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Anotace 

Cílem této bakalá�ské práce je navržení kabeláže pro Ethernet v pr�myslovém 

prost�edí ve firm� KBA-Grafitec s.r.o se sídlem v Dobrušce. Navržená kabeláž a sí�ové 

prvky musí spl�ovat zvýšené požadavky kladené pr�myslovým prost�edím. 

The annotation 

The aim of this bachelor‘s thesis is to design the cabling for industrial Ethernet 

in KBA-Grafitec, lnc. based in Dobruška. Designed cabling and network components 

have to meet higher requirement for industrial environments. 

Klí�ová slova 

Datový kabel, datová zásuvka, port, datový rozvad��, pr�myslový Ethernet, 

trasa kabeláže, RJ45, kroucená dvojlinka 

Keywords 

Data cable, data socket, port, data rack, industrial Ethernet, route cabling, RJ45 

twisted pair 



Bibliografická citace 

FRY�, M. Návrh po�íta�ové sít� v pr�myslovém prost�edí. Brno: Vysoké u�ení 

technické v Brn�, Fakulta podnikatelská, 2011. 63 s. Vedoucí bakalá�ské práce Ing. 

Viktor Ondrák, Ph.D. 



�estné prohlášení 

Prohlašuji, že p�edložená bakalá�ská práce je p�vodní a zpracoval jsem ji 

samostatn�. Prohlašuji, že citace použitých pramen� je úplná, a že jsem v práci 

neporušil autorská práva (ve smyslu zákona �. 121/2000 Sb. O právu autorském a o 

právech souvisejících s právem autorským) 

V Brn� dne 30. kv�tna 2011   ………………………………



Pod�kování 

Tímto bych rád pod�koval vedoucímu bakalá�ské práce Ing. Viktoru Ondrákovi, 

Ph.D a oponentovi Mgr. Miroslavu Tobyškovi za odbornou pomoc p�i vypracování této 

práce. Rovn�ž bych cht�l pod�kovat panu Ing. Tomáši Ko�narovi za p�íležitost 

vypracovat tento projekt pro KBA-Grafitec s.r.o. 



Obsah 

1� Úvod ........................................................................................................................ 10�
2� Cíl práce .................................................................................................................. 11�
3� Analýza sou�asného stavu ...................................................................................... 12�

3.1� Spole�nost KBA-Grafitec s.r.o. ....................................................................... 12�
3.1.1.� Historie podniku ....................................................................................... 12�
3.1.2.� Struktura spole�nosti ................................................................................. 12�

3.2� Výrobní program .............................................................................................. 15�
3.3� Popis výrobního závodu ................................................................................... 16�
3.4� Popis výrobní haly............................................................................................ 16�
3.5� Popis sou�asného stavu po�íta�ové sít� ........................................................... 16�
3.6� Požadavky na po�íta�ovou sí� na rekonstruované hale ................................... 17�

4� Teoretické podklady ............................................................................................... 18�
4.1� Struktura sít� .................................................................................................... 18�

4.1.1.� Sít� podle velikosti .................................................................................... 18�
4.1.2.� Topologie sítí ............................................................................................ 19�
4.1.3.� Struktura kabeláže ..................................................................................... 22�

4.2� Referen�ní model ISO/OSI .............................................................................. 25�
4.2.1.� Fyzická vrstva ........................................................................................... 26�
4.2.2.� Linková vrstva .......................................................................................... 26�
4.2.3.� Sí�ová vrstva ............................................................................................. 26�
4.2.4.� Transportní vrstva ..................................................................................... 27�
4.2.5.� Rela�ní vrstva ........................................................................................... 27�
4.2.6.� Presenta�ní vrstva ..................................................................................... 27�
4.2.7.� Aplika�ní vrstva ........................................................................................ 27�

4.3� P�enosová media .............................................................................................. 27�
4.3.1.� Koaxiální kabel ......................................................................................... 28�
4.3.2.� Symetrický kabel ...................................................................................... 30�
4.3.3.� Optické kabely .......................................................................................... 33�

4.4� Zna�ení prvk� sít� ............................................................................................ 35�
4.5� Datový rozvad�� ............................................................................................... 35�
4.6� Pr�myslové prost�edí ....................................................................................... 37�

4.6.1.� Elektromagnetické vln�ní silových rozvod� ............................................. 37�
4.6.2.� Stupn� ochrany krytí elektrických za�ízení .............................................. 39�
4.6.3.� Vyšší mechanické nároky ......................................................................... 41�

4.7� Zp�soby vedení kabeláže ................................................................................. 41�
4.7.1.� V podlaze .................................................................................................. 41�
4.7.2.� V podhledu ................................................................................................ 42�
4.7.3.� Pod omítkou .............................................................................................. 42�
4.7.4.� V žlabu nebo lišt� ..................................................................................... 42�

5� Návrh �ešení ............................................................................................................ 44�
5.1� Volba kabeláže ................................................................................................. 44�
5.2� Volba provedení zásuvek ................................................................................. 44�
5.3� Návrh trasy kabeláže ........................................................................................ 46�

5.3.1.� Volba zp�sobu vedení kabel� ................................................................... 47�
5.3.2.� Kolize datový tras se silnoproudem .......................................................... 47�
5.3.3.� Kolize s pojezdovými dráhami je�ábu ...................................................... 48�



5.3.4.� Trasa kabeláže ........................................................................................... 48�
5.4� Datový rozvad�� ............................................................................................... 48�
5.5� Zna�ení datových rozvad���, patch panel�, zna�ní vodi��, zásuvek, port� v na 
patch panelu ................................................................................................................ 51�
5.6� Cenová kalkulace ............................................................................................. 52�

6� Záv�r ....................................................................................................................... 53�



- 10 - 

1 Úvod 

Tato práce je zam��ená na navržení kabelážního systému pro pr�myslový 

ethernet ve spole�nosti KBA Grafitec s.r.o. se sídlem v Dobrušce. Kabelážní systém 

bude navržen pro rekonstruovanou halu montáže ofsetových tiska�ských stroj�. 

