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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu počítačové sítě společnosti 

Exvalos, spol. s r.o. a návrhem nového řešení, které společnosti umožní rozšíření 

skladových prostor, a lepší využitelnost ICT. 

 

Abstract 
This bachelor’s thesis deals with analysing the current state of computer network of 

Exvalos, spol. s r.o. and the proposal of a new solution that will allow the expansion of 

warehouse space, and better usability of ICT. 
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Úvod 

V posledních 15 letech došlo k tak velkému rozmachu informačních technologií, že 

práce s PC a internetem je na denním pořádku téměř každé společnosti. Ale vraťme se 

k počátkům. K tomu, abychom si byli vzájemně schopni předávat informace 

elektronickou cestou je potřeba hardwarové vybavení (PC, IP telefony, fax). Tato 

zařízení by však byla využitelná jen z části, nebo téměř nevyužitelná, kdyby 

neexistovalo přenosové médium (metalická kabeláž, bezdrátové přenosy, optické kabely 

a jiné), které by danou informaci přeneslo k jinému uživateli. Tyto přenosová média 

tvoří významnou část počítačové sítě. 

Počítačová síť zprostředkovává přenos informací, což je pro podnik velice důležité. Je 

využívána pro každodenní činnosti, jako je zasílání emailů, tisk dokumentů, 

telefonování, vyřizování objednávek v informačním systému a spousta dalších. Z toho 

důvodu a z mnoho dalších je proto nezbytné, aby počítačová síť zajišťovala 

spolehlivost, dostatečnou přenosovou kapacitu, nízkou latenci, možnost rozšíření v 

budoucnu a zejména bezpečnost. Všechny tyto části je nutné zohlednit již při samotném 

návrhu sítě, který by měl odpovídat standardům a normám. 

Takto vybudovaná počítačová síť není levnou záležitostí, ale z hlediska 

předpokládaného dlouhodobého využití v následujících letech se jistě vyplatí. Vyhneme 

se tak nepříjemnostem jako jsou výpadky, dlouhá odezva, přehlcení sítě, pomalý přenos 

souborů, které mohou být spojeny se špatným návrhem sítě. 
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Vymezení problému a cíle práce 

Cílem této práce je navrhnout počítačovou síť společnosti Exvalos, spol. s r.o., a to na 

základě požadavků, které vychází jak z potřeb společnosti, tak z dnešních standardů 

kladených na počítačovou síť. 

V první kapitole se budu věnovat krátkému představení společnosti, její historii, 

organizační struktuře a předmětu podnikání. Dále zanalyzuji současný stav jak 

počítačové sítě, tak samotného hardwarového vybavení a nebude opomenut ani popis 

softwarového vybavení, které společnost využívá při svém podnikání.  

V druhé kapitole jsou shrnuty základní teoretické poznatky, které jsem následně využil 

pro návrh praktické části. 

V praktické části se budu věnovat návrhu vedení nové univerzální kabeláže, která 

nahradí současné vedení, které je nevyhovující jak z hlediska nedostatku přípojných 

míst, tak z hlediska samotné neodborné realizace. Dále provedu cenovou kalkulaci. 

Návrh musí splňovat požadavky investora společnosti Exvalos, spol. s r.o. Při návrhu 

budu vycházet z provedené analýzy a z teoretických poznatků zpracovaných v kapitole 

jedno a dvě. 

V závěru zhodnotím, zda mnou navrhované řešení splňuje zadané požadavky. 
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1. Analýza současného stavu 

V této části Vás seznámím se základními informacemi o společnosti, o její organizační 

struktuře, sortimentu prodávaného zboží. Dále provedu analýzu budov, jejich 

jednotlivých podlaží a prostorů v nich umístěných. Zaměřím se především na současný 

stav počítačové sítě a na počty přípojných míst v prostorách. V neposlední řadě popíši 

hardwarové a softwarové vybavení společnosti a také způsob běžného využívání 

počítačové sítě při provozu. 

1.1. Základní informace o společnosti 

Datum zápisu: 8. prosince 1992 

Obchodní firma: EXVALOS spol. s r. o. 

Sídlo: Lanškroun, Dobrovského 367, PSČ 563 01 

Identifikační číslo: 481 51 599 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání: 

-   Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

Statutární orgán:  

Jednatel společnosti: Jaroslav Cach 
Lanškroun, Žichlínek čp. 17, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 563 01 

(1) 

 

Vznik společnosti se datuje k roku 1992, kdy se nynější jednatelé této společnosti 

rozhodli založit společnost s ručením omezeným. Název společnosti zvolili tak, aby co 

nejlépe popisoval profil společnosti, a to čím se společnost zabývá (Exvalos = extrémně 

valivá ložiska). Od počátku se společnost věnuje zejména velkoobchodu s ložisky a 

s podobnými produkty. Později společnost otevřela vlastní prodejnu a stala se 

oficiálním distributorem firmy SKF, které je celosvětovým známým výrobcem v oblasti 

ložisek a její produkty patří k nejkvalitnějším na trhu. Firma se v průběhu let rozrůstala, 

získávala si své pravidelné zákazníky a díky dobrému vedení a zodpovědnosti 

zaměstnanců se stále rozrůstá. V roce 1998 již firmě nestačily skladové prostory 
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v dosavadním objektu, a tak se vedení rozhodlo investovat do výstavby a rekonstrukce 

zcela nové budovy zahrnující jak kancelářské prostory, tak dostatečně rozsáhlé skladové 

prostory s prodejnou. V současnosti se firma nachází na vrcholu žebříčku prodejců 

ložisek ve východních Čechách. 

1.2. Organizační struktura 

Jelikož má společnost pouze 12 zaměstnanců, tak organizační struktura není nikterak 

rozsáhlá. Ve vedení společnosti stojí jednatel, kterým je Jaroslav Cach. Jednatel je 

zodpovědný za prodejnu, za sklad a za celý chod podniku. Dále by se dalo konstatovat, 

že na stejné úrovni je i druhý ze spolumajitelů a to Jan Válka, který i přesto, že není 

formálně veden jako jednatel společnosti, tak zastává post osoby zodpovědné za 

objednávání zboží, styk se zákazníky a reprezentaci společnosti. Také je zodpovědný za 

chod ICT. Samotná správa ICT (opravy, nové zařízení) je však smluvně zajištěno se 

společností OMEGA tech s.r.o., která je největším místním poskytovatelem v oblasti IT 

služeb a hardwaru. Dále je zde oddělení obchodního úseku, které vyřizuje objednávky. 

V tomto oddělení pracují 4 osoby. Na prodejně pracují 2 zaměstnanci a ve skladu balí a 

expedují objednávky celkem 3 zaměstnanci. Podnik má dále vlastní účetní.  

1.3. Sortiment prodávaného zboží 

Firma se profiluje především jako velkoobchod s ložisky a se souvisejícím zbožím. 

Firma se snaží neustále zkracovat dobu dodání a poskytovat svým zákazníkům stále 

širší sortiment zboží, který s ložisky souvisí.  

Současný sortiment firmy je velice široký a zahrnuje široké spektrum zboží v těchto 

kategoriích: ložiska, těsnění, pojistné kroužky, hadicové spony, mazací technika, 

lepidla, lineární vedení, automobilové prvky, nářadí a další. 
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1.4. Popis areálu 

Areál společnosti se nachází na ulici Dobrovského 367 v Lanškrouně. Areál byl 

vystavěn v roce 1998, kdy společnosti Exvalos, spol. s r.o. již nestačili stávající 

pronajaté prostory a tak se rozhodla vybudovat vlastní skladové prostory spolu 

s kamennou prodejnou. Areál společnosti se skládá ze dvou objektů. Detailní půdorys 

objektů je uveden v příloze č. 1, č. 2 a č. 3. Hlavní objekt – velká dvoupodlažní budova 

o rozměrech 46 m x 11 m s hlavním skladem. V této budově sídlí administrativní část 

firmy (vedení, účtárna, obchodní úsek) a je zde situován sklad s kamennou prodejnou. 

Dále nepatrně menší budova o rozměrech 20 m x 7 m, která není v současné době 

využívána a donedávna byla pronajímána jiné společnosti. Za touto budovou společnost 

dále vlastní pozemek o výměře 1102 m2. V případě dobrého vývoje společnosti se na 

tomto pozemku do budoucna plánuje výstavba dalších skladových prostor, které by 

rozšířily stávající skladové prostory a umožnili by společnosti růst a poskytovat lepší 

služby svým zákazníkům. 

 
Obrázek č. 1: Areál společnosti  

Zdroj: (2), (3) 
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Tabulka č. 1: Výměra parcel areálu společnosti 

Číslo parcely Účel parcely Popis Výměra (m2) 
775 stavební parcela Sklad 101 

776.1 stavební parcela Sklad 83 
776.2 stavební parcela Sklad 85 
777 stavební parcela Expedice 111 
778 stavební parcela Prodejna / 

administrativa 
155 

3158/4 pozemková parcela Zatravněná plocha 209 
3158/5 pozemková parcela Zatravněná plocha 171 
3158/6 pozemková parcela Zatravněná plocha 192 
3158/8 pozemková parcela Vyasfaltovaný dvůr 473 
3158/36 pozemková parcela Zatravněná plocha 530 

1102 stavební parcela Sklad 2 123 
Zdroj: (3) 

 

1.5. Analýza současného stavu 

 

 

Obrázek č. 2: Topologie sítě 

Zdroj: (vlastní zpracování), Zdroj obrázků: (MS Visio) 
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Hlavní budova – první nadpodlaží (1NP) 

V prvním nadzemním podlaží budovy se nachází kamenná prodejna (místnost 101), 

expediční sklad (místnost 102), hlavní sklad, který je rozdělen na 3 samostatné 

místnosti (místnost 103, 104, 105), sociální zařízení ženy (místnost 106), sociální 

zařízení muži (místnost 107) a vstupní hala (místnost 108) se schodištěm do druhého 

nadzemního podlaží budovy. 

 

 
Obrázek č. 3: 1NP administrativní budovy s vyznačením kabelových tras 

detail viz příloha č. 1 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

Analýza počítačové sítě 

Strukturovaná kabeláž je přivedena z 1. nadzemního podlaží do místnosti 102 průrazem 

ve stropě. Pomocí ochranné lišty o rozměru (50 x 25) mm je svedena k zemi, kde je ve 

výšce 40 cm vedena podél obvodové zdi do východního rohu místnosti, kde je datová 

dvoj-zásuvka. V této místnosti jsou využívány dva počítače a jeden telefon. Problém 

s chybějícím přípojným místem je řešen použitím 5 - ti portového switche TP-LINK 

TL-SF1005D. Dále svazek pokračuje průrazem ve zdi do místnosti 101. Zde je 

zakončen dvěma datovými dvoj-zásuvkami. Místnost je vybavena dvěma počítači, 

telefonem a bezpečností IP kamerou. Těmito zařízeními jsou obsazeny veškerá přípojná 

místa a není možné využívat další zařízení jako je síťová tiskárna, notebook, či další 

počítač. V místnostech 103, 104, 105, 106, 107 a 108 se nenachází žádné přípojné 

místo. 
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Tabulka č. 2: Počet přípojných míst v přízemí hlavní budovy 

Místnost Označení Plocha (m2) Počet přípojných mít 
Prodejna 101 65 4 

Expediční sklad 102 40 2 
Hlavní sklad-sklad gufer 103 80 0 

Hlavní sklad-sklad ložisek 104 140 0 
Hlavní sklad-sklad olejů 105 80 0 

WC-ženy 106 7 0 
WC-muži 107 7 0 

Vstupní hala 108 25 0 
Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

Hlavní budova – druhé nadpodlaží (2NP) 

Druhé nadpodlaží budovy je vystavěno pouze nad polovinou celého objektu.  Nachází 

se zde administrativní část. Je zde kancelář, kde sídlí vedení společnosti (místnost 201), 

zasedací místnost (202), kancelář pro obchodní úsek (203), účtárna (204), sklad 

vyřazeného zařízení sloužící zároveň jako archiv (205 + 206 + 207+ 211).  Tyto 

prostory tvoří momentálně jednu velkou místnost a nejsou mezi nimi příčné zdi, tak jak 

je zobrazeno na obrázku č. 4. Tyto příčné zdi mají být vybudovány stavební firmou před 

samotnou instalací strukturované kabeláže. Nově vybudované prostory, které vzniknou 

přepažením, budou sloužit jako kancelářské prostory (205, 206), archiv a sklad 

vyřazeného zařízení (207) a chodba (211). Dále je zde šatna (208), nevyužitý prostor 

(209) a chodba (210). Obě podlaží jsou vybavena zdvojenými kazetovými stropy. 

