rozvaděče typu skříň  
E6412B1 o velikosti 24U 
a rozměru zástavby 19“ 

 
3 

E6212B1 

19“ nestíněné datové 
rozvaděče typu skříň  
E6412B1 o velikosti 12U a 
rozměru zástavby 19“ 

 
1 

WMPFS
E 

Horizontální organizér 
s předním krytem 
o velikosti 1U 

 3 

WMPF1E Horizontální organizér, 2U s 
krytem dopředu 4 

TLBP1R
-V 

Záslepka  na nevyužíta 
místa v datovém rozvaděči 
1U 

 7 

TLBP2R
-V 

Záslepka  na nevyužíta 
místa v datovém rozvaděči 
2U 

 9 

Acar 504WF 

Napájecí panel 
s přepětovou ochranou 
a sítovým filtrem 
o velikosti 1,5U 

 
5 

Fan 
Tray 

972 
CFM s 
termostat
em 

Ventilační panel 
k dochlazovná datových 
rovaděčů o velikosti 1U 

 4 

KVM 

LCD 
modular 
console, 
Wave 
KVM 

Integrovaná konzole pro 
správu operačních systému 
o velikosti 1U 

 
2 

Tritron 
RAB-
UP-750-
A1 

Police pro umístění 
komponentů 

 
7 
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Příloha č. 13: Osazení komponentů v datovém rozvaděči DR1 až DR9 [Vlastní 

zpracování] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR1,2,6 

U Položka Označení 

U1 Ventilátor  

U2 1U Záslepka  

U3 Optická vana A_OV1,2 
B_OV1  

U4 Páteřní switch 
A_SV1,2 
B_SV4 

U5 
Vyvazovací panel   U6 

U7 Patch panel A_PP1,2 
B_PP1 

U8 

Napájecí jednotka 
A_Z1-4 
B_Z1,2 

U9 

U10 

U11 
2U Záslepka   U12 

 

DR4 

U Položka Označen
í 

U1 Ventilátor  

U2 1U Záslepka  

U3 Optická vana A_OV5 

U4 
Páteřn

í 
switch 

Securi
ty 

router 

Aplik
ační 

firewa
ll 

A_SV4 

U5 A_SR1 

U6 A_FireW
1 

U7 
Vyvazovací panel  

U8 

U9 Patch panel A_PP5 

U10 

Napájecí jednotka A_Z7,8 U11 

U12 

 

DR5,7,8 
U Položka Označení 

U1 Ventilátor  

U2 1U Záslepka  

U3 Optická vana A_OV6 
B OV2,3 

U4 

Páteřní 
switch 

Security 
router  

Aplikační 
firewall  

Koncový 
switch 

A_SV5,6 
B_SV2,3,5,6 

U5 
A_SR2 

B_SR1,2 

U6 
A_FireW2 

B_FireW1,2 

U7 Vyvazovací panel  
U8 

U9 Patch panel A_PP6 
B_PP2,3 

U10 
Napájecí jednotak 

A_Z9-12 
B_Z3-10 U11 

U12 
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DR9 

U Položka Označení 

U1 Ventilátor  

U2 1U Záslepka  

U3 Router B_R1 

U4 Optická vana B_OV4 

U5 1U Záslepka  

U6 Optická vana B_OV5 

U7 Centrální switch B_SV1 
U8 

U9 Vyvazovací panel  
U10 

U11 Patch panel A_PP4 

U12 Vyvazovací panel  

U13 Patch panel A_PP5 

U14 

2U Záslepka  
 

U15 

U16 

U17 

U18 

U19 

U20 
Napájecí jednotka B_Z10,11 U21 

U22 

U23 Napájecí panel  
U24 

 

DR3 

U Položka Označení 

U1 Ventilátor  

U2 1U Záslepka  

U3 Router A_R1 

U4 Optická vana A_OV3 

U5 1U Záslepka  

U6 Optická vana A_OV4 

U7 Centrální switch A_SV3 
U8 

U9 Vyvazovací panel  
U10 

U11 Patch panel A_PP3 

U12 Vyvazovací panel  

U13 Patch panel A_PP4 

U14 Integrovaná konzole  

U15 Server  
 

U16 
Datové uložiště  

U17 

U18 Ventilátor  

U19 Napájecí panel  
U20 

U21 
Napájecí jednotka A_Z5,6 U22 

U23 

U24 UPS zdroj  
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Příloha č. 14: Logický rámce [Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