Podmínky pro rozmíst�ní p�ípojných míst byly zadány vedoucím IT odd�lení, panem 

Ing. Tomášem Ko�narem. 

Navržený kabelážní systém musí vyhovovat zvýšeným nep�íznivým vliv�m, 

pokud na hale p�sobí. Mezi tyto vlivy pat�í nap�íklad prašnost, voda, chemické látky 

elektromagnetické rušení, vibrace, lidský faktor a další.  
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2 Cíl práce 

Cílem této práce je navrhnout rozvody datové sít� na výrobní hale spole�nosti 

KBA Grafitec s.r.o. se sídlem v Dobrušce. Tento návrh zahrnuje volbu kabel�, datových 

zásuvek a datového rozvad��e, datové trasy a zna�ení jednotlivých prvk� sít�. Na 

základ� vybraných komponent bude vypracován rozpo�et materiálu.  
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3 Analýza sou�asného stavu 

Investor, spole�nost KBA-Grafitec s.r.o. se sídlem v Dobrušce zastoupená 

vedoucím IT odd�lení panem Ing. Tomášem Ko�narem, má celkem jednozna�né 

požadavky na vytvo�ení kabeláže. Musí spl�ovat podmínky použití v pr�myslové hale 

s dostate�nou kapacitou do budoucna. 

3.1 Spole�nost KBA-Grafitec s.r.o. 

Spole�nost KBA-Grafitec pat�í ke sv�tovým výrobc�m ofsetových tiskových 

stroj�.  

Orb. 1: Logo spole�nosti (zdroj Loga [online]. 2011 [cit. 2011-05-14].  Dostupné z WWW: 

<http://www.kba-grafitec.cz/cs/public_media/logos.shtml>.) 

3.1.1. Historie podniku 

• 1991 Založení spole�nosti Grafitec 

• 1995 Kapitálový vstup do Dobrušských strojíren a.s., které po roce 1992 

zahájili výrobu archových ofsetových stroj� zna�ky Polly 

• 2000 Kapitálový vstup americké firmy Charles Winslow Partners L.P. 

• 2001 Sjednocení spole�nosti Grafitec Praha, Grafitec Dobruška a Grik 

• 2000 Spojení s výrobním závodem Dobrušské strojírny, vznik spole�nosti pod 

názvem Grafitec, spol. s r.o. 

• 2005 Skupina KBA se stala 100% vlastníkem Grafitecu1

3.1.2. Struktura spole�nosti 

Spole�nost KBA-Grafitec s.r.o. je �lenem nadnárodní skupiny KBA, na Obr. 2 je 

uvedena organiza�ní struktura ve spole�nosti KBA-Grafitec s.r.o. v Dobrušce. Na Obr. 

3 je pak postavení KBA-Grafitec s.r.o. v Dobrušce ve struktu�e skupiny KBA. 

                                                
1

Historie [online]. 2011 [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW: <http://www.kba-
grafitec.cz/cs/about_us/history.shtml>. 
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Orb. 2: Organiza�ní struktura spole�nosti KBA-Grafitec s.r.o. v Dobrušce (zdroj Organiza�ní 

struktura [online]. 2011 [cit. 2011-05-14]. Dostupné z WWW: <http://www.kba-

grafitec.cz/cs/about_us/organisation_structure.shtml>.) 
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Orb. 3: Struktura skupiny KBA (zdroj Organiza�ní struktura [online]. 2011 [cit. 2011-05-14]. 

Dostupné z WWW: <http://www.kba-grafitec.cz/cs/about_us/organisation_structure.shtml>.) 
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3.2 Výrobní program 

Firma KBA-Grafitec s.r.o. vyrábí archové ofsetové tiskové stroje pro tisk na 

formáty A2 a B2. Tiska�ský stroj KBA Rapida 75, který je na Obr. 4, je jedním typem 

který je v Grafitecu vyráb�n. Grafitec stroje vyvíjí, vyrábí válce pro tisk a konstrukci 

pro stroj. Další díly pro stroje odebírá od dodavatel�. 

Orb. 4: Tiska�ský stroj KBA Rapida 75 (zdroj Fotografie-RAPIDA 75 [online]. 2011 [cit. 2011-

05-14]. Dostupné z WWW: < http://www.kba-

grafitec.cz/cs/public_media/photographs/rapida_75.shtml >.) 