 

 

Obrázek č. 4: 2NP administrativní budovy s vyznačením kabelových tras 

detail viz příloha č. 2 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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Analýza strukturované kabeláže 

V kanceláři 201 sídlí vedení společnosti a současně tato místnost slouží také jako 

umístění serverů a jako páteř sítě. Je vybavena dvěma počítači, síťovou tiskárnou a 

jedním telefonem. Kabeláž od těchto zařízení byla dodělávána dodatečně vlastními 

silami, když byla provedena dispoziční změna rozestavění nábytku. Kabely tak jsou 

vedeny podlahovou lištou a jsou zapojeny přímo do switche.  

Hlavní kabelový svazek vedený ze severního rohu této místnosti je po celou dobu, 

veden podél obvodové zdi budovy ve výšce 40 cm nad zemí ochrannou lištou o rozměru 

(80 x 40) mm. Mezi jednotlivými kancelářemi jsou kabely vedeny průrazem ve zdi. 

První kabely jsou z datového svazku odděleny v rohu místnosti 201, kde jsou 

zakončeny dvěma datovými dvoj-zásuvkami, které však nejsou momentálně využívány. 

Dále kabelový svazek pokračuje do místnosti 202. V místnosti 202 se nachází zasedací 

místnost. Není zde žádná přípojka umožňující připojení do firemní počítačové sítě. Při 

poradách firma využívá zabezpečené bezdrátové sítě, která je šířena z routeru, který 

připojuje společnost k internetu a je umístěn spolu s ostatními aktivními prvky 

v místnosti 201.  Dále pokračuje po obvodu místnosti do kanceláře 203. Zde sídlí 4 

osoby, které se starají o vyřizování objednávek. Každá z nich využívá PC připojené do 

firemní sítě a telefon. V této kanceláři je svazek třikrát větven. K oddělení části kabelů 

dochází ihned po průchodu průrazem ve zdi, kde je část svazku vedena podél příčky 

s místností 202. Na této příčce jsou dvě datové dvoj-zásuvky. Jedna uprostřed a druhá 

v rohu místnosti, kde oddělený svazek končí. K dalšímu oddělení od hlavního svazku 

dochází na obvodové zdi uprostřed místnosti. Tato část vede dále průrazem ve stropě do 

přízemní místnosti 102, kde se dále větví, což jsem popsal v předchozí části. Dále 

svazek pokračuje podél obvodové zdi, kde se v rohu opět větví. Oddělený svazek je 

veden podél příčky s místností 204 a je zakončen ve dvou datových dvoj-zásuvkách 

(uprostřed a v rohu místnosti, kde svazek končí). Celkem je zde tedy 8 přípojných míst, 

která jsou plně využita, a není zde prostor pro připojení dalšího zařízení. Zbytek kabelů 

pokračuje průrazem ve zdi do místnosti 204, kde jsou zakončeny v rohu místnosti 

datovou dvoj-zásuvkou. Tuto kancelář využívá firemní účetní, která využívá pouze 

jedno PC. Zbylé místnosti nedisponují žádným přípojným místem. 
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Tabulka č. 3: První podlaží hlavní budovy  

Místnost Označení Plocha (m2) Počet přípojných mít 
Kancelář-vedení 201 24 4 

Zasedací místnost 202 25 0 
Kancelář-obchodní oddělení 203 23 8 

Kancelář-účtárna 204 16 2 
Sklad + Archiv 205+206+

207+211 
80 0 

Šatna 208 11 0 
Nevyužitá místnost 209 8 0 

Chodba 210 15 0 
Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 
Obrázek č. 5: Současný stav univerzální kabeláže 

Zdroj: (vlastní fotografie) 

 

Přilehlá jednopodlažní budova (sklad č. 2) 

Tato budova o ploše 120 m2 je složena ze dvou místností. Místnost 301 je v současné 

době využívána pro parkování vysokozdvižného vozíku a místnost 302, která byla 

pronajímána jiné společnosti, je momentálně nevyužita. V této budově nejsou 

provedeny rozvody pro připojení do firemní počítačové sítě.  



 20 

1.6. Prvky kabeláže 

Pro vedení jednotlivých linek od patch-panelu k datové zásuvce je využit UTP kabel 

SYSTIMAX 1061C4 CAT. 5, který je vždy zakončen v datové dvoj-zásuvce 

DATACOM CAT5 2krát RJ45. Kabely jsou vedeny v ochranných lištách rozměrů 

(80 x 40) mm a (50 x 25) mm. Patch-kabely byly v průběhu let vyměňovány, nebo byly 

s postupným přibýváním přípojných míst kupovány nové, a proto jsou v současné síti 

používány patch-kabely různých výrobců. Jedná se především kabely CSA LL43774 

CAT. 5 a CABLEMAX LL58663. 

Dále jsou zde tři patch-panely. Dvakrát 24portový, u kterého se mi nepodařilo 

identifikovat výrobce. Tyto patch-panely slouží pro připojení linek pro telefon. Z 

jednoho z nich vedou kabely do datových zásuvek. Na druhý z nich jsou vyvedeny 

přívody z telefonní ústředny. Třetí patch-panel je 16portový Brand-Rex GigaPlus, do 

kterého jsou přivedeny linky od uživatelských přípojných míst, které jsou určeny k 

připojení počítačů. 

1.7. Analýza koncových uzlů 

Hardwarové vybavení 

Společnost disponuje poměrně kvalitním hardwarovým vybavením, které se snaží 

v průběhu své působnosti vždy po částech obměňovat. Při obměně zařízení firma 

nakupuje vždy stejné konfigurace počítačů značky COMFOR, což zjednodušuje jejich 

správu. 

 

Osobní počítače 

Společnost vlastní 12 počítačů, které jsou napojeny na firemní počítačovou síť. 

Z počítačů je přístupné diskové úložiště, které je umístěné na serveru a slouží pro 

ukládání firemních dat a pro zálohování. Počítače jsou ve dvou různých konfiguracích a 

to: 
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Konfigurace č. 1 – 7 kusů: 

Procesor: CORE 2 DUO E7400 2,8GHz 

Paměť: 2GB RAM 

HDD: 320GB Seagate 7200rpm 

 

Konfigurace č. 2 – 5 kusů: 

Procesor: Pentium Dual CPU E2160 1,8 GHz 

Paměť: 1GB RAM 

HDD: 120GB Seagate 7200rpm 

 

Server 

Společnost vlastní jeden počítač značky COMFOR, který funguje jako server. Je 

umístěn ve skříni v kanceláři 201. Disky na serveru jsou z důvodu bezpečnosti zapojeny 

do diskového pole RAID-1 (zrcadlení). Server je chráněn proti výpadku elektrického 

proudu záložním zdrojem UPS. 

Konfigurace: 

Procesor: INTEL CORE i-3 2,6 GHz  

Paměť: 4GB RAM 

HDD: 2x 128 GB SSD OCZ Vertex 4  

 

Ostatní hardware 

Dále společnost disponuje telefonní ústřednou PANASONIC KX-TDA 100D hybrid IP-

PBX. Jedná se o modulární systém, který společnosti umožnuje automatické 

přepojování telefonních hovorů, IP telefonii, rozšířenou správu hovorů a spoustu 

dalšího. 

Komunikaci v rámci počítačové sítě zajišťuje kvalitní switch značky Cisco. Konkrétně 

se jedné o model Cisco SR-2024 s 24 porty o rychlosti 10/100/1000Mbps. Tento switch 

byl společností pořízen nedávno z důvodu poruchy stávajícího. Pro připojení k internetu 

je využíván router dodaný poskytovatelem internetu, společností Telefonica O2. Jedná 

se o model Comtrend VR-3026e. 
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Pro tisk jsou využívány laserové tiskárny HP LaserJet 1300, HP LaserJet P2055. Síťová 

multifunkční tiskárna HP LaserJet PRO 400 a multifunkční zařízení Canon  

MF6680DN. 

 

Softwarové vybavení 

Společnost využívá operační systémy společnosti Microsoft. Na všech počítačích 

společnosti je nainstalován operační systém Windows XP. Na serveru je nainstalován 

operační systém Windows 2003 server. Dále je na stanicích nainstalovaný kancelářský 

balík Microsoft Office ve verzích 2003 nebo 2007 a běžné freeware programy jako 

Adobe Reader a Skype. Firma dále využívá jako IS program Win Econom, který slouží 

pro vedení skladových zásob, skladových karet, vystavování faktur, vedení účetnictví, 

kontaktů a k ukládání a zjišťování  spousty dalších vnitropodnikových informací. Tento 

program je velice zastaralý a nesplňuje požadavky současné doby, které jsou kladeny na 

takovéto podnikové informační systémy. Software nevyužívá architektury klient/server 

s relační databází ale staré architektury s běžnými souborovými databázemi a to přináší 

řadu problémů. 

U této architektury nastává problém v případě, že dojde k zápisu dat ve stejný okamžik, 

nebo dojde-li k poruše hardwaru během zpracování. V tomto případě může dojít ke 

kolizi dat, kdy se v programu mohou vyskytnout duplicity (např.: stejné číslo faktury), 

nebo se data stanou nečitelná. Další nevýhody souvisí se zabezpečením těchto dat, a 

také s velkými objemy dat, které putují po síti. Firma si tyto nevýhody uvědomuje, 

avšak momentálně nepřichází v úvahu přechod na moderní architekturu  klient/server 

spolu s relační databází, neboť vedení společnosti má v tomto softwaru na zakázku 

dodělané vlastní funkce a nechce si zvykat na nové prostředí. Dále to bylo komentováno 

tím, že k těmto situacím ohledně chyby při zápisu dat dochází maximálně jedenkrát do 

roka a zaměstnanci byli proškoleni, jak těmto situacím předcházet.  

1.8. Zpracování a archivace dat 

Veškeré podnikové informace jsou ukládány programem Win Econom na firemní server 

umístěný v lokální počítačové síti. Jak jsem již zmínil dříve, data na serveru jsou 

zrcadlena. Pro jistotu jsou také duplikována jednou denně na samostatný NAS server, 
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který je umístěný v síti. Z důvodu případného požáru také probíhá každodenní archivace 

na flash disk, který je odnášen vedoucím pracovníkem domů. 

 

Využívání počítačové sítě 

Počítačová síť je využívána pro přístup k firemním datům umístěných na serveru. Jedná 

se především o souborové databáze, které jsou zde umístěny a ke kterým se přistupuje 

prostřednictvím programu Win Econom. Práce s program Win Econom a tudíž i 

neustálý přístup k počítačové síti je nedílnou součástí pracovní náplně každého 

zaměstnance. Dále se na serveru nacházejí také technické dokumentace ke zboží, 

aktuální ceníky a katalogy. Velice často je také využíváno připojení k internetu a tisk 

dokumentů na síťové tiskárně. 

 

Průměrné denní datové toky na síti (počítáno kumulovaně na všech 12ti pc): 

Tisk dokumentů na síťové tiskárně: 100 MB 

Záloha IS na NAS server: 120 MB 

Aktualizace antiviru: 150 MB 

Aktualizace Windows: 1 GB – 1krát týdně 

Přístup k podnikovým dokumentům (ceníky, katalogy): 3 GB 

Práce s informačním systémem: 2,4 GB 

Přístup k internetu: 2 GB 

1.9. Zhodnocení současného stavu 

Z předchozí analýzy je patrné, že současný stav je naprosto nevyhovující.  To 

především z těchto hledisek: 

• Nemožnost připojit nová zařízení do počítačové sítě z důvodu nedostatku 

přípojných míst v jednotlivých kancelářích. 