 Popis OOU Způsob ověření Předpoklady 

Záměr 

1)Zamezit výpadkům sítě 
2)Sepsání směrnic 
3)Efektivní IT oddělení 
4) Zvýšení povědomí o 
bezpečnosti u zaměstnanců 
5)Moderní síťové vybavení 
 

1)Pravděpodobnost vzniku 
chyby v ostrém režimu na 3% 
2)Definice směrnic 
3) Metoda EVM indikátor 
SPI>1 
4)Zvýšení informovanosti 
zaměstnanců o bezpečnosti 
5)Nakoupení aktivních prvku 
od společnosti Hirschmann 

1) Počet chyb vzniklých 
během testovacího režimu 
2) Testem zaměstnance na 
danou problematiku 
3) Kontrola toku informaci 
v rámci podnikové sféry 
4)Chyby nebudou pramenit 
od zaměstnanců 
5)Snášení provozu 

- 

Cíl 

Navrhnout monitorovací 
systém pro správu sítě v 
oblasti řízení kritických 
aplikací s celkovým 
rozpočtem 4mil. Kč do 
15.12.2020. 

Ostrý provoz do dvou měsíců 
a v případě výpadku dojde 
k rychle diagnostice během 
několika minut 

Vyčet chyb během 
testovacího a běžného 
provozu a jejich soupis a 
délka trvaní základní 
diagnostiky 

• Nenalezení vhodného 
řešeni k začlenění IT 
odděleni, 

 
 

Výstup 

1)Úprava   organizační 
struktury 
2) Návrh zařízení 
3) Zavedeni systému pro 
správu sítě 
4)Vytvoření směrnic 
5)Sestavení harmonogramu 
implementace 
 
 
 

1)Nová pracovní pozice 
2) Specifikace (podmínky) 
nového prvku 
3)Funkční systém během 
jednoho měsíce. 
4)Sestavený směrnice 
hardwarových a softvérových 
5)Plán implementace se 
zavedením systému do jednoho 
měsíce 

1) Identifikace procesu 
implementace IT oddělení do 
organizační str. 
2)Dokumentace 
3)Stabilní provoz 
negenerující chyby. 
4) Minimální výskyt poruchu 
způsobených personálem. 
5) Celkový výsledek po 
skončení testovacího režimu 

• Nalezení vhodných 
lidi 

• Správná konfigurace 
aktivních prvku 

• Sestaveni 
dokumentace 
potlačující rizika 
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Aktivita 

1.1) Definice problematiky 
investor 
1.2) Vytvoření nové pozice 
CIO 
1.3) Přidělení práv, 
odpovědností atd. 
2.1) Sestavení požadavků od 
investora 
2.2) Výběrové řízení nového 
vybavení 
3.1) Výběr vhodného systému 
3.2) Implementace systému 
4.1) Identifikace 
problematicky bezpečnostní 
politiky (vznik bez. Incidentu) 
4.2) Sestaveni směrnic 
5.1) Definice procesu 
5.2) Sestavení procesu a jejich 
návaznosti 
 
 

1.1) 5 dnů 
1.2) 0,5 dnů 
1.3) 3 dny 
2.1)     5 dnů 
2.2)     3 dny 
3.1)     2 dny 
3.2)     22 dnů 
4.1)     8 dnů 
4.2)     4 dny 
5.1)      3 dny 
5.2)      4 dny 

1.1) 4 ČLD 
1.2) 2 ČLD 
1.3) 2 ČLD 
2.1) 2 ČLD 
2.2) 3 ČLD 
3.1) 1 ČLD 
3.2) 8 ČLD 
4.1) 4 ČLD 
4.2) 3 ČLD 
5.1) 2 ČLD 
5.2) 1 ČLD 

• Schopnost začlenění 
pracovní pozice 

• Uspokojitelné 
požadavky 

• Reální implementace 
• Propojeni činností 

Projekt neřeší: 
• pravidelné platby spojené se zvolenou variantou řešení, 
• dodávka internetu do komerčních prostor a elektronické, vodovodní 

a plynové rozvody. 
 

Předběžné podmínky: 
• spokojenost uživatelů, 
• příjemné uživatelské prostředí, výsledek projektu, 

systémově pozitivní přístup. 