  

Ofsetový tisk 

Nep�ímý technika tisku založená na vzájemné odpudivosti vody a barvy. Na 

tiskové form� jsou netisknoucí místa, která p�ijímají vodu a odpuzují barvu, a tisknoucí 

místa, která vodu odpuzují a p�itahují barvu. Z tiskové formy je barva p�enesena na 

válec s pružným ofsetovým potahem a odtud se barva p�enáší na papír. Tisk se provádí 

soutiskem více barev. Každá barva má svou v�ž, ve které se tiskne. Nakonec je papír 

povrchov� upraven lakem a lak usušen.2

                                                
2

Polygrafický tahák- Ofsetový tisk 1 [online]. 2011 [cit. 2011-05-20]. Dostupné z WWW: 
<http://www.hrg.cz/download/pravitko_ofset-tisk_01.pdf>. 
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3.3 Popis výrobního závodu 

Areál spole�nosti se skládá z výrobních hal, skladových budov, 

administrativních budov, kotelny a dalších. Pro p�iblížení výrobního závodu je 

v P�ÍLOZE 6 celý areál podniku s ozna�ením jednotlivých budov. Rekonstruovaná hala 

je nazvána HALA M2. Samotná výrobní �ást HALY M2, kde mají být zhotoveny nové 

rozvody ethernetové sít� je zvýrazn�na šedou barvou. V druhé �ásti haly jsou skladové 

plochy, dílny dodavatele a kancelá�e logistiky. K hale je p�ipojena t�ípatrová budova 

sociální, kde jsou kancelá�ské prostory a šatny a další.  

3.4 Popis výrobní haly 

Výrobní �ást HALY M2, kde mají být zhotoveny nové rozvody pro 

ethernetovou sí� má rozm�ry 110x35m, výška od podlahy ke stropu je 9m. Konstrukce 

haly je z betonových sloup� a p�eklad�. Jedna �ada sloup� rozd�luje podéln� celou halu 

na dv� poloviny. Obvodové zdi jsou z panel�. Plán výrobní haly se skladovou �ástí a 

sociální p�ístavbou je v P�ÍLOZE 7. 

Na hale jsou nov� vylity betonové podlahy na povrchu upravené epoxidovou 

st�rkou. V obou polovinách výrobní haly jsou mostní je�áby. Pojezdové dráhy 

stávajícího je�ábu v polovin� haly blíž k p�ístavb� jsou p�ipevn�ny k betonovým 

sloup�m. V druhé polovin� haly je menší je�áb, jehož pojezdové dráhy jsou na železné 

konstrukci. 

V p�ední �ásti haly se vyrábí podkomplety pro tiska�ské stroje, v této �ásti se 

po�ítá s nastálo p�ipojenými po�íta�i, aby byl stálý p�ístup k technické dokumentaci. 

Nejv�tší st�ední �ást haly zabírají pracovišt�, kde se kompletují celé stroje. V této �ásti 

haly budou po�íta�e p�ipojené jen p�i úpravách výrobního programu. V zadní �ásti jsou 

p�ípravná pracovišt� a zde boudou také nastálo p�ipojené po�íta�e. 

3.5 Popis sou�asného stavu po�íta�ové sít�

V P�ÍLOZE 6 jsou nazna�eny rozvody optických kabel� po areálu závodu. 

Zakreslené trasy jsou pouze p�ibližné trasy z d�vodu chyb�jící p�esné dokumentace.  



- 17 - 

Páte�ní sekce 

Páte�ní rozvody po�íta�ové sít� v areálu spole�nosti jsou realizovány pomocí 

optických vláken. Centrální rozvad�� je umíst�n ve druhém pat�e SPRÁVNÍ A 

SOCIÁLNÍ BUDOVY. Odtud jdou optická vlákna do BUDOVY OBCHODNÍHO 

ODD	LENÍ, HALY MONTÁŽE, HALY SKLADOVÉHO HOSPODÁ�STVÍ, 

VRÁTNICE, a do BUDOVY SOCIÁLNÍ C2, a odtud je vedeno optické vlákno do 

HALY M2. Rozvody jsou vedeny v plastových lištách po st�n�, p�es HALU 

MONTÁŽE a HALU T	ŽKÉ OBROBNY jsou vedeny kolektorem v podlaze. Do 

BUDOVY SOCIÁLNÍ C2 je rozvod zav�šen v chráni�ce na ocelovém lanu mezi 

budovami. Na HALE M2 jsou míst�ny dva nást�nné rozvad��e, které nebyly zatím 

demontovány. K rozvad��i, který bude v návrhu pozd�ji ozna�en jako RD 01 je 

p�iveden duplexní optický kabel ze sociální p�ístavby. Oba rozvad��e jsou �áste�n�

poškozeny od neopatrné demontáže technologie, proto budou nahrazeny novými. 

Pracovní sekce v HC  

Optické vlákno je zakon�eno v konvertoru z optického vlákna na metalické. 

Z konvertoru je veden UTP kabel do switche. 

Horizontální sekce 

Horizontální sekce je provedena pomocí UTP kabel� zapojených do p�íslušných 

zásuvek. Nedostatky a hrozby stávajících rozvod� po�íta�ové sít� jsou p�edevším na 

halách, kde se v n�kterých sbíhají metalické kabely pro po�íta�ovou sí� s kabely 

silových rozvod�. Tím m�že docházet k rušení p�enosu.  Dalším nedostatkem zejména 

ke snadné udržovatelnosti sít� je, že IT odd�lení nemá p�esn� zdokumentovaný 

sou�asný stav rozvod�. Zejména trasy kabeláže k jednotlivým zásuvkám v horizontální 

sekci jsou problémové, p�i každé poruše je t�eba zdlouhav� hledat závadu.   