• Celkově je počítačová síť nepřehledná. Ve skříni s aktivními prvky je změť 

propletených kabelů, které nejsou značeny odpovídajícím způsobem. 
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• Řešení nedostatku přípojných míst použitím switche v pracovní sekci nepovažuji 

za nejvhodnější. Stejně tak jako připojení počítačů v místnosti 201 přímo do 

switche. 

• Umístění serveru a ostatních aktivních prvků je naprosto nevhodné, jsou 

umístěny v uzavřené dřevěné skříni, která brání přívodu studeného vzduchu a 

jeho cirkulaci. Z toho důvodu může docházet k přehřívání. Vysoké teploty 

nejsou vhodné pro hardware a snižují jeho životnost a tím zvyšují 

pravděpodobnost vzniku poruchy. 

1.10. Požadavky investora 

Na základě konzultace s investorem byly stanoveny tyto požadavky: 

• Navrhnout fyzickou strukturu sítě. 

• Dostatečný počet přípojných míst s ohledem na předpokládaný rozvoj 

společnosti a rozšiřování ICT. 

• Návrh koncipovat tak aby bylo možné rozšíření sítě v budoucnu. 

• Propustnost sítě 1 Gbps. 

• Možnost bezdrátového připojení s odpovídajícím zabezpečením 

v administrativní části budovy. 

• Zajistit dlouhodobou životnost použitím kvalitních certifikovaných prvků. 

• Připravit počítačovou síť ve skladu č. 2 tak, aby po rozšíření skladových prostor 

v budoucnu zde mohly být provedeny rozvody počítačové sítě bez většího 

zásahu do objektu, kde se nachází administrativní část.  
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2. Teoretická východiska řešení 

V této části se pokusím pozdvihnout nejdůležitější teoretická východiska. Zaměřím se 

především na oblast související s fyzickým návrhem sítě. Oblast možností samotné 

konfigurace síťových prvků zde nebude probírána.  

Jedná se pouze o zestručněný výčet nejdůležitějších znalostí, a tudíž nelze předpokládat, 

že plně pokryje veškeré oblasti návrhu počítačové sítě.  

2.1. Počítačová síť 

„Síť je spojením určitého hardwaru, softwaru a kabelů (vodičů), které společně 

umožňují vzájemnou komunikaci různých počítačových zařízení.“ (4, str. 29) 

2.2. Základní klasifikace sítí 

Existuje spousta parametrů, dle kterých lze jednotlivé sítě klasifikovat. Mezi ty 

nejrozšířenější patří především klasifikace: 

2.2.1. Dle dosahu 

LAN (Local area network) – Sítě které slouží pro sdílení prostředků (dat, tiskáren, 

aplikací) v rámci lokálního umístění (např.: jedné budovy, jednoho podniku). 

Nejrozšířenějšími standardy pro budování LAN sítí jsou: Ethernet, Token Ring a FDDI 

(5). 

WAN (Wide area network) – Velice rozsáhlé sítě v rámci státu, kontinentů a světa. Tato 

síť vznikne propojením LAN sítí. Nejznámějším představitelem tohoto druhu sítě je 

samotný Internet (6). 

MAN (Metropolitan area network) – Městskou síť lze velikostí zařadit mezi předchozí 

dva typy sítí. Je tedy větší než LAN, ale zároveň menší, než WAN (6).   
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2.2.2. Dle topologie 

Topologií je míněno fyzické propojení prvků sítě kabelážním systémem. Toto propojení 

následně udává významné vlastnosti danému segmentu sítě a proto je důležitý správný 

výběr.  

 

Pozn.: V dnešní době se v praxi využívá převážně topologie hvězdy a rozšířené hvězdy.  

V případě využití redundantních spojů mezi aktivními prvky, které jsou vytvářeny 

z důvodu případného přerušení vedení jednoho kabelu, by se dalo hovořit o topologii se 

smyčkami.  

 

Dle topologie rozlišujeme sítě: 

• Sběrnice (Bus)  

• Kruh (Ring) 

• Hvězda (Star) 

• Strom (Hierarchical)  

• Síť se smyčkami (Mesh) (7) 

 

 

2.3. Referenční model ISO/OSI 

Jedná se o nejrozšířenější model, který definuje sedm vrstev komunikace a jejich 

funkce. Každý vrstva využívá služeb nižší vrstvy a naopak poskytuje své služby vrstvě 

vyšší (9). 

 

Vrstvy modelu ISO/OSI 

7. Aplikační (Application) 

 - poskytuje aplikační, databázové, tiskové a jiné služby koncovému uživateli  

6. Prezentační (Presentation) 

- úkolem je formátovat data do prezentovatelné podoby např.: šifrování/dešifrování, 

konverze protokolů  

Obrázek č. 6: Topologie sítí 

Zdroj: (8) 
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5. Relační (Session) 

- cílem této vrstvy je navázat, udržovat a rušit relace  

4. Transportní (Transport) 

-zajišťuje bezchybné doručení dat a integritu  

3. Síťová (Network) 

- stanovuje cestu v sítích, směruje pakety, zajišťuje adresování v síti, identifikace na 

základě logických IP adres, přenosovou jednotkou je paket, součástí je protokol IP 

2. Linková (Data Link) 

-definuje způsob přístupu k danému přenosovému médiu, upravuje data pro přenos na 

tzv.: rámce, zajišťuje synchronizaci, detekci chyb, identifikace na základě MAC adres 

1. Fyzická (Physical) 

-definuje přenosové médium, data jsou přenášena v binární datové struktuře pomocí 

elektrických, akustických nebo světelných impulsů (10) 

 

„Horní vrstvy (5 – 7) souvisejí s aplikacemi a obvykle jsou implementovány v softwaru. 

Dolní vrstvy (1 – 4) souvisejí s přenosem informací v síti a mohou být implementovány 

v hardwaru, softwaru nebo firmwaru.“ (10, str. 91) 

2.4. Architektura TCP/IP  

Jedná se o celou řadu celosvětové uznávaných standardů a protokolů, které byli 

vyvinuty postupem času a v současné době je řídí sdružení IETF (Internet Engineering 

Task Force). Rozšiřuje síťový model o 

komunikační protokoly (4).  

 

Vrstvy architektury TCP/IP: 

Aplikační (Application) 

-využití aplikačních protokolů HTTP, 

POP3, FTP a jiné 

Transportní (Transport) 

-využití protokolů TCP a UDP 

Obrázek č. 7: Porovnání modelu TCP/IP a 

ISO/OSI 

Zdroj: (11) 
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Internetová (Internet) 

- využívá protokolu IP 

Síťová (Network access) 

- není definována v TCP/IP (4) 

2.5. Přenosové prostředí 

Přenosové prostředí, je jedním ze základních prvků počítačové sítě. Slouží pro spojení 

uzlů v síti. Můžeme ho členit na několik typů. 

2.5.1. Metalické kabely 

Metalické kabely jsou nejčastěji využívány při budování LAN sítí. Nejrozšířenějším 

kabelem v počítačových sítích je symetrický kabel s kroucenými páry, kterému se také 

říká kroucená dvoulinka. Tento kabel bude popsán dále.  

 

Symetrický kabel kroucených párů 

Symetrický kabel obsahuje čtyři páry barevně odlišených vodičů. Každý pár je tvořen 

dvěma izolovanými vodiči, zkroucenými do sebe. Vlastnosti těchto vodičů jako je 

průměr, typ vodičů a počet závitů určují přenosové vlastnosti tohoto média (7).  

V kabelu nemusí být vždy využity všechny vodiče. Například u nejrozšířenějších 

síťových standardů jako je 100 BASE – TX (100Mbps) je využit 1 pár pro přijímání a 1 

pár pro odesílání, zbylé 2 páry jsou nevyužity (6).  

 

 
TX – vysílání (Transmit), RX – přijímání (Receive), Bi – obousměrný režim (bi-directional) 

Obrázek č. 8: Využití vodičů v kabelu  

Zdroj: (6, str.16) 
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V závislosti na fyzickém provedení rozlišujeme dva typy vodičů, a to drát a lanko, kde 

každý je určen na jinou část strukturované kabeláže. Drát se používá pro horizontální 

vedení z patch-panelu do zásuvky (TO). Lanko se používá pro propojovací kabely 

zakončené konektorem RJ45 (7).  

 

Dále kabely můžeme dělit na UTP (Unshielded Twisted Pair) – nestíněná kroucená 

dvojlinka a několik druhů stíněných kabelů např.: STP (Shielded Twisted Pair) – stínění 

je provedeno opletením. Stínění zajišťuje větší odolnost kabelu proti vnějšímu rušení 

(6).  

Nevýhodou stíněné kabeláže je, že v případě realizace je nutné, aby byly všechny prvky 

sítě stíněné, a kabeláž musí být dokonale uzemněna. S těmito předpoklady souvisí i 

vyšší náklady (12).  

„Obecně platí, že nesprávně provedený stíněný kabelážní systém má horší parametry, 

než nestíněný.“ (12) 

 

Vliv konstrukce na přenosové parametry 

U metalických kabelů s kroucenými páry je velice důležitým parametrem podélná 

stabilita impedance vedení. Impedance vedení ovlivňuje přenosovou kvalitu 

symetrického kabelu. Podélná stabilita impedance závisí na kvalitě kroucení (souososti) 

páru symetrického kabelu. Souosost kabelů lze zajistit svařením párů (13).  

 

Obrázek č. 9: Symetrie svařeného a nesvařeného páru. 

Zdroj: (12) 
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2.5.2. Optické kabely 

Optické kabely oproti metalickým umožňují komunikovat na mnohonásobně delší 

vzdálenosti a také nejsou náchylné k rušení. Obsahují jádro, kolem něhož je odrazivá 

vrstva (10).  

„Jádro a odrazná vrstva jsou dvě prostředí s rozdílným indexem lomu, na jejich 

rozhraní vzniká odraz světelného paprsku.“ (12) 

 

Jedno-vidová vlákna (Singlemode) 

Vhodné pro dálkové spoje s požadavkem na vysokou rychlost. Jádro kabelu má malý 

průměr (9 µm) a pro vysílání dat se využívá laser (10).  

 

Mnoho-vidová vlákna (Multimode) 

Vhodné pro podnikové prostředí páteřních sítí budovy nebo areálu. Jádra mají větší 

průměr než jedno-vidové vlákno. Pro vysílání dat do optického kabelu se může používat 

LED dioda (10).  

Nejpoužívanějším typem mnoho-vidového vlákna je typ gradient s průměrem jádra 

50 µm nebo 62,5 µm . V tomto vlákně dochází k plynulé změně indexu lomu (12).  

 

U optického kabelu nesmíme opomenout polaritu vláken. Kabel musí být tudíž křížený, 

což znamená, že vysílací konektor bude zapojen na druhé straně do přijímacího a 

naopak. Křížení se na rozdíl od metalických kabelů používá u všech typů kabelů 

(propojovací, páteřní, koncové atd.). Velice důležitý je také poloměr ohybu. 

 

 

Obrázek č. 10: Porovnání vláken multimode gradient a singlemode  

Zdroj: (12) 
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Ochrana optických vláken 

Primární ochrana  

• Je tvořena lakem, který chrání jádro proti vlhkosti. 

• Průměr 250 µm. 

Těsná sekundární ochrana 

• Ochrana tvořena izolační hadičkou tzv.: ”bužírkou”. 

• Průměr 900 µm. 

Volná sekundární ochrana 

• Tuto ochranu tvoří gel v pouzdře (12).  

 

2.5.3. Bezdrátová lokální síť – Wifi 

Typy sítí: 

Ad-hoc – Komunikace probíhá mezi účastníky přímo bez vlivu prostředníka. Tato síť je 

spíše vhodná pro menší počet stanic, které jsou od sebe vzdáleny pár metrů (14).  

 

Infrastrukturní sítě – Pro komunikaci je využívám prostředník tzv.: přístupový bod 

(access point, AP), který zjišťuje jak komunikaci mezi bezdrátovými stanicemi, tak  

umožňuje připojení do kabelové sítě (14). 

 

Přenosová pásma: 

Pásmo 2,4 GHz  

V tomto pásmu lze v EU využívat 13 frekvenčních kanálů, které se vzájemně částečně 

překrývají. Reálně lze využít pouze 3 navzájem nepřekrývající se kanály. Jedná se o 

nejčastěji používané pásmo v rámci sítí LAN (14).  