 

 

 



 
 

xxi 
 

Příloha č. 15: Identifikace činností pomocí WBS [Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

Popis 

Identifikace činností pomocí WBS RACI matice 

Implementace komunikačního systém kritické 
infrastruktury 

Ředitel 
společnosti CIO 

Technici 
informačních 
technologií 

Provozní 
manažer 

Finanční 
manažer 

Externí 
síla 

1 Získání zdrojů 
1.1 Získání lidských zdrojů 

1.1.1 získání CIO manažer A - - R R - 
1.1.2 získání IT techniku C A - R C - 
1.1.3 získání testerů I A R C C - 
1.1.4 získání návrháře systému C A R R C - 
1.1.5 získání techniků C A R R C - 
1.1.6 definovaní finančního auditora R C C R A - 
1.2 Získání finančních zdrojů 

1.2.1 ujasnění struktury financování R C I C A - 
1.2.2 oslovení externích poskytovatelů financí C I I R A - 
1.2.3 zjištění aktuálních dotačních programů C R I I A - 
1.3 Zajištění časových kapacit 

1.3.1 smlouva na kapacity A R C R R - 
1.4 Zajištění kabelážních prvků 

1.4.1 stanovení parametrů R A C R R - 
1.4.2 výběr komponentů a softwaru C A R C C - 



 
 

xxii 
 

1.4.3 uzavření smluvních podmínek R A C R R - 
2 Alokace zdrojů 

2.1 Alokace lidských zdrojů na úkoly 
2.1.1 přidělení interních kapacit - R - R A - 
2.1.2 přidělení externích kapacit - R - R A - 
2.1.3 stanovení projektového týmu A I I I I - 
2.2 Alokace časových zdrojů 

2.2.1 alokace času na návrh I R C R A - 
2.2.2 alokace času na implementaci I R C R A - 
2.2.3 alokace času na sehnání zdrojů I R C R A - 
2.3 Alokace části rozpočtu 

2.3.1 alokace rozpočtu na návrh C C - C A - 
2.3.2 alokace rozpočtu na implementaci C C - C A - 
2.3.3 alokace rozpočtu na zdroje C C - C A - 
2.3.4 výpočet rezervy C C - C A - 

3 Analýza požadavků 
3.1 Ujasnění požadavků investora 

3.1.1 definice požadavků na kabelážní systém C A R C C - 
3.1.2 definice požadavků na aktivní prvky C A R C C - 
3.1.3 definice požadavků na správu sítě C A R C C - 
3.1.4 detailní popis funkcionality NC a CNC strojů - I I A,R - - 
3.3 Ustanovení rozpočtu 

3.3.1 celkový rozpočet I C C - A,R - 
3.3.2 rozpočet na dílčí části projektu I C C - A,R - 
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3.4 Stanovení termínů 
3.4.1 termín zahájení C A R C C - 
3.4.2 termín ukončení C A R C C - 
3.4.3 termíny jednotlivých milníků I A,R R C C - 
3.5 Analýza současného stavu 

3.5.1 současný stav komunikační infrastruktury C A,R R C C - 
3.5.2 současný stav hardwaru C A,R R C C - 
3.5.3 současný stav softwaru C A,R R C C - 
3.5.4 nedostatky současného řešení R A,R C C C - 
3.6 Analýza rizik 

3.6.1 rizika spojená s implementací I A C R R - 
3.6.2 rizika spojená s analýzou požadavků I A C R R - 
3.6.3 rizika spojená s návrhem I A C R R - 
3.2 Analýza neřešených bodů 

3.2.1 konfigurace pracovních stanic A R - R R - 
3.2.2 náklady budoucích období A R - R R - 

4 Návrh systému 
4.1 Návrh obecného schématu sítě 

4.1.1 definice klíčových prvků I A,R R C C - 
4.1.2 návrh protokolu - A,R R - - - 
4.1.3 rozdělení adresního plánu - A,R R C - - 
4.1.4 návrh topologie I A,R R I I - 

4.1.5 korekce návrhu pro kontrolu šířek pásma a páteřního 
vedení systému - A,R R - - - 
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4.1.6 výběr aktivních prvků C A,R R C C - 
4.1.7 korekce návrhu pro aplikace -  - - - - 
4.2 Návrh komponentu 

4.2.1 návrh kabeláže C A,R R I I - 
4.2.2 návrh datový zásuvek C A,R R C I - 
4.2.3 návrh elektroinstalační krabic a komponentů C A,R R C I - 
4.2.4 návrh elektroinstalačních lišt a trubic C A,R R C I - 
4.2.5 návrh podlahových krabic C A,R R C I - 
4.2.6 návrh optických van C A,R R C I - 
4.3 Návrh datových rozvaděčů 

4.3.1 návrh vybavení datových rozvaděčů I A,R R - I - 
4.3.2 osazení datových rozvaděčů - A,R R - I - 
4.4 Uzemnění komponentů 