3.6 Požadavky na po�íta�ovou sí� na rekonstruované hale 

• Rozmíst�ní a po�ty zásuvek budou provedeny na základ� dohody s vedoucím IT 

odd�lení 

• Odolnost proti nep�íznivým vliv�m v prost�edí výrobní haly, jako jsou mostní 

je�áby, elektromagnetické vln�ní a lidský faktor 
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4 Teoretické podklady 

V této �ásti bakalá�ské práce jsou teoretické podklady pro vypracování návrhu 

po�íta�ové sít� ve výrobní hale. Je zde popsáno rozd�lení po�íta�ových sít� podle 

velikosti a podle spojení koncových uzl�. Dále je zde zmín�n referen�ní model 

ISO/OSI. Podrobn� jsou rozebrány typy p�enosových medií. Zna�ení zásuvek, kabel� a 

dalších prvk� po�íta�ové sít�. Je zde vysv�tlen pojem datový rozvad�� a na záv�r jsou 

zde uvedena specifika pr�myslového prost�edí. 

4.1 Struktura sít�

V této kapitole si rozd�líme po�íta�ové sít� podle velikosti a podle toho, jak jsou 

jednotlivé prvky sít� uspo�ádány. 

4.1.1. Sít� podle velikosti 

Podle velikosti sít� m�žeme sít� rozd�lit na �ty�i druhy sítí, které však nemají 

explicitn� definovaný geografický rozsah.  

LAN- Local Area Network 

Místní sí� na malém území, typicky domácnosti, jednotlivé místnosti, menší 

podniky, školy a další. P�evážn� se využívá ethernet �i Wi-fi. Slouží ke sdílení dat 

s ostatními za�ízeními v síti, sdílení internetu, tiskáren a dalších sí�ových za�ízení. 

Levné po�izovací náklady a vyšší rychlosti, vlastníkem je provozovatel sít�. 

WAN- Wide Area Network 

Sí� na velkém území, kraj, stát, kontinent, celý sv�t. Celosv�tovou sítí WAN je 

internet. Oproti LAN má nižší rychlost, využívá r�zné topologie.  

PAN- Personal Area Network 

Sít typu PAN má malý rozsah, jen n�kolik metr�, a nižší p�enosové rychlosti. 

Používá se pro spojení mobilních za�ízení, jako jsou mobilní telefony, PDA, notebook a 

další. Typickou technologií pro takovéto sít� Bluetooth, nebo IrDA (infra�ervený port). 
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MAN- Metropolitan Area Network 

„Metropolitní sí� je obvykle uvažovaná jako po�íta�ová sí� ve m�st�. Je to 

rozlehlá sí� spojující menší sít� nej�ast�ji pomocí Wi-FI nebo pomocí optického vlákna. 

Rychlost sítí MAN je vysoká a dá se �adit k sítím LAN. 
3

4.1.2. Topologie sítí 

Topologie sít� ur�uje, jakým zp�sobem jsou v síti spojeny koncové uzly. Máme 

t�i základní druhy topologií, sb�rnicovou, kruhovou, hv�zdicovou, a pak kombinace 

t�chto základních topologií.  

Sb�rnicová topologie 

„Topologie sb�rnice nemá centrální uzel a všechny uzly jsou p�ipojeny ke 

sdílenému p�enosovému prost�edku, který umož�uje komunikaci každý s každým. 

Vyžaduje složit�jší �ízení p�ístupu ke sdílenému prost�edku a komplikovan�jší protokoly 

pro �ízení p�enosu dat po sb�rnici. Informa�ní signál nesoucí zprávu se ší�í sb�rnicí 

všemi sm�ry a všechny stanice mají p�ístup ke všem zprávám; skute�n� p�ijmou však jen 

takovou, která je jim podle cílové adresy skute�n� ur�ena.  

Ke sb�rnici lze snadno p�idávat nebo odebírat uzly, aniž se tím poruší 

informa�ní tok. Jako p�enosový prost�edek se typicky používá koaxiální kabel. 

Topologie sb�rnice m�že být také ve dvou provedeních, aktivní a pasivní. V praxi je 

rozší�ena pasivní struktura s obousm�rným p�enosem po jednom koaxiálním kabelu.  

Výhodou sb�rnice je použití jednoho vedení, z�ejmý zp�sob propojení, snadné 

p�idání nebo odebrání stanice ze sít�; naproti tomu však vysoký po�et odbo�ek m�že 

zp�sobovat problémy v síti (rozpojení konektoru m�že znamenat selhání celé sít�) a 

vysoký po�et p�ipojených stanic m�že zna�n� omezit využití sb�rnice (nap�. nár�st kolizí 

u Ethernetu).“
4
  

                                                
3

MAN [online]. 2010 [cit. 2011-04-28].  Dostupné z WWW: <http://site-iktinfo.jex.cz/thema/man>. 
4 PUŽMOVÁ, Rita. TCP/IP v kostce. 2009. s. 103. 
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Orb. 5: Sb�rnicová topologie (zdroj vlastní) 