Rozsah pásma je 2,4 GHz – 2,4835 GHz. Tedy s šířkou pásma 83,5 MHz pro standard 

IEEE 802.11, 802.11b. Tento standard umožňuje maximální teoretickou přenosovou 

rychlost 11 Mbps. Reálně se však rychlost pohybuje do 6 Mbps. Dalším využívaným 

standardem je 802.11g, který pracuje také v pásmu 2,4 GHz. Maximální teoretická 

přenosová rychlost je 54 Mbps. Reálna rychlost je maximálně 30 Mbps. Nevýhodou 
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tohoto pásma je jeho náchylnost k rušení, které mohou způsobovat mikrovlnné trouby, 

bezdrátové telefony a jiná zařízení pracující na stejné frekvenci (10).  

Pásmo 5 GHz   

Rozsah pásma je 5,150 GHz – 5,825 GHz. Tento rozsah je dále rozdělen na několik 

pod-pásem, která jsou omezena využitím a vysílacím výkonem. V tomto pásmu se 

nejčastěji využívají standardy 802.11a a 802.11n. Výhodou vyšší frekvence je nižší 

náchylnost k rušení, která je dána až 8 nepřekrývajícími se kanály. Naopak nevýhodou 

je nižší rozsah pokrytí oproti pásmu 2,4 GHz. To je způsobeno tím, že se vysoké 

frekvence oslabují rychleji než frekvence nízké. Teoretická přenosová rychlost pro 

802.11a je 54 Mbps. Reálná rychlost se však pohybuje do 36 Mbps (9),(10).  

 

Obrázek č. 11: Infrastrukturní síť, ad-hoc síť 

Zdroj: (15) 

 

2.5.4. Konektory 

Konektory RJ45 pro metalické kabely se čtyřmi kroucenými páry: 

Jedná se nejpoužívanější konektor v rámci počítačových sítí. Má 8 pinů a je možné ho 

zapojit dle standardu TIA-568-C  dvěma způsoby, a to: T568A a T568B. Rozdíl mezi 

těmito způsoby je v zapojení druhého a třetího páru. Dle standardu TIA se však 

doporučuje používat způsob zapojení T568A. Prakticky však rozdíl v těch-to zapojení 

není žádný, neboť v obou případech je vždy zapojeno všech 8 vodičů, a pokud je daný 

kabel na obou stranách zapojen stejným způsobem, tak to nebude mít vliv na přenos dat 

(7).  
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Obrázek č. 12: Schéma TIA/EIA 568-A / 568-B 

Zdroj (6, str. 17) 

 

Konektory pro optické kabely: 

ST (Straight – Tip) 

Jedná se o konektor, který se po zapojení zajistí pootočením (tzv.: bajonetový uzávěr). 

Nevýhodou konektoru je nutnost zapojení vysílacího a přijímacího páru zvlášť (7).  

SC (Straight Connection) 

Tento konektor na rozdíl od konektoru ST umožňuje zapojení do duplexní svorky, která 

zajišťuje polaritu konektoru. Díky tomu se vyhneme opačnému zapojení vysílacího a 

přijímacího vlákna (10).  

LC (Local connection)  

Řeší řadu nevýhod předchozích konektorů. Velikost duplexního konektoru (vzniklá 

spojením dvou optických vláken – RX + TX) odpovídá velikosti konektoru RJ45. Toto 

řešení zjednodušuje instalaci a snižuje riziko přehození RX a TX vlákna (10).  

2.6. Parametry přenosu 

Abychom se co nejvíce přiblížili přenosovým rychlostem, definovaných jednotlivými 

standardy a kabelážním systémem, je nutné dbát na provedení instalace dle norem a 

specifikací výrobce. Poté je nutné provést měření jednotlivých linek, které nám může 

pomoci najít chyby v instalaci před samotným uvedením sítě do provozu. Naměřené 

výsledky by měly splňovat rozsah uváděný v příslušných normách. 

 



 34 

Měřené parametry jsou: 

Wiremap: Tímto lze prověřit správné zapojení pinů na obou koncích, obrácené páry, 

rozpojené páry, délku kabelu, zkratování.  

DC odpor vedení - DC Loop Resistance: Celkový odpor se měří na jednom konci 

linky. Velikost odporu je dána průměrem vodiče a jeho délkou.  

Impedance: Dynamický odpor toku signálu v zadané frekvenci. Jedná se poměrně o 

konstantní veličinu, které není závislá na délce kabelu na rozdíl od DC odporu vedení. 

Zpoždění - Signal (Propagation) Delay: Zpožděním je myšlena doba, za kterou dorazí 

signál z jedné strany vedení na stranu druhou. Je udávána v nanosekundách (ns).  

Rozdíl ve zpoždění - Delay skew: Udává hodnotu, která je rozdílem mezi šířením na 

nejrychlejším a nejpomalejším páru. 

Útlum - Attenuation - Insertion Loss: Při průchodu signálu vodičem dochází k jeho 

postupnému zeslabování. Je to dáno působením odporu na procházející elektrický 

signál.  

Přeslech na blízkém konci - Near End Cross Talk (NEXT): Je to část vysílaného 

signálu, který se indukuje na ostatní páry na blízkém konci. Hodnotu tohoto parametru 

výrazně ovlivňuje kvalita kroucení párů. 

Přeslech na vzdáleném konci - Far End Crosstalk (FEXT): Tento parametr je stejný 

jako parametr NEXT. Rozdíl mezi nimi je v tom, že v případě parametru FEXT je 

měřen přeslech na vzdáleném konci. 

Sumární přeslech na blízkém konci - Power Sum NEXT (PSNEXT): Na tři páry je 

přiveden signál a měříme přeslech na zbylém páru. 

Odstup signálu od šumu - Equal Level Far End Crosstalk (ELFEXT): Jedná se 

spíše o výsledek výpočtu než měření. Je získán tak, že od hodnoty parametru FEXT 

odečteme hodnotu rušivého páru. 

Sumární odstup signálu od šumu - Power Sum Equal Level Crosstalk 

(PSELFEXT): Hodnota je vypočtena součtem účinků parametru ELFEXT na každý pár 

od zbylých tří párů. Typicky bývá hodnota přibližně o 3 dB nižší než nejhorší hodnota 

ELFEXT. 



 35 

Odstup signálu od šumu - Attenuation to Crosstalk Ratio (ACR): Je rozdíl mezi 

hodnotou parametru NEXT a hodnotou útlumu na právě testovaném páru. Jedná se o 

dobrý ukazatelem kvality přenosu linky. Za použití PSNEXT a útlumu lze spočítat 

PSACR (power sum ACR). 

Zpětný odrazu - Return Loss: Vyjadřuje se v decibelech (dB). Je to množství 

zpětných odrazů, které jsou způsobeny impedančními nesoulady po celé délce linky. 

Přeslech mezi kabely - Alien Crosstalk – AXT: Jedná se o šum, který se přenáší 

z jednoho páru kabelu na sousední pár kabelu. AXT je způsoben souběžným vedením 

více kabelů tzv.: kabelové svazky (16). 

 

NEXT, FEXT, Útlum Rozdíl ve zpoždění – Delay Skew 

  

Zpětný odraz – Return Loss PSNEXT 

 
 

Obrázek č. 13: Grafické zobrazení vybraných parametrů 

Zdroj: upraveno dle (16) 

2.7. Aktivní prvky 

Repeater (Opakovač) – Jedná se o zařízení, které přijímá signál na vstupní rozhraní, 

následně tento signál regeneruje (zesiluje) a posílá na výstupním portu dále (5).   
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Hub (rozbočovač) – Zařízení pracující na fyzické vrstvě. Maximální vzdálenost mezi 

hubem a počítačem je 100 m. Hub nerozděluje síť na segmenty, a proto všechna data 

putují ke všem zařízením připojeným k hubu (9).  

Bridge – Zařízení pracující na linkové vrstvě. Slouží k přepínání a filtrování rámců. 

Každé zařízení si uchovává vlastní tabulku záznamů (tabulku adres), na základě které 

probíhá rozhodnutí, kam daný rámec odeslat (9).  

Switch – V literatuře někdy popisován také jako multi-portový bridge. Jedná se o 

novější zařízení, které má podobné vlastnosti jako bridge s tím rozdílem, že je více 

optimalizované na výkonnost (9).   

Router (směrovač) – Pracuje na 3 vrstvě ISO/OSI modelu (síťová vrstva). Jedná se o 

„inteligentní“ prvek, kde komunikace probíhá na základě IP adres. Zařízení zajišťuje 

výběr „nejlepší“ cesty a přepínání příchozích paketů na příslušné výstupní porty na 

základě své směrovací tabulky (9).  

Mediakonvertor (převodník) – Je zařízení, které umožňuje přechod mezi dvěma 

odlišnými přenosovými prostředími např.: optika-metalika. Jedná se v podstatě o 

opakovač, který přijme signál z daného přenosového média na vstupu a převede jej na 

výstup jiného přenosového média (12). 

2.8. Univerzální kabeláž 

Univerzální kabeláží se rozumí systém datových rozvodů. Konkrétně se jedná 

především o telefonní rozvody, rozvody počítačové sítě LAN a spousta dalších rozvodů, 

které nám jakýmkoliv způsobem zprostředkovávají data (docházkový systém, 

bezpečnostní zařízení atd.) (17).   

Pro univerzální kabeláž se hojně využívá kabel UTP a pro náročnější datové spoje se 

využívá kabel optický. Každý z těchto vodičů má rozdílné vlastnosti a s tím spojené 

výhody i nevýhody, které budou popsány níže. 

Při návrhu univerzální kabeláže bychom se měli řídit platnými normami ale také 

pokyny výrobců těchto prvků. 
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Normy 

Pro strukturovanou kabeláž byly ustanoveny normy. Tyto normy obsahují různá 

doporučení pro strukturovanou kabeláž od jejího návrh, přes samotnou realizaci a 

vedení prvků, až po značení, takové aby byli zajištěny co nejlepší předpoklady pro 

dosažení ideálních přenosových vlastností. Základními normami jsou: 

 

ČSN EN 50173 – 1. Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: 

Všeobecné požadavky na kancelářské prostředí. 

ČSN EN 50174 – 1. Informační technika – Instalace kabelových rozvodů – Část 1: 

Specifikace a zabezpečení kvality. 

ČSN EN 50174 – 2. Informační technika – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: 

Plánování instalace a postupy instalace v budovách. 

ČSN EN 50174 – 3. Informační technika – Instalace kabelových rozvodů – Část 3: 

Projektová příprava a výstavba vně budov. 

ANSI/TIA/EIA 606 – Administration Standard for the Telecommunications 

Infrastructure of Commercial Buildings. 

2.8.1. Terminologie a sekce kabelážního systému 

Terminologie 

Kanál – Přenosová cesta z datového rozvaděče po koncové zařízení v pracovní sekci. 

Zahrnuje jak propojovací šňůry zařízení, tak šňůry pracoviště.  

Linka – Na rozdíl od kanálu nezahrnuje šňůry pracoviště a zařízení. Jedná se o 

libovolný spoj mezi dvěma rozhraními strukturované kabeláže (18). 

Kategorie – Klasifikace použitého materiálu. U metalické kabeláže je kritériem 

kmitočet (MHz). U optické kabeláže je kritériem měrný útlum. 

Třída – Klasifikuje kanálu jako celek (13). 
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Tabulka č. 4: Třídy použití sítě a kategorie komponent kabeláže  

TŘÍDA KATEGORIE FREKVENČNÍ ROZSAH OBVYKLÉ 

POUŽÍTÍ A 1 do 100 kHz Analogový telefon 
B 2 do 1MHz ISDN 
C 3 do 16 MHz Ethernet  10Mbps 
- 4 do 20 MHz Token-Ring 
D 5 do 100 MHz FE, ATM155, GE 
E 6 do 250 MHz ATM 1200 
- 6A do 500 MHz 10 GE 
F 7 do 600 MHz 10 GE 

Zdroj: upraveno dle (13) 

 

Tabulka č. 5: Třída kanálu optické kabeláže 

Třída 

Maximální hodnota útlumu kanálu [dB] 

multimode vlákno singlemode vlákno 

850nm 1310nm 1310nm 1550nm 

OF-300 2,25 1,95 1,80 1,80 

OF-500 3,25 2,25 2,00 2,00 

OF-2000 8,50 4,50 3,50 3,50 
Zdroj: (12) 

 

Tabulka č. 6: Kategorie optického kabelu 

Kategorie 
maximální měrný útlum 

[dB/km] 
minimální součinitel šířky pásma [MHz*km] 

opticky přebuzené ef.buzení laser 

 850 nm 1310 nm 850 nm 1310 nm 850 nm 

OM1 3,5 1,5 200 500 není spec. 