4.4.1 návrh na uzemnění komponentů - A,R R - - - 
4.5 Návrh kabelových tras 

4.5.1 návrh patření sekce I A,R R I - - 
4.5.2 návrh horizontální sekce I A,R R I - - 
4.6 Značení kabeláže a ostatních prvků 

4.6.1 návrh značení kabeláže a ostatních prvků I A,R R I - - 
4.8 Konzultace s investorem 

4.8.1 konzultace požadavků C A,R R C C - 
4.8.2 konzultace prostředků C A,R R C C - 
4.8.3 konzultace řešení C A,R R C C - 
4.8.4 zapracování dodatečných požadavků C A,R R C C - 
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4.9 Návrh postupu implementace 
4.9.1 časový harmonogram C A,R R C C I 
4.9.2 milníky implementace C A,R R C C I 
4.9.3 pořadí implementace C A,R R C C I 
4.10 Testovací provoz 

4.10.1 zajistit profesionální testery I A,R R C C - 
4.10.2 definice testovacích kritérií  I A,R R C C - 
4.10.3 definice požadavků na reporting C A,R R C C - 

5 Implementace systému 
5.1 Vytvoření kabelových tras 

5.1.1 sekaní zdiva - A C R I R 
5.1.2 instalace elektroinstalačních trubic - A C R I R 
5.1.3 instalace lišt na kabely - A C R I R 
5.1.4 instalace datových zásuvek a podlahových krabic - A C R I R 
5.1.5 natáhnutí kabelu - A C R I R 
5.1.6 komplementace systému včetně zapojeni konektoru - A C R I R 
5.2 Usazeni datových rozvaděčů 

5.2.1 uzemnění komponentu I A R R I R 
5.2.2 navedené kabelů I A R R I R 
5.2.3 osazení datových rozvaděčů I A R R I R 
5.2.4 zapojeni kabelu do patch panelu a aktivních prvků I A R R I R 
5.3 Značení kabeláže a ostatních prvků 

5.3.1 značení kabelových tras - A R R I R 
5.3.2 značení aktivních prvků - A R R I R 
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5.3.3 ověření navrhnuté topologie 
5.3.4 příprava prostředí - A R C C R 
5.3.5 konfigurace aktivních prvků - A R C C R 

6 Zvýšení bezpečností 
6.1 zajištění materiálů a dokumentace 

6.1.1 návrh struktury materiálů školení C A C C I R 
6.1.2 návrh směrnic C A R C I R 
6.1.3 časový rozsah školení I A I C C R 
6.2 vytvoření programu školení zaměstnanců 

6.2.1 vytvoření plánu edukace C A I C C R 
6.2.2 stanovení termínů školení C A I C C R 
6.2.3 stanovení místa školení C A I C C R 
6.3 zajištění školitelů 

6.3.1 definice smluvních podmínek C A R I I - 
6.4 prověření získaných znalostí 

6.4.1 testy C A R C I - 
6.4.2 zpráva školitelů C A R C C - 

7 Předání vybudovaného systému 
7.1 předání kompletního systémového řešení 

7.1.1 předání implementovaného řešení C A R C C - 
7.1.2 předání dokumentace projektu C A R C C - 
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Příloha č. 16: Síťový graf [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Příloha č. 17: Síťový graf – pokračování [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Příloha č. 18: Rozpočet pasivních komponentů [Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

Popis Název mj Počet Množství 
cena (Kč)/ 

mj 
Celkem (Kč) 