Kruhová topologie 

„Topologie kruh rovn�ž nemá centrální uzel. Spojuje každé za�ízení pouze 

s p�edchozím a následujícím v síti, s ostatními uzly v síti probíhá komunikace nep�ímo, 

p�es jeden nebo více dalších uzl�. Zprávy obíhají uzav�enou cestou jedním sm�rem mezi 

uzly, proto není t�eba �ešit žádné sm�rování toku. Každý uzel p�evezme zprávu od svého 

p�edch�dce, a pokud není sám adresátem zprávy, p�edá ji svému následovníkovi. Jinými 

slovy každá stanice na kruhu slouží jednak jako opakova� signálu a jednak jako 

bezpe�nostní pojistka proti chybným zprávám.“
5

„Výhodou kruhové topologie je jednoduchý zp�sob p�edávání datových zpráv 

bez existence kolizí mezi stanicemi; nejv�tší nevýhodou je, že p�i výpadku stanice dojde 

k p�erušení �innosti sít�. Jednoduchý kruh lze zdvojením p�enosového prost�edku u�init 

obousm�rným, nebo zálohovaným (FDDI).“
6

                                                
5 PUŽMOVÁ, Rita. TCP/IP v kostce. 2009. s. 103-104. 
6 Tamtéž 
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Orb. 6: Kruhová topologie (zdroj vlastní) 

Hv�zdicová topologie 

„Topologie hv�zda u LAN je nejrozší�en�jší strukturou LAN a je analogií 

starých terminálových sítí s centrálním �ízením. Centrální uzel �ídí sm�rování v síti, 

zatímco ostatní uzly se o sm�rování dat nestarají a mohou proto být velmi jednoduché. 

Je vhodná v p�ípadech, kdy v aplikaci p�evažuje komunikace vedená mezi krajovým a 

centrálním uzlem. Pokud vyžaduje aplikace komunikaci mezi okrajovými uzly, kladou se 

na centrální uzel vysoké požadavky (na výkon i spolehlivost). Tyto sít� jsou mén�

spolehlivé ve srovnání s ostatními používanými topologiemi. P�enos dat v t�chto sítích 

lze �ídit jednoduchými protokoly a lze jej snadno monitorovat.  

Hv�zdicová topologie má dv� varianty: aktivní a pasivní s centrálním 

propojovacím prvkem (koncentrátorem nebo rozbo�ova�em, hub). Aktivní hv�zda má ve 

svém st�edu opakova�e signálu, p�ípadn� za�ízení s implementací �ásti protokolu. 

Pasivní hv�zda má v tomto bod� pouze pasivní �len, který slouží k distribuci signálu 

vyslaného jednotlivými stanicemi. Pasivní hv�zdicová topologie je tak degenerací 

sb�rnicové topologie, kde kmenové vedení degeneruje na bod a sí� tvo�í pouze p�ípojná 

vedení jednotlivých stanic. 
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Výhodou topologie hv�zda je menší náchylnost k poruchám kabel� (jen v rámci 

jednotlivých propojení mezi centrálním a koncovým uzlem) a souvisejícím výpadk�m 

sít� (p�i poruše jednoho spoje není postižena celá sí�, ale jen p�íslušná stanice, vyjma 

p�ípadu, kdy je výpadkem postižen centrální uzel), jednoduché protokoly a snadné 

monitorování. Nevýhodou je v�tší spot�eba kabelových vedení, bez možnosti smy�ek.“
7

Orb. 7: Topologie hv�zda (zdroj vlastní) 

4.1.3. Struktura kabeláže 

Kabelážní systém se zpravidla rozd�luje na t�i sekce. Obr. 8 ilustruje, jak 

jednotlivé sekce chápeme. Každá sekce má vlastnosti specifikované p�íslušnou normou. 

• Páte�ní sekce- vertikální rozvody- EN50169 

• Horizontální sekce- horizontální rozvody- EN 50167 

• Pracovní sekce- pracovní oblast- EN 50168 

                                                
7 PUŽMOVÁ, Rita. TCP/IP v kostce. 2009. s. 102-103 . 
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Orb. 8: Struktura kabeláže (zdroj ONDRÁK, V. Lekce 5- Kabelážní systémy. [CD-ROM] 2009. 

Brno: Ústav informatiky.) 

Vertikální sekce 

Páte�ní sekce je �ást kabeláže, která propojuje hlavní rozvad�� s rozvad��i pro 

horizontální sekci a s místnostmi, kde je nainstalováno aktivní za�ízení sít�. Páte�ní 

sekce má hv�zdicovou topologii se st�edem v hlavním rozvad��i. 

Metalické kabely 

• Použití pouze pro hlasové služby. 

• Využívá se multipárový kabel s vodi�i typu drát. 

• Maximální délka pro nestín�ný kabel je 800m a pro stín�ný 700m. 

• V lince nesmí být k�ížení. 

Optické kabely 

• Používají se kabely typu OPDS, Breakout. 

• Maximální délka pro single- mode je 3000m, pro multimode gradient 2000m. 

• V lince musí být k�ížení 
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Horizontální sekce 

Horizontální sekce je �ást kabeláže od datového rozvad��e k datové zásuvce. 

V datovém rozvad��i je kabel zapojen v patch panelu. Délka linky je maximáln� 90m. 

Metalické kabely 

• Využívá se �ty�párový kabel s vodi�i typu drát, oba konce jsou zakon�eny 

Jackem RJ45. 