OM2 3,5 1,5 500 500 není spec. 

OM3 3,5 1,5 1500 500 2000 
Zdroj: (12) 
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Páteřní sekce 

Páteřní sekcí se rozumí propojení dvou mezilehlých rozvaděčů např.: v jednotlivých 

patrech rozsáhlých budov nebo propojení dvou sousedících budov. Tento spoj bývá 

realizován optickými kabely (18).  

 

Horizontální sekce 

Horizontální sekce představuje datový spoj mezi rozvaděčem umístěným v 

(telekomunikační místnosti) a datovou zásuvkou. Tento spoj neboli „linka“, jak je 

někdy označován, nesmí být delší než 90 m. Na jedné straně je linka zakončena 

v datovém rozvaděči v příslušném  patch-panelu a na druhé straně v datové zásuvce (7).  

 

Pracovní sekce (WA) 

Je část datového spoje, kde dochází k propojení datové zásuvky s koncovým zařízením 

a část, kde je propojen patch-panel s jiným aktivním prvkem. V těchto místech se 

z důvodu většího mechanického namáhání používají kabely typu lanko tzv.: patch-kabel 

(7).   

2.8.2. Datový rozvaděč 

V datovém rozvaděči jsou obvykle umístěny patch-panely, ve kterých jsou ukončeny 

horizontální linky vedení. Dále zde jsou umístěny aktivní prvky sítě, jako jsou switche a 

router. V neposlední řadě slouží také pro umístění serverů, záložních zdrojů a jiných 

zařízení. Existují různé varianty (nástěnné, stojanové, rámové). Dalším důležitým 

parametrem je velikost rozvaděče, které je dána počtem unit (U) = 44,5 mm. Šířka 

rozvaděče je nejčastěji 19‘‘. V rozvaděčích se také často využívá různé příslušenství, 

jako ventilační jednotka, osvětlení, detekce otevření dveří, police a jiné (13). 
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2.8.3. Spojovací prvky 

Tyto prvky jsou používány pro zakončení linek v datovém rozvaděči a v pracovní sekci. 

 

Patch-panel  

Jedná se o pasivní prvek, který slouží pro zakončení horizontální kabeláže v datovém 

rozvaděči a pro následné propojení s aktivním prvkem. Existují pevně osazené patch-

panely s různým počtem portů (24, 48, 72), nebo modulární, do kterých je možné osadit 

vlastní konektory, které mohou být různého druhu, různého barevného provedení a 

samozřejmě i různých parametrů. Modulární patch-panely nám zajišťují lepší správu a 

přehlednost sítě. 

 

Datové zásuvky 

Slouží pro zakončení horizontální linky v pracovní sekci (na straně uživatele). Existují 

pevně osazené datové zásuvky, které mohou být osazeny různým počtem modulů, nebo 

modulární, které lze osadit dle vlastní potřeby různými moduly. 

2.8.4. Prvky organizace 

Organizéry 

Pro organizace lze použít jak vertikální tak horizontální organizéry různých druhů a 

velikostí. Slouží k přehlednému uspořádání kabeláže uvnitř rozvaděče a snadnější 

manipulaci s prvky.  

 

Obrázek č. 14: Organizace kabeláže v rozvaděči 

Zdroj: (19) 
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Prvky vedení kabeláže 

Slouží pro vedení kabeláže z telekomunikační místnosti k datovým zásuvkám. Mezi 

nejpoužívanější patří především: 

• lišty – používané pro vedení kabelů k datovým zásuvkám po stěně 

• ohebné chráničky – pro vedení k datovým zásuvkám pod omítkou 

• parapetní žlaby – umožňují vést současně i elektrické vedení 

• drátěné žlaby používané zejména v podhledech 

• vázací pásky – pro svazování kabelových svazků a jejich fixováni k opoře (12) 

 

Prvky značení 

Značení kabelážního systému je nedílnou součástí odborného návrhu strukturované 

kabeláže. Slouží pro pozdější lepší orientaci při řešení problémů, či při rozšiřování sítě. 

Pro přehlednost je nutné značit prvky kabeláže a to zejména kabely na obou koncích, 

kabelové svazky v místech větvení a křížení, patch-panely a jejich porty, aktivní prvky a 

jejich porty, datové zásuvky a jejich porty, datové rozvaděče a technické místnosti (13). 

2.8.5. Kabelové trasy 

Kabelovou trasu tvoří větší množství vzájemně souběžných kabelových vodičů tzv.: 

kabelový svazek. Kabelová trasa začíná v datovém rozvaděči a je dále vedena do 

příslušných míst kde končí v datové zásuvce (TO). Cestou se může větvit na menší 

kabelové svazky, které vedou do jiných částí budovy. Vedení kabelových tras musí 

splňovat požadavky norem a samotných výrobců. Jedná se například o způsob zavěšení 

kabeláže, poloměry ohybů, souběh se silovým vedením a jiné. 
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3. Návrh řešení 

V této části se budu již zabývat samotným návrhem univerzální kabeláže. Návrh bude 

sloužit pro investora jako podklad při zadávání zakázky na samotnou realizaci. Tento 

návrh bude obsahovat: výběr pasivních prvků kabeláže (kabely, konektory, zásuvky, 

datové rozvaděče, nosné systémy), prvky značení. Naopak nebude zde zahrnut: návrh 

aktivních prvků sítě, systém připojení k telefonní ústředně a k internetu (v režii 

poskytovatele daného připojení). Dále zde není zahrnuta konfigurace síťových prvků 

(switche, routery), zařízeních připojených k síti jako počítače a tiskárny a součástí 

návrhu není také detailní rozpis stavebně technických prací souvisejících 

s vybudováním příček a zednické zapravení tzv. „husích krků“ a elektroinstalačních 

krabic. 

3.1. Výběr technologie přenosu 

Jak již bylo zmíněno, investor požaduje certifikované prvky s životností minimálně 

15 let a rychlostí 1 Gbps. Z důvodu požadavku přenosovou rychlost 1 Gbps navrhuji 

použít v horizontální sekci kabeláž kategorie 5, se symetrickými svařenými páry, díky 

kterým i při ostrých ohybech neztratíme přenosové parametry linky třídy D, vyžadované 

pro 1000BASE-TX. Pro páteřní sekci spojující hlavní datový rozvaděč (DR1) 

v místnosti 209 a datový rozvaděč (DR2) umístěný v přilehlém skladu (301) navrhuji 

využít optické kabely multimode gradient. A to zejména z důvodu vedení kabelů ve 

venkovním prostředí, kde by v případě využití metalických vodičů vznikalo riziko 

poškození prvků sítě. Tyto technologie přenosu by měly být dostačující jak pro stávající 

využití, tak i pro využití s výhledem na následujících 15 – 20 let, po které je požadovaná 

životnost. Dalším důvodem výběru je také pro investora přijatelný poměr cena/výkon. 

3.2. Určení počtu přípojných míst 

Hlavním požadavkem ve specifikaci řešení bylo dostatečný počet míst s ohledem na 

budoucí růst společnosti. Také se předpokládá využívání většího množství informačních 

technologií, které budou připojeny do podnikové sítě. Počet datových portů je stanoven 
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s ohledem na velikost místnosti, její využití a současný popřípadě budoucí očekávaný 

počet zaměstnanců využívajících tuto místnost. 

Standardně budou do datových portů zapojeny především počítače, telefonní přístroje 

případě notebooky. V menší míře pak IP kamery a síťové tiskárny. 

Společnost má v současné době 12 zaměstnanců, z toho 7 spadá pod administrativní 

část podniku a 5 pod odbytový úsek. Počet zaměstnanců se bude nadále rozrůstat, a 

proto při návrhu počítám s dostatečnou dimenzací sítě. Kanceláře, které vzniknou 

vybudováním příček v prvním podlaží administrativní budovy (místnosti 205, 206) 

vyobrazené na příloze č. 2 budou osazeny takovým počtem datových zásuvek, aby 

počet přípojných míst odpovídal předpokládanému obsazení kanceláře. Ostatní 

prostory, kde se budou nacházet zařízení, která potřebují připojení do podnikové sítě, 

budou osazeny počtem zásuvek dle počtu těchto zařízení. 

Na základě požadavků investora, jsem se rozhodl přidělit 2 datové dvoj-zásuvky na 

jednoho administrativního pracovníka v kanceláři a jednu datovou troj-zásuvku na 

pracovníka v odbytu. Celkový počet datových zásuvek se nebude odvíjet od současného 

počtu zaměstnanců, ale bude odpovídat předpokládanému využití kancelářských prostor 

v horizontu 15 – 20 let. V zasedací místnosti se primárně předpokládá využití 

bezdrátového připojení, které bude zajištěno wifi routrem od poskytovatele 

internetového připojení, a proto zde budou pouze 4 datové zásuvky, které budou pro 

potřeby porad plně dostačující. Celkový počet přípojných míst bude 80. Detailní rozpis 

je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka č. 7: Počet přípojných míst v místnostech budovy 

Místnos
t 

Počet 
zaměst. 

Maximu
m zaměst. 

Uživatelská 
přípojná místa 

Přípojná místa 
pro IP kamery 

101 2 2 6 4 
102 3 3 9 0 
103 - - - 1 
104 - - - 1 
105 - - - 2 
201 2 2 8 0 
202 - - 4 0 
203 4 4 16 0 
204 1 2 8 0 
205 0 3 12 0 
206 0 3 12 0 

Celkem 12 20 75 8 
Zdroj: (vlastní zpracování) 

 

Pozn.: Přesně rozmístění, značení přípojných míst a vedení kabelových svazků je 

uvedeno v příloze č. 4 a č. 5. 

3.3. Výběr prvků kabelážního systému 

Důležitým předpokladem, je navrhnout prvky kabeláže tak, aby byli navzájem 

kompatibilní a splňovali požadavky na přenos. Na jejich správném zvolení, instalaci a 

funkčnosti stojí funkčnost celé počítačové sítě, a proto jsem jejich výběru věnoval 

velkou pozornost. I přes vyšší cenovou náročnost jsem se rozhodl navrhnout 

certifikované prvky vedení od společnosti BELDEN případně PANDUIT, a to 

především z důvodu systémové záruky, kompatibility a spolehlivosti. Systémová záruka 

Belden/Panduit – Integrity je poskytována v rozsahu 15 – 25 let. 

3.4. Telekomunikační místnost 

Pro umístění hlavního datového rozvaděče jsem spolu s investorem vybral místnost 209, 

která není v současné době využívána a zároveň vyhovuje těmto účelům. Místnost má 

7,6 m2, je uzamykatelná a bude vybavena samostatnou klimatizační jednotkou. Nachází 

se v blízkosti rozvaděče elektrického napájení budovy, který je umístěn ve stěně 

v prostoru pod schodištěm. Do místnosti budou přivedeny dva samostatné okruhy 
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napájení. Jeden pro datový rozvaděč a samostatný okruh pro klimatizační jednotku. Oba 

s 16A jističem. Na podlahu bude umístěno antistatické vodivé linoleum Tarkett iQ 

Granit SD (3096-718). 

3.5. Horizontální sekce 

3.5.1. Prvky metalické kabeláže 

Prvky metalické kabeláže tvoří převážnou část strukturované kabeláže. Všechny prvky 

vychází z řady IBDN 1200 od společnosti Belden, nebo od společnosti Panduit. 