Datový rozvaděč 
do průmyslového 
prostředí 

Kassex ks 1 5 11 959,00 59 795,00 

Optická vana 1U, 
24 LC duplex,  
OM2 

Panduit 
NKFD1W24B

LDLC 
ks 1 10 11 767,20 117 622,00 

Modulární patch 
panel, 24 
portu/1U, UTP, 
Mini-Com s 
vázací lištou 

Panduit 
CP24WSBLY ks 1 5 2 565,00 12 825,00 

Záslepka do Patch 
Panelu 

Panduit 
CMBBL-C ks 1 120 16,23 1 947,6 

Záslepka 1U Pandui 
TLBP1R-V ks 1 5 202,46 1 012,3 

Záslepka 2U Pandui 
TLBP2R-V ks 1 1 450,55 450,55 

Horizontální 
organizér, 2U s 
krytem dopředu 

Panduit 
WMPF1E ks 1 5 1 482,57 7 412,85 

Din lišta KR900 20-
10BL-DIN-U ks 1 5 494,00 2 470,00 

Ventilační 
jednotka 

Fan Tray - 972 
CFM 

s termostatem 
ks 1 1 8 297,64 8 297,64 

Elektroinstalační 
lišty COVE 

Panduit 
WCM35BIW8 

a 
WCM35CIW 

m 2,44 50 910,79 18 663,72 

Elektroinstalační 
trubice 36 mm 

WELLFLEX 
PUR 118 m 1 60 308,00 18 480,00 

Vnitřní úhle pro 
COVE 

Panduit 
WCM35ICIW ks 1 6 285,50 1 713,00 

Kryt koncového 
uzávěru a redukce 
COVE pro 
elektroinstalační 
trubice 

Panduit 
WCM35ECI

W 
ks 1 6 188,15 1 128,90 

Optický kabel FO 
MM 50/125 OM2, 
24 vláken 

Belden 
GUMT224 m 1 258 75,00 19 350,00 

Data Twist 1200, 
Category 5e, bílý 

Belden 1213 
009U1000 m 305 1 2 403,40 2 403,40 

UTP cat. 6 s AWG 
24 

Belden 
5663U6 ft 500 1 2 361,97 2 361,97 
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LC Patch Cords, 
délka 4m, OM2 

Panduit 
F52ERLNLN

SNM004 
ks 1 28 834,89 23 376,92 

Patch Cord Cat. 
5e, Bonded-pair, 4 
- pair, Green, 
2300mm 

Belden 
C501109002 ks 1 18 140,67 2 532,06 

Patch Cord Cat. 
6+, Bonded-pair, 4 
- pair, white, 
3000mm 

Belden 
CAT6+ UTP 

CMR PATCH 
CORDS 

ks 1 10 292,57 2 925,7 

Duplex LC 
konektor 

Panduit 
FLCDMC5BL

Y 
ks 1 28 1131,44 31 680,32 

STP TG Jack 
RJ45 cat.5e 

Panduit 
CJS5E88TGY ks 1 16 196 3 136,00 

Konektor RS485 
BUS 

Panduitu 
CMBRS485Y

L 
ks 1 22 609,06 13 399,32 

Štítky pro značení 
portů Patch Panelu 

Panduit 
C150X075FJJ ks 1000 1 3 073,2 3 073,2 

Výstražný štítek 
Laser 

Panduit 
PESW-C-8Y ks 20 1 4 455,00 4 455,00 

Štítky pro značení 
optických kabelů 

Panduit 
NWSLC-7Y ks 500 1 2 065,00 2 065,00 

Štítky na značení 
metalických 
kabelů 

Panduit 
LJSL1-Y3-5 ks 5000 1 6 087,49 6 087,49 

Pásky pro tvoření 
kabelových 
svazků 

Panduit 
PLT.7M-M ks 1000 1 864,00 864,00 

Cena celkem (bez DPH) 369 528,94 

Cena celkem (včetně DPH 21%) 447 130,02 
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Příloha č. 19: Rozpočet aktivních komponentů [Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

Popis Název mj Množství Cena (Kč)/mj Celkem (Kč) 

Centrální switch  MACH4002-
48G-L2A ks 2 252 244,13 504 488,26 

Páteřní switch 
do stojanového 
rozvaděče  

MACH104-
20TX-F-4PoE ks 3 77 366,32 232 098,96 

Páteřní switch 
do nástěnného 
rozvaděče 

RSR30-
0603CCO7T1
FCCHPHHXX
.X 

ks 4 71 214,70 284 858,80 

Koncový switch 
RS200400T1T
1EDAPHHXX
.X 

ks 3 19 646,39 58 939,17 

Wi-Fi Access 
point  

BAT-
REUWW9AW
WKVAO7T1
K999ZHXX.X
X.XXXX 

ks 10 49 018,99 490 189,9 

Aplikační 
firewall  

TofinoXe0200
T1T1EDDW9
0003 

ks 4 34 360,40 134 441,60 

Security router  

EagleOne-
0200T1T1ED
DW90000HH
EXX.X.XX 

ks 4 32 891,77 131 576,05 

Multimodový 
SFP modul 

M-SFP-
LX/LC EEC ks 28 4 322,76 121 036,28 

Mediální modul 
M4-8TP-RJ45 ks 3 13 245,38 39 736,14 

M4-FAST-
8TP-RJ45-PoE ks 1 33 861,62 33 861,62 

Napájecí 
jednotka 

RPS 120 EEC 
(CC) ks 22 1 500,00 33 000,00 

Celková cena (bez DPH) 1 929 785,20 

Celková cena (včetně DPH 21 %) 2 335 041,00 
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