• Nelze jeden konec zakon�it Plugem RJ45, nap�íklad pro zapojení v rozvad��i 

p�ímo do switche.

• V lince nesmí být k�ížení. 

• Všechny vodi�e kabelu musí být zakon�eny v jedné zásuvce.

• P�i využití stín�ných kabel� se zemnící vodi� uzem�uje pouze v datovém 

rozvad��i. 

• Kabely kategorie 5 a výše nesmí být v horizontální sekci p�erušeny.

• Kabely kategorie 6 a vyšší se nesmí zatahovat do trubek.

Optické kabely 

• Používají se kabely typu Duplex, Breakout.

• V lince musí být k�ížení

Pracovní sekce 

Pracovní sekce propojuje zásuvky s koncovými uzly a zásuvku v datovém 

rozvad��i s aktivním prvkem. Sou�et obou délek nesmí být delší než 10m, v datovém 

rozvad��i maximáln� 6m. 

Metalické kabely 

• Využívá se �ty�párový kabel s vodi�i typu lanko. 

• Oba konce jsou zakon�eny Plugem RJ45. 

• V kabelu m�že být k�ížení. 
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Optické kabely 

• Používají se kabely typu Simplex, Duplex, OPDS. 

• P�enos typu multimode. 

• V kabelu m�že být k�ížení.8

4.2 Referen�ní model ISO/OSI 

Již od po�átku vzniku sítí bylo využíváno principu vrstev. Vznikali ale 

jednotlivé uzav�ené sí�ové architektury neumož�ující propojení systém� r�zných 

výrobc�. Vznikl tedy tlak na budování otev�ených systém�, takových systém� že 

za�ízení od r�zných výrobc� jsou p�ipojitelná na sí�. V roce 1984 mezinárodní 

normaliza�ní organizace ISO vytvo�ila sedmi vrstvový referen�ní model OSI, který 

normalizoval propojení otev�ených systém�.9 Struktura referen�ního modelu ISO/OSI je 

na Obr. 9. 

Orb. 9: Referen�ní model ISO/OSI (zdroj PETERKA, Ji�í. Sedm vrstev ISO/OSI [online]. 1996 

[cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW: <http://www.earchiv.cz/a96/a625k150.php3>.) 

                                                
8 ONDRÁK, V. Lekce 5- Kabelážní systémy. [CD-ROM] 2009. Brno: Ústav informatiky. 
9 PUŽMOVÁ, Rita. TCP/IP v kostce. 2. 2009. s. 42-43. 
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T�i horní vrstvy se orientují aplika�n�, t�i spodní vrstvy modelu jsou orientovány 

na p�enos. Prost�ední, tedy �tvrtá transportní vrstva, zajiš�uje p�izp�sobení mezi spodní 

a vrchní trojicí. 

P�i komunikaci mezi dv�ma uzly jsou rovnocennými partnery práv� dv� stejné 

vrstvy. Pro komunikaci však musí využít služeb nižší vrstvy. 

4.2.1. Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva má na starosti aktivaci, udržení a deaktivaci fyzického spojení. 

Fyzické spojení m�že být dvoubodové (sériová linka) nebo mnohobodové (Ethernet). 

P�enosovou jednotku fyzické vrstvy je 1bit. Kódování binárních dat, nap��ové úrovn�, 

fyzické rychlosti, maximální p�enosové vzdálenosti, fyzické konektory a další jsou 

definovány na rozhraní fyzické vrstvy a fyzickými prost�edky. P�enosové prost�edí není 

sou�ástí referen�ního modelu ISO/OSI.10

4.2.2. Linková vrstva 

Linková vrstva, v n�kterých literaturách pojmenovaná jako spojová vrstva. 

Jednotkou p�enosu linkové vrstvy je rámec.  Linkovou vrstvu m�žeme rozd�lit ješt� na 

dv� podvrstvy, a to podvrstvu �ízení logického spoje a podvrstvu �ízení p�ístupu 

k p�enosovému médiu.  

Podvrstva �ízení logického spoje, zkrácen� z angli�tiny LLC (Logical Link 

Control), poskytuje rozhraní mezi vyššími vrstvami a konkrétním p�enosovým 

prost�edkem. Jejím úkolem je �ízení toku a detekce chyb. 

Podvrstva �ízení p�ístupu k p�enosovému prost�edku, zkrácen� z angli�tiny 

MAC (Media Access Control), zajiš�uje fyzické adresování a �ízení p�ístupu 

k fyzickému mediu. K adresování využívá MAC adresy. Každý koncový uzel má svou 

unikátní 48 bitovou MAC adresu.11

4.2.3. Sí�ová vrstva 

P�enosovou jednotkou sí�ové vrstvy je paket. Sí�ová vrstva je odpov�dná za 

komunikaci v kompletní síti, sm�rování, a p�enos paket� od zdroje k cíli. 12

                                                
10 PUŽMOVÁ, Rita. TCP/IP v kostce. 2009. s. 57-58. 
11Tamtéž s. 56. 
12 Tamtéž s. 55-56. 
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4.2.4. Transportní vrstva 