 

Kabely 

Na základě předchozí analýzy, kde jsem nezjistil žádné závažné možnosti rušení, 

navrhuji použít pro celou realizaci nestíněný kabel značky Belden DataTwist 1200 –

1700A typu drát, se svařenými páry, kategorie 5. 

3.5.2. Spojovací prvky 

Konektory 

Pro zakončení linky navrhuji na obou stranách (jak na straně zásuvky, tak na straně 

datového rozvaděče) použít modulární jack Panduit MiniCom (CJ588XXX). Konkrétní 

označení produktu se odvíjí od barevného provedení.  

 

Barevné provedení: 

• Uživatelská přípojná místa – bílá (CJ588AWY) 

• Přípojná místa pro telefon – červená (CJ588RDY) 

• Přípojná místa pro IP kamery – žlutá (CJ588YLY) 

 

Pozn.: Pro zapojení vodičů doporučuji použít zářezový nástroj od výrobce Panduit 

(PDT110). 
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Telekomunikační zásuvky (TO) 

Společně s investorem byly vybrány datové zásuvky značky ABB. Konkrétně se jedná o 

řadu TANGO (5014A-A00410 B), která bude nejlépe zapadat mezi stávající zásuvky a 

vypínače. Tento kryt datové zásuvky bude usazen dle potřeby v jednonásobném nebo 

dvojnásobném rámečku stejné produktové řady (3901A-B10 B / 3901A-B20 B). Každá 

z těchto zásuvek bude osazena modulárními konektory Panduit MiniCom. Neosazené 

pozice budou zakryty záslepkou Panduit (CMBAW). Tyto datové zásuvky budou 

přidělány na přístrojové krabice, které budou stavební firmou zapraveny pod úroveň 

zdiva. Jedná se o krabice KOPOS KP64/2 (8595057632707) a KP67/3 

(8595057650558). Pro přípojná místa, která budou umístěna nad stropními podhledy 

poblíž kabelových svazků, navrhuji použít tutéž datovou zásuvku s elektroinstalační 

krabicí na omítku KOPOS (LK 80X28T), kterou je možné použít v kombinaci se mnou 

dříve navrhnutými prvky. 

 

 

Obrázek č. 15: Komunikační zásuvka ABB TANGO a jack Panduit MiniCom 

Zdroj: (20) 

 

Patch-panely (vyvazovací panely) 

Pro ukončení kabelů v datovém rozvaděči doporučuji využít patch-panely společnosti 

PANDUIT. Konkrétně se jedná o plochý 48 portový modulární celokovový patch-panel 

s vyvazovací lištou velikosti 2U (CP48WSBLY). Tyto patch-panely jsou určeny pro 

využití s modulárními konektory  Panduit MiniCom. Prázdné pozice budou osazeny 

záslepkou Panduit (CMBBL).  
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3.5.3. Prvky organizace 

Hlavní datový rozvaděč: 

Na základě požadavků současné a očekávané velikosti síťové infrastruktury v budoucnu 

navrhuji použít jako hlavní datový rozvaděč 19‘‘ OKUS KLASIK (KR110 66-42) o 

velikosti 42U. Datový rozvaděč bude umístěn v místnosti 209. V datovém rozvaděči 

budou umístěny 2 patch-panely po 48 portech, optická vana, switche, VDSL modem, 

server, telefonní ústředna a záložní zdroj UPS. Součástí tohoto rozvaděče bude také 

chladící ventilační jednotka vybavená 4 ventilátory (KR119 10-04). Tato jednotka je 

určena pro montáž do stropu, nebo do podlahy datového rozvaděče. 

 

 

 

Obrázek č. 16: Návrh datového rozvaděče 

detail viz.: Příloha č. 6 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
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Dále bude v rozvaděči použito příslušenství: 

• 2U nap.jednotka 8x230V s přepěťovou ochranou (KR900 20-64BL+VD) 

• police hloubky 450mm – čtyř-bodové uchycení, 1U (KR900 10-01) 

• osvětlovací jednotka 19" (KR119 00-10) 

• horizontální Wire management panel 2U – oboustranný (WMP1EY) 

• horizontální Wire management panel 1U – oboustranný (WMPSEY) 

• montážní sada M6 (KR900 00-00) 

 

 

Menší nástěnný rozvaděč: 

Ve skladu č. 2, který i v případě plánovaného přistavění další skladové budovy, bude 

mít 1/4 nároky na počet přípojných míst oproti administrativní budově jsem se rozhodl 

použít 19‘‘ nástěnný rozvaděč OKUS MINI (KR120 64-09 PZ) o velikosti 9U, který 

bude plně dostačovat. V tomto rozvaděči bude zakončena pouze optická vana, další 

prvky budou navrženy a instalovány až v druhé fázi, rozvoje společnosti, kdy chce 

společnost vybudovat další skladové prostory. Jedná se o horizont 2-3 let. 

 

Oba tyto rozvaděče jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Umožňují lepší přístupnost 

prvků. Další výhodou je možnost instalace ventilační jednotky do vrchní části 

rozvaděče. V návrhu datových rozvaděčů beru ohled také na možnost rozšiřování sítě 

v budoucnu. 

3.6. Páteřní sekce 

Všechny prvky optické kabeláže vychází z řady IBDN FiberExpress – FX600 systems 

od společnosti Belden. 
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3.6.1. Prvky optické kabeláže 

Kabely 

Pro propojení datových rozvaděčů navrhuji použít optických kabelů společnosti Belden. 

Jedná se o kabel Intex Mini-Breakout 4x 50/125 MM (GUMT204) s těsnou sekundární 

ochranou určený jak pro venkovní tak pro vnitřní použití.  

 

Propojovací kabely (PatchCordy)  

Pro propojení s aktivních prvků, které budou vybaveny optickými konektory, s optickou 

vanou bude použit PachCord Belden duplex LC OM2 (AX200527). 

3.6.2. Spojovací prvky 

Konektory 

Pro ukončení kabelů bude použita technologie přímého konektorování konektorem 

Belden LC OM2 (AX104241-S1). Spolu s duplexní spojkou konektorů Panduit 

(FLCCLIP-L).  

 

Optická vana 

Pro zakončení optických kabelů v datovém rozvaděči DR1 a DR2  bude použita optická 

vana Panduit velikosti 1U (FMT1) s modulárním optickým patch-panelem 

(CFAPPBL1). Do kterého bude usazen modul řady Opticom ™ Fibre Adapter Panels 

(FAP6WBLDLC). Tento modul je určen až pro šest duplexních LC konektorů. 

3.7. Pracovní sekce  

Propojovací kabely (PatchCordy)  

PatchCordy v pracovní sekci a pro propojení prvků v datovém rozvaděči budou použity 

ze stejné produktové řady jako kabely horizontální sekce. Jedná se o kabely kategorie 5, 

typu lanko, zakončené konektorem RJ45 s ochranou proti ulomení pojistky.  

PatchCordy budou použity v různých barvách a délkách dle potřeby. 
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Barevné provedení: 

• Uživatelská přípojná místa – šedá (C50110800X) 

• Přípojná místa pro IP kamery – žlutá (C50110400X) 

- X je délka kabelu ve stopách (ft) 

 

PatchCordy v pracovní sekci budou uloženy do otevírací ohebné spirály Panduit o 

průměru 14 mm (PW50F-T). 

3.8. Prvky vedení 

Pro vedení kabelových svazků v podhledech budou použity drátěné žlaby KOPOS. Pro 

více vytížené trasy žlab o rozměru (60 x 200) mm (DZ 60X200). A pro trasy s menším 

počtem kabelů ve svazku pak žlab (60 x 60) mm (DZ 60X60).  

Na spojení žlabů budou použity prvky (upevňovací šroub – DZS/B, výstuž 

INOXDZSP/B, spojka – DZS/B) dodávané výrobcem, které zároveň zajistí vodivé 

propojení jednotlivých žlabů pro potřeby uzemnění. Žlaby (60 x 60) mm budou 

upevněny na zdi pomocí speciálního prvku tzv.: „závěsu“ (DZZ/B). Žlaby 

(60 x 200) mm budou upevněny pomocí podpěry umístěné na stěnu (DZDS 200/B). 

Z podhledů k datovým zásuvkám budou kabely vedeny ohebnou chráničkou 

KOPOS 1425 K25  –  MONOFLEX  s  nízkou mechanickou odolností  

(8595057699298) o vnějším průměru 25 mm. Tato chránička bude vedena pod omítkou 

ke každé datové zásuvce.  

Pro vedení optického kabelu uvnitř budovy bude použita ohebná chránička KOPOS 

1225 L50 -  SUPER MONOFLEX (8595057612938) se střední mechanickou 

odolností o vnějším průměru 25 mm spolu s chráničkou HDPE KOPOS (06032 

AS100) o vnějším průměru 32 mm. HDPE chránička je určena pro vedení 

optického kabelu ve výkopu mezi budovami. 

V zasedací místnosti budou kabely vedeny podlahovou kabelovou lištou Polyprofill 

(74 x 20) mm (EIP74020). A dále pak dle potřeby ochrannou lištou Kopos LHD 25X20 

HD (8595057616844). 
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Pro instalaci datových zásuvek určených pro IP kamery bude použita montážní deska, 

určená pro připevnění elektroinstalační krabice na drátěný žlab (DZMD/B). 

   

  
 

Obrázek č. 17: Prvky vedení KOPOS 

Zdroj: (21, 22) 
 

Kabelové svazky budou svázány a fixovány k drátěnému žlabu pomocí vázacích pásek. 

3.9. Značení a umístění prvků sítě 

Pro značení kabelů na začátku a na konci linky budou použity tištěné popisky Panduit 

(PEL-29-Y2-10), přímo určené pro označení kabelů. Pro značení přípojných míst, patch 

panelů a ostatních zařízení budou použity tištěné popisky Panduit (PLL-46-Y3C-1, 

LJSL9-Y3-2.5). 

 

Zásuvky a kabeláž horizontální sekce 

Datové zásuvky a  UTP kabely v nich zakončené budou značeny číslem podlaží, číslem 

místnosti, číslem zásuvky a označením portu A, B nebo C.  

Formát: NMZP, kde N – nadpodlaží, M – místnost, Z – zásuvka, P - Port 

Př.:  112A – Jedná se o první nadzemní podlaží místnost 1, zásuvku číslo 2 a port A. 
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Kabelové svazky 

Každý kabelový svazek bude značen na začátku, na konci, v místě větvení a v místě 

křížení kabelových svazků. 

 

Ostatní prvky 

Všechny další prvky budou značeny samolepícími tištěnými štítky. 

Datový rozvaděč – DRX 

Patch – panely – PPX 

Kde X je pořadové číslo (1, 2…) 

3.10. Uzemnění 

Datové rozvaděče a všechny kovové žlaby horizontálního vedení budou uzemněny 

pomocí vodiče CYA 16 na hlavní zemnící bod budovy dle normy ČSN 332000-7-707. 

Pro uzemněné antistatické podlahy bude použito měděného vodivého pásu pod 

podlahou, který bude instalován dle instalační příručky výrobce a připojen na uzemnění 

budovy. 

3.11. Stavebně technická připravenost 

Před instalací univerzální kabeláže odbornou firmou je nutné zajistit: 

• Vysekání zdí pro vedení chrániček z podhledu k datové zásuvce pro instalaci 

elektroinstalačních krabic a pro chrániček optického kabelu pod omítku (dle 

přílohy č. 4, č. 5 a č. 6). 

• Výkop hloubky min. 80 cm pro vedení  2x HDPE chráničky. 

• Průraz v obvodové zdi budovy č. 1 a budovy č. 2 pro vedení HDPE chráničky do 

budovy – nutné dodržet minimální poloměr ohybu. 

• Přivedení dvou samostatných okruhů napájení 230V/16A z hlavního elektro 

rozvaděče do telekomunikační místnosti č. 209. 



 53 

3.12. Návrh kabelových tras 

Nákres kabelových tras a datových zásuvek je uveden v příloze č. 4, č. 5 a č. 6. 

Kabelové trasy jsou vedeny tak, aby splňovaly požadavky na odstup od elektrického 

vedení a v případě že dochází ke křížení, tak jsou vedeny tak, aby byly kříženy kolmo. 