„Typickou �inností transportní vrstvy je d�lení p�enášené zprávy na pakety a 

op�tovné skládání p�ijatých paket� do zpráv (p�i p�enosu se mohou pakety pomíchat �i 

ztratit).“
13

4.2.5. Rela�ní vrstva 

„Navazuje a po skon�ení p�enosu ukon�uje spojení. M�že provád�t ov��ování 

uživatel�, zabezpe�ení p�ístupu k za�ízením…“
14

4.2.6. Presenta�ní vrstva 

„Má na starosti konverzi dat, p�enášená data mohou být v r�zných sítích r�zn�

kódována. Tato vrstva zajiš�uje sjednocení formy vzájemn� p�enášených údaj�. Dále 

data komprimuje, p�ípadn� šifruje… V praxi �asto splývá s rela�ní vrstvou.“
15

4.2.7. Aplika�ní vrstva 

„Je ur�itou aplikací (nap�. oknem v programu) zp�ístup�ující uživatel�m sí�ové 

služby. Nabízí a zajiš�uje p�ístup k soubor�m (na jiných po�íta�ích), vzdálený p�ístup 

k tiskárnám, správa sít�, elektronické zprávy (v�etn� e-mailu)…“
16

4.3 P�enosová media 

P�enosová media m�žeme rozd�lit do t�í základních skupin, a to na koaxiální 

kabely, symetrické kabely a optické kabely. V Tab. 1 jsou základní charakteristiky 

jednotlivých kabel�, které budou dále rozebrány. 

                                                
13 HORÁK, Jaroslav. Po�íta�ové sít� pro za�ínající správce. 2008. s. 18. 
14 Tamtéž 
15 Tamtéž 
16 Tamtéž 
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Tab. 1: Charakteristiky kabel� (p�evzato z PUŽMOVÁ, Rita. TCP/IP v kostce. 2009. s. 77.) 

Charakteristika Symetrický kabel Koaxiální kabel Optické vlákno 
Náklady na instalaci Nízké Nízké až vysoké Vysoké 

P�enosová rychlost Do 1 Gbit/s Do 1 Gbit/s Do 
1Gbit/s(mnohovidové 
vlákno), do 10Gbit 
(jednovidové vlákno), 
s WDM tém�� 1Tbit/s 

Délka 90-150m 600-1200m �ádov� km  u 
mnohovidového vlákna, 
�ádov� desítky km u 
jednovidového vlákna 

Odolnost proti rušení Nízká (UTP), st�ední 
(STP) 

St�ední až vysoká Velmi vysoká 

Obtížnost instalace Malá Malá St�ední 

Spolehlivost St�ední až vysoká Vysoká Vysoká 

4.3.1. Koaxiální kabel 

Koaxiální kabel se dnes v sítích tém�� nepoužívá, ale aspo� okrajov� se o n�m 

v této kapitole zmíním. Jeho uplatn�ní je zejména ve sb�rnicové topologii.  

Jak je vid�t na Obr. 10, kabel tvo�í dva vodi�e, z nichž jeden obaluje druhý, mezi 

nimi je izola�ní vrstva. Data jsou p�enášena pomocí elektrického proudu. P�enos dat 

probíhá pouze po vnit�ním vodi�i- jedná se tedy o nesymetrický p�enos. Vn�jší vodi�

funguje jako stín�ní proti vn�jšímu elektromagnetickému rušení. Má vyšší odolnost 

proti elektromagnetickému rušení a proti indukovaným nap�tím než symetrický kabel. 

Nechrání však dob�e proti magnetickému rušení. V základním pásmu se používají 

kmito�ty do 50MHz, pro zvýšení p�enosové rychlosti se využívá modulace digitálního 

signálu na vysokofrekven�ní signál.  

V Ethernetu používáme dva typy koaxiálních kabel�: 

• Silný- vnit�ní vodi� je obklopen �ty�mi vrstvami izolace a stín�ní. Využívá se 

pro páte�ní rozvody kv�li náro�n�jší instalaci, zejména polom�r ohybu.

• Tenký- vnit�ní vodi� je obklopen jednou vrstvou izolace a stín�ní. Má nižší 

odolnost proti vn�jším vliv�m, je jednodušší na instalaci a má nižší cenu. 17

                                                
17 PUŽMOVÁ, Rita. TCP/IP v kostce. 2009. s. 75-76. 
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Orb. 10: Koaxiální kabel (zdroj Ethernet- technologie 10BASE [online]. 2010 [cit. 2011-05-3]. 

Dostupné z WWW: <http://site.the.cz/index.php?id=26>.) 

Jak již bylo na za�átku �e�eno, tento kabel se nej�ast�ji využije ve sb�rnicové 

topologii. Pro p�ipojení koncového uzlu se slouží BNC T-konektor, který je na Obr. 11. 

Každý volný konec musí být opat�en BNC terminátorem, aby neodrážel signál zp�t do 

sít� a nevznikalo rušení. BNC terminátor je na Obr. 12.

Orb. 11: BNC T-kus (zdroj Ethernet - Technologie 10BASE2 [online]. 2010 [cit. 2011-05-3]. 

Dostupné z WWW: <http://site.the.cz/index.php?id=26>.) 

Orb. 12: BNC terminátor (zdroj Ethernet - Technologie 10BASE2 [online]. 2010 [cit. 2011-05-3]. 

Dostupné z WWW: <http://site.the.cz/index.php?id=26>.) 
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4.3.2. Symetrický kabel 

Jedná se stejn� jako u koaxiálního kabelu o metalický kabel, data jsou tedy 

p�enášena pomocí elektrického proudu. Symetrický kabel je n�kdy také nazýván 

kroucená dvojlinka. Kabel je složený z pár� vzájemn� zakroucených vodi��. 

Kroucením vodi�� v páru se eliminuje vzájemné rušení a vnik p�eslechu. Kroucené páry 

mohou být volné anebo sva�ené, jak je vid�t na Obr. 13. Kabel se sva�enými páry má 

lepší vlastnosti p�i ohybu kabelu, tím že je zachována konstantní vzdálenost vodi��

v páru. V místech, kde se rozpadá symetrie páru, m�že vznikat šum a odrazy. Vodi�

muže být bu
 ve form� drátu, anebo jako lanko. Kabely s vodi�em typu lanko se 

používají výhradn� pro patch kabely, tedy kabely spojující zásuvku s koncovým 

za�ízením. Kabel s vodi�em typu drát se používá ke spojení patch panelu a zásuvky. 

Symetrický kabel m�žeme dále rozd�lit na stín�né a nestín�né. 

Orb. 13: UTP kabel se sva�enými a nesva�enými páry (zdroj Industrial ethernet [online]. 2011 

[cit. 2011-05-25]. Dostupné z WWW: 

<http://www.belden.com/07Markets/07_industrial/07_Industrial_Network_Protocol_Solutions/I

ndustrial_Ethernet.cfm>.)  

Nestín�ný kabel 

• Nazýván UTP kabel- Unshielded Twisted Pair, schematicky je znázorn�n na 

Obr. 14

• Jednodušší instalace

• Menší polom�r ohybu- slabší kabel

• Nižší odolnost proti rušení
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Stín�ný kabel 

• Máme r�zné druhy stín�ní, m�že být stín�n pouze kroucený pár, celkové 

stín�ní, nebo kombinace, viz Obr. 14

• STP- Shielded Twisted Pair- stín�ny samostatné páry

• FTP- Foil Twisted Pair- fólií stín�ný celý kabel

• ScTP- Screened Twisted Pair- opletením stín�ný celý kabel, tedy podobné 

provedení jako FTP kabel

• ISTP- Individually Shielded Twisted Pair- stín�ny samostatné páry a celkové 

stín�ní kabelu

• Náro�n�jší instalace- problém se stín�ním

• Následná údržba- musí být p�em��ováno uzemn�ní

• V�tší polom�r ohybu- siln�jší pr�m�r kabelu

• Vyšší odolnost proti rušení zven�í kabelu a nižší vyza�ování

Orb. 14: Typy symetrických kabel� (zdroj vlastní) 
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Kroucenou dvojlinku klasifikuje norma EIA/TIA 568 do kategorií podle 

p�enosových vlastností viz Tab. 2.  

Tab. 2: Kategorie kroucené dvojlinky (Zdroj PUŽMOVÁ, Rita. TCP/IP v kostce. 2009. s. 75.) 

Kategorie Ší�ka pásma P�enosové rychlosti Využití 

Cat. 1 Žádná 

výkonnostní kriteria 

1Mbit/s 

Cat. 2 Do 1MHz 4Mbit/s Telefonní dráty 

Cat. 3 Do 16MHz 10Mbit/s Ethernet 10BASE-T, 

100BASE-T4 

Cat. 4 Do 20MHz 16Mbit/s Token-Ring, 

10BASE-T, 100BASE-T4 

Cat. 5 Do 100MHz 100Mbit/s, 1Gbit/s 

p�i využití 8vodi��

100BASE-TX, 

10BASE-T, 1000BASE-T 

Cat. 6 Do 250MHz 10GBASE-T 

Cat. 7 Do 600MHz 10GBASE-T 

Pro kroucenou dvojlinku se v po�íta�ových sítích požívá konektor RJ 45 a to 

jako zásuvka (Jack) a zástr�ka (Plug). Norma TIA/EIA 568 má dva barevné standardy 

pro zapojení vodi�� v konektoru, jak je tomu na Obr. 15. 
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Orb. 15: Zapojení zástr�ky RJ45 podle normy EIA/TIA T568A a T568B (zdroj RJ45 UTP guide

[online]. 2011 [cit. 2011-05-20]. Dostupné z WWW: <http://www.cablesplususa.com/rj45-utp-

guide.php>.) 

4.3.3. Optické kabely 

Optické vlákno se skládá ze dvou vrstev skla, jeden pro jádro, kde je veden 

sv�telný paprsek a druhý jako obal. Sv�telný paprsek se odráží na rozhraní t�chto 

vrstev. Pro buzení optického signálu se používají t�i vlnové délky sv�tla 850nm, 

1300nm a 1500nm. Pro duplexní, tedy obousm�rný p�enos, je pot�eba vždy dvojice 

vláken- pro každý sm�r jedno vlákno. 

Optická vlákna d�líme na vícevidové a jednovidové. 

Vícevidové (multi mod) 

• Pr�m�r jádra je 50µm nebo 62.5µm 

• Paprsek se ší�í odrazem 

• Buzení pomocí LED nebo laseru 

Jednovidové (single mod) 

• Pr�m�r jádra 9µm

• Paprsek se ší�í rovnob�žn�

• Buzení pomocí laseru

• Využití pro velké vzdálenosti
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Orb. 16: Vícevidové a jednovidové optické vlákno (zdroj DOSTÁLEK