 

Horizontální vedení v administrativní budově: 

Administrativní budova – 1NP 

Hlavní kabelový svazek prvního podlaží je přiveden z telekomunikační místnosti (209) 

průrazem ve stropě do místnosti 101, kde se z něj oddělují dva kabely, které vedou do 

rohu místnosti 101 a jsou zde zakončeny v podhledech datovou zásuvkou umístěnou na 

stěnu. Hlavní kabelová svazek dále vede podél příčky s místností 102 do rohu místnosti, 

kde se oddělují dva kabely, které vedou do protějšího rohu místnosti a jsou zakončeny 

datovou zásuvkou na omítku. Zbytek hlavního kabelového svazku je veden průrazem ve 

zdi do místnosti 102, kde je veden podél obvodové zdi budovy, kde jsou tři datové troj-

zásuvky do místnosti 103, kde je následně veden do protilehlého rohu budovy a dále 

pokračuje podél obvodové zdi budovy až do jižního rohu místnosti 105. Na trase je 

instalována jedna datová zásuvka v místnosti 103, 104 a dvě datové zásuvky v místnosti 

105, kde svazek končí. 

 

Administrativní budova – 2NP 

Hlavní kabelový svazek druhého podlaží je veden z datového rozvaděče DR1  

umístěného v místnosti 209 vertikálně pomocí ochranné lišty do podhledů. V podhledu 

je poté umístěn do drátěného žlabu a veden na chodbu (210), kde se větví na dvě části. 

Jedna kabelová trasa je vedena do místnosti 201, kde se dále děli na dva svazky. Jeden 

zakončený v rohu místnosti 201 a druhý vede průrazem ve zdi do místnosti 202, kde je 

následně sveden vertikálně ochrannou lištou k podlaze, dále veden podlahovou lištou ke 

stolu, který se nachází uprostřed místnosti. Po deskách stolu je veden ochrannou lištou a 

zakončen datovými zásuvkami umístěnými na spodní desce stolu. Druhá část hlavního 

kabelového svazku pokračuje přes chodbu 210 a 211, kde se větví do jednotlivých 

místností, až do místnosti 206, kde je zakončena v datových zásuvkách umístěných pod 
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oknem. Tento kabelový svazek se větví a vstupuje do místnosti 203 na úrovni příčky s 

místnostmi 202, kde jsou ihned po vstupu svazku do místnosti dvě datové dvoj-zásuvky. 

Svazek je zakončen v rohu místnosti, kde je zakončen dvěma datovými dvoj-zásuvkami. 

Další část hlavního svazku vstupuje do místnosti 203 na úrovni příčky s místností 204. 

Zde jsou opět ihned po vstupu kabelu do místnosti dvě datové dvoj-zásuvky. Dále 

pokračuje k oknu, kde jsou v rohu místnosti dvě datové dvoj-zásuvky. Zbylé kabely 

odděleného svazku jsou vedeny průrazem ve zdi do místnosti 204, kde vedou podél 

obvodové zdi budovy až do místnosti 205, kde je ukončen. V každém rohu místností 

204,205 při obvodové zdi jsou z tohoto svazku vyvedeny dvě datové dvoj-zásuvky. 

Hlavní kabelový svazek na chodbě 210 dále pokračuje do chodby 211, kde se z něj 

odděluje menší svazek a vstupuje do místnosti 205 na úrovni příčky s místností 206. 

Ihned po vstupu je zakončen v dvou datových dvoj-zásuvkách. Hlavní kabelový svazek 

vstupuje na konci chodby 211 do místnosti 206, kde je celkem šest datových dvoj-

zásuvek (2x ihned po vstupu svazku do místnosti, 2x uprostřed obvodové zdi, 2x u 

okna) a zde končí. 

 

Páteřní sekce 

Páteřní sekce areálu je vedena z datového rozvaděče DR1 umístěného v místnosti 209 

vertikálně do podhledů místnosti 209 a v podhledu je přivedena k severo-východní 

stěně budovy a podél této stěny je vedena přes vstupní halu a místnost 208 do místnosti 

207, kde je v rohu místnosti svedena do 1NP. Odtud je dále veden optický kabel HDPE 

chráničkou. Mimo budovu je kabel veden v zemi v hloubce 80 cm do nástěnného 

datového rozvaděče DR2 ve skladu č. 2, kde je zakončen v optické vaně. Pro vedení 

kabelu v podhledech navrhuji použít ohebnou chráničku. Dále doporučuji do výkopu 

mezi budovami položit 2krát HDPE chráničku (1krát pro vedení optického kabelu, 1krát 

rezervní).  
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Obrázek č. 18: Optické propojení rozvaděčů DR1 a DR2 

Zdroj: (vlastní zpracování) 
 

3.13. Požadavky na realizační firmu 

Vzhledem k požadavku investora na dlouhodobou životnost a garanci doporučuji pro 

instalaci univerzální kabeláže zajistit authorizovanou firmu, která poskytne investorovy 

garanci a zajistí měření všech linek a vyhotovení protokolů o měření potřebných pro 

certifikaci kabelážního systému. 
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3.14. Rozpočet 

Zde je vypracován orientační cenový rozpočet pro realizaci tohoto projektu. Jedná se o 

orientačně stanovenou kalkulaci, která by však měla být velice podobná realitě.  

Pro výpočet nákladů na kabeláž jsem vycházel z plánu kabelových tras budovy 

uvedeného v příloze č. 4 a č. 5. Reálná délka kabelů se může lišit, ne však více než o 

15 %. Skutečná cena bude následně stanovena až odbornými firmami, na základě jejich 

kalkulace ve výběrovém řízení. V tomto rozpočtu vycházím z maloobchodních cen 

internetového obchodu kassex.cz a jiných cen běžně dostupných na internetu. Vyšší 

náklady lze předpokládat pouze v případě vzniku tzv.: “vícepráce“ nebo při změně 

prvků kabeláže za dražší komponenty.  

Celková cena této realizace je vyčíslena na 296 157 Kč bez DPH. Tato částka je složena 

z materiálu 151 622 Kč bez DPH, a instalace odbornou firmou s ostatními náklady v 

ceně 144 535 Kč bez DPH. Ostatními náklady je myšlena částka za poskytnutí garance, 

výkop pro páteřní spoj a jiné. Dále je v této částce zahrnuta odměna za projekt (návrh 

prvků počítačové sítě, jejich rozmístění, zapojení, což je vypracováno v této práci) která 

je stanovena na 15 000 Kč. Běžná cena projektu se v případě takovéhoto rozsahu 

pohybuje kolem 25 000 Kč.  V celkové částce nejsou zahrnuty: 

• Aktivní prvky 

• Stavební úpravy  

• Rozvody elektrického napájení v telekomunikační místnosti 

Detailní rozpis položek s cenami je uveden v příloze č. 9. 
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Zhodnocení a závěr 

Hlavním cílem této práce bylo navrhnout počítačovou síť, která by splňovala požadavky 

investora a současné normy. Investor kladl požadavky zejména na kvalitu prvků 

kabeláže a samotné provedení práce. Toho jsem dosáhl navržením prvků tak, aby mohli 

být splněny podmínky pro poskytnutí systémové záruky. Tato bakalářská práce by měl 

sloužit především jako přehledný podklad zahrnující všechny požadavky investora, 

důležité informace a návrh prvků kabeláže pro výběr autorizovaného dodavatele. 

Samotnému návrhu sítě nejprve předcházela analýza budovy, jejího stávajícího stavu a 

konzultace s investorem, který mě informoval o předpokládané výstavbě nových 

skladových prostor, které by měli být napojeny na sklad č. 2. Z těchto informací jsem 

poté vycházel při návrhu, který bylo nutné těmto požadavkům přizpůsobit.  

Návrh jsem koncipoval tak, aby zajistil dostatek přípojných míst s ohledem na 

předpokládané využití místnosti v budoucnu a zároveň umožňoval v případě potřeby 

jednoduché rozšíření sítě. V návrhu je také zohledněno předpokládané rozšíření skladu 

č. 2. Návrh by měl sloužit jako projekt jak pro investora, který na základě tohoto návrhu 

může vypsat výběrové řízení na dodavatele, tak pro samotného dodavatele, který 

z tohoto návrhu může vycházet. 
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Seznam zkratek 

A amps ampér 
AP Access point  přístupový bod 
DR 

 
datový rozvaděč 

FE Fast Ethernet 
 FTP File Transfer Protocol 
 Gbps gigabit per second gigabit za sekundu 

GE Gigabit Ethernet 
 HTTP Hypertext Transfer Protocol 
 

ICT 
Information and Communication 
Technologies 

Informační a komunikační 
technologie 

IP internet protocol 
 ISDN integrated services of digital network integrované služby digitální sítě 

LAN local area network lokální počítačová síť 
MAN metropolitan area network metropolitní počítačová síť 
Mbps megabit per second megabit za sekundu 
MM multimode mnohovidové vlákno 
NAS Network Attached Storage  síťové úložiště 
NP 

 
nadpodlaží 

PC personal computer osobní počítač 
POP3 Post Office Protocol 

 
RAID redundant array of independent disks 

vícenásobné diskové pole 
nezávislých disků 

STP shielded twisted pair stíněná kroucená dvojlinka 
TCP (Transmission Control Protocol 

 TO telecommunication outlet telekomunikační vývod 
U unit 

 UDP User Datagram Protocol 
 UPS Uninterruptible Power Supply záložní zdroj 

UTP Unshielded Twisted Pair nestíněná kroucená dvojlinka 
WA work area pracoviště 
WAN wide area network rozlehlá počítačová síť 
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Příloha č. 6: Návrh obsazení datového rozvaděče - DR1 
 
 
1U osvětlovací jednotka 1U 
2U horizontální organizér 2U 
3U 

patch panel 
3U 

4U 4U 
5U 

horizontální organizér  
5U 

6U 6U 
7U patch panel 7U 
8U 8U 
9U horizontální organizér  9U 
10U místo pro aktivní prvek 10U 
11U místo pro aktivní prvek 11U 
12U horizontální organizér 12U 
13U optická vana 13U 
14U   14U 
15U   15U 
16U   16U 
17U   17U 
18U   18U 
19U   19U 
20U 

server + modem + ups 
 
 

20U 
21U 21U 
22U 22U 
23U 23U 
24U 24U 
25U 25U 
26U 26U 
27U 27U 
28U 28U 
29U 29U 
30U police 30U 
31U 

  
telefonní ústředna 

 

31U 
32U 32U 
34U 34U 
35U 35U 
36U 36U 
37U 37U 
38U 38U 
39U 39U 
40U 40U 
41U 41U 
42U police 42U 

 



  

Příloha č. 7: Zapojení patch-panelů 
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Port PP 

01 
02 

03 
04 

05 
06 

07 
08 

09 
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11 
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18 
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20 

21 
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23 
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Y

Z 
113 
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121 
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123 
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Port PP 
25 
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31 
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231 
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254 255 
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Příloha č. 8: Zapojení a značení kabelů strukturované kabeláže 
 
 

PATCH PANEL MÍSTNOST KABEL ZÁSUVKA 

Označení Port Číslo Označení 
Délka 
(m) Označeni Port 

Přípojná místa pro libovolné využití uživateli (pc, notebook) 
PP01 01 101 113A 12,8 113 A 
  02 113B 12,8 113 B 
  03 113C 12,8 113 C 
  04 114A 12,8 114 A 
  05 114B 12,8 114 B 
  06 102 121A 14,4 121 A 
  07 121B 14,4 121 B 
  08 121C 14,4 121 C 
  09 122A 19,6 122 A 
  10 122B 19,6 122 B 
  11 123A 19,6 123 A 
  12 123B 19,6 123 B 
  13 123C 19,6 123 C 
  14 201 211A 20,5 211 A 
  15 211B 20,5 211 B 
  16 212A 20,5 212 A 
  17 213A 20,5 213 A 
  18 213B 15,1 213 B 
  19 214A 15,1 214 A 
  20 202 221A 17,6 221 A 
  21 221B 17,6 221 B 
  22 222A 17,6 222 A 
  23 222B 17,6 222 B 
  24 203 231A 12,3 231 A 
  25 231B 12,3 231 B 
  26 232A 12,3 232 A 
  27 233A 16,1 233 A 
  28 233B 16,1 233 B 
  29 234A 16,1 234 A 
  30 235A 21,8 235 A 
  31 235B 21,8 235 B 
  32 236A 21,8 236 A 
  33 237A 18 237 A 
  34 237B 18 237 B 
  35 238A 18 238 A 

 
 
 



  

PATCH PANEL MÍSTNOST KABEL ZÁSUVKA 

Označení Port Číslo Označení 
Délka 
(m) Označení Port 

PP01 36 204 241A 22,3 241 A 
  37 241B 22,3 241 B 
  38 242A 22,3 242 A 
  39 243A 24,8 243 A 
  40 243B 24,8 243 B 
  41 244A 24,8 244 A 
  42 205 251A 25,6 251 A 
  43 251B 25,6 251 B 
  44 252A 25,6 252 A 
  45 253A 29,1 253 A 
  46 253B 29,1 253 B 
  47 254A 29,1 254 A 
  48 255A 25,6 255 A 
PP02 1 255B 25,6 255 B 
  2 256A 25,6 256 A 
  3 206 261A 35,3 261 A 

	  
4 261B 35,3 261 B 

  5 262A 35,3 262 A 
  6 263A 32,1 263 A 
  7 263B 32,1 263 B 
  8 264A 32,1 264 A 
  9 265A 30,1 265 A 
  10 265B 30,1 265 B 
  11 266A 30,1 266 A 
  Přípojná místa pro IP kamery - zásuvky v podhledech   
  12 101 111A 10,4 111 A 
  13 111B 10,4 111 B 
  14 112A 18 112 A 
  15 112B 18 112 B 
  16 103 131A 38 131 A 
  17 104 141A 41,2 141 A 
  18 105 151A 61,5 151 A 
  19 152A 71,6 152 A 
  Uživatelská přípojná místa pro připojení telefonu   
  20 101 114C 12,8 114 C 
  21 102 122C 19,6 122 C 
  22 201 212B 20,5 212 B 
  23 214B 15,1 214 B 
  24 203 232B 12,3 232 B 
  25 234B 16,1 234 B 
  26 236B 21,8 236 B 
  27 238B 18 238 B 



  

 
PATCH PANEL MÍSTNOST KABEL ZÁSUVKA 

Označení Port Číslo Označení 
Délka 
(m) Označení Port 

  28 204 242B 22,3 242 B 
  29 244B 24,8 244 B 
  30 205 252B 25,6 252 B 
  31 254B 29,1 254 B 
  32 256B 25,6 256 B 
  33 206 262B 35,3 262 B 
  34 264B 32,1 264 B 
  35 266B 30,1 266 B 
  36 - - - - - 
  37 - - - - - 
  38 - - - - - 
  39 - - - - - 
  40 - - - - - 
  41 - - - - - 
  42 - - - - - 
  43 - - - - - 
  44 - - - - - 
  45 - - - - - 
  46 - - - - - 
  47 - - - - - 
  48 - - - - - 
  49 - - - - - 
  47 - - - - - 
  48 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Příloha č. 9: Rozpis položek 
 
 

Č. Popis Dodavatel Označení M.j. 
Počet 

m.j 
Cena / 

m.j. 
Celkem 

bez DPH 
DR-1   

1 
Datový rozvaděč OKUS 
KLASIK 42U 600x600mm Kassex KR110 66-42 ks 1 12960,00 12960,00 

2 Podstavec 600x600mm dělený Kassex KR119 00-01N ks 1 948,00 948,00 

3 
Ventilační jednotka do stropu - 
4 ventilátory Kassex KR119 10-04 ks 1 3720,00 3720,00 

4 Termostat Kassex KTS 11141 ks 1 516,00 516,00 

5 
Napájecí jednotka 8x230V s 
přepěťovou ochranou  Kassex 

KR900 20-
64BL+VD ks 2 828,00 1656,00 

6 Police hloubky 450mm Kassex KR900 10-01 ks 2 516,00 1032,00 
7 Osvětlovací jednotka Kassex KR119 00-10 ks 1 1308,00 1308,00 
8 Optická vana velikosti 1U Panduit FMT1 ks 1 2364,00 2364,00 

9 Modulární optický patch panel Panduit CFAPPBL1 ks 1 1150,00 1150,00 

10 
Adaptér pro optický patch 
panel 6x LC duplex Panduit FAP6WBLDLC ks 1 1798,00 1798,00 

11 Duplexní spojka LC konektorů Panduit FLCCLIP-L ks 2 33,00 66,00 
12 Montážní sada M6 Kasex KR900 00-00 ks 50 5,40 270,00 
13 Optický konektor - LC OM2  Belden AX104241-S1 ks 4 330,54 1322,16 
14 Duplex PatchCord 2m OM2 Belden AX200527 ks 4 1365 5460,00 

15 
Patch Panel - celokovový s 
vyvazovací lištou, 48-portů Panduit CP48WSBLY ks 2 2004,00 4008,00 

16 
Modulární Jack -MiniCom 
RJ45 cat.5 -žlutý Panduit CJ588YLY ks 8 120,00 1920,00 

17 
Modulární Jack -MiniCom 
RJ45 cat.5 -červený Panduit CJ588RDY ks 16 120,00 3840,00 

18 
Modulární Jack -MiniCom 
RJ45 cat.5 -bílý Panduit CJ588AWY ks 59 120,00 14160,00 

19 Záslepka MiniCom - černá Panduit CMBBL ks 13 13,20 171,60 

20 
Horizontální Wire management 
panel 2U - oboustranný  Panduit WMP1EY ks 1 1308,00 1308,00 

21 
Horizontální Wire management 
panel 1U – oboustranný Panduit WMPSEY) ks 3 1092,00 3276,00 

22 

Popiska 17,8 x 33,9mm na 
Patch Panely pro LASER 
tiskárny Panduit LJSL9-Y3-2.5 ks 2 2 4 

23 
Popiska 14,3 x 6,45mm na 
kabely pro LASET tiskárny Panduit PEL-29-Y2-10 ks 166 1,7 282,2 

24 Štítky na moduly CJxxx Panduit PLL-46-Y3C-1 ks 166 1,68 278,88 
25 Vázací páska Panduit PLT1.5M ks 83 0,8 66,4 
26 Vázací páska Panduit PLT2M ks 10 2,5 25 
27 Vázací páska Panduit HLS-15R3 ks 1 340 340 

 
 
   



  

 
DR-2 

28 
Nástěnný rozvaděč OKUS 
MINI 9U Kassex KR120 64-09 PZ ks 1 3600,00 3600,00 

29 
Upevňovací konzola - redukce 
na 19" pro zadní montáž Kassex KR900 20-61 ks 1 96,00 96,00 

30 19" napájecí jednotka 6x230V Kassex KR900 20-62 ks 1 300,00 300,00 
31 Optický konektor - LC OM2  Belden AX104241-S1 ks 4 330,54 1322,16 
32 Optická vana velikosti 1U Panduit FMT1 ks 1 2364,00 2364,00 

33 Modulární optický patch panel Panduit CFAPPBL1 ks 1 1150,00 1150,00 

34 
Adaptér pro optický patch 
panel 6x LC duplex Panduit FAP6WBLDLC ks 1 1597,00 1597,00 

35 Duplexní spojka LC konektorů Panduit FLCCLIP-L ks 2 33,00 66,00 
36 montážní sada M6 Kasex KR900 00-00 ks 4 5,40 21,60 

37 

Popiska 17,8 x 33,9mm na 
Patch Panely pro LASER 
tiskárny Panduit LJSL9-Y3-2.5 ks 1 2 2 

38 
Popiska 14,3 x 6,45mm na 
kabely pro LASET tiskárny Panduit PEL-29-Y2-10 ks 1 1,7 1,7 

Kabely   

30 
Kabel - Belden DataTwist 1200 
– 1700A Belden   m 1838,5 12,24 22503,24 

31 
Optický kabel -Intex Mini-
Breakout 4x 50/125 MM  Belden GUMT204 m 47 20,40 958,80 

Trasy   
32 Drátěný žlab 60x200mm Kopos DZ 60X100 m 10 138,00 1380,00 
33 Drátěný žlab 60x60mm Kopos DZ 60X60 m 49 64,67 3168,83 
34 Upevňovací šroub Kopos DZSU/B ks 22 13,00 286,00 
35 Spojovací výztuž žlabu Kopos INOXDZSP/B ks 22 22,00 484,00 
36 Spojka Kopos DZS/B ks 43 19,00 817,00 
37 Závěs Kopos DZZ/B ks 45 42,00 1890,00 
38 Podpěra na stěnu Kopos DZDS 200/B ks 4 119,00 476,00 
39 Montážní deska Kopos DZMD/B ks 6 55,00 330,00 

40 
Ochranná lišta EKE 140X60 
HD Kopos 8595060000000 m 1 353,00 353,00 

41 
 Ohebná chránička – 1425 K25 
- MONOFLEX  Kopos  8595057699298 m  102 6,80  693,60 

42 
Ohebná chránička -1225 L50  - 
SUPER MONOFLEX Kopos 8595057612938 m 20 10,86 217,20 

43 
Ochranná lišta -LHD 25X20 
HD  Kopos 8595057616844 m 3 15,00 45,00 

44 
Podlahová kabelová lišta - 
Polyprofill 74x20mm Polyprofill EIP74020 m 2 44,56 89,12 

45 HDPE chránička Kopos 06032 AS100 m 28 24,86 696,08 
46 Vázací páska Panduit HLS-15R3 ks 1 340 340 

47 
Pomocný instalační materiál 
(hmoždinky, vruty, zemění) x x x x 5000,00 5000,00 

48 Kryt zásuvky - TANGO ABB 5014A-A00410 B ks 40 109,80 4392,00 
49 Rámeček ABB jednonásobný ABB 3901A-B10 B ks 3 18,60 55,80 



  

 

50 Rámeček ABB dvojnásobný ABB 3901A-B20 B ks 16 33,60 537,60 

51 
Přístrojová krabice na omítku 
pro ABB tango KOPOS LK 80X28 T ks 6 8,00 48,00 

52 Přístrojová krabice -KP64/2  KOPOS 8595057632707 ks 16 31,40 502,40 
53 Přístrojová krabice -KP67/3  KOPOS 8595057650558 ks 3 8,07 24,21 

54 
PatchCord Belden - cat.5 - šedý 
7ft, 2,1m Belden C501108007 ks 81 110,00 8910,00 

55 
PatchCord Belden - cat.5 - šedý 
4ft, 1,2m Belden C501108004 ks 69 85,00 5865,00 

56 
PatchCord Belden - cat.5 - šedý 
2ft, 0,6m Belden C501108002 ks 8 75,00 600,00 

57 
Modulární Jack -MiniCom 
RJ45 cat.5 -žlutý Panduit CJ588YLY ks 8 120,00 960,00 

58 
Modulární Jack -MiniCom 
RJ45 cat.5 -červený Panduit CJ588RDY ks 16 120,00 1920,00 

59 
Modulární Jack -MiniCom 
RJ45 cat.5 -bílý Panduit CJ588AWY ks 59 120,00 7080,00 

60 Záslepka MiniCom - bílá Panduit CMBAW ks 40 13,20 528,00 
61 Popis portu datové zásuvky     ks 83 5,00 415,00 

62 
Otevírací spirála pro uložení 
Patch Cordů - pr.14mm Panduit PW50F-T m 26 28,20 733,20 

63 
Nástroj na ukládání Patch 
Cordů do spirály Panduit PWT50 ks 1 160,00 160,00 

Jiné   
64 linoleum iQ Granit SD  Tarkett 3096-718 m2 8 549,00 4392,00 

Instalace a ostatní náklady   
65 Projekt 15000,00 

66 
Instalce rozvaděčů, tras horizontální a páteřní sekce odbornou firmou poskytující 
garanci 106135,00 

67 Měření pro certifikaci 8900,00 
68 Další náklady 5000,00 
69 Odborná instalace antistatické podlahy 6000,00 
70 Výkop pro páteřní spoj 3500,00 

 

Bez DPH 296156,78 

DPH 62192,92 

Cena s DPH 358349,70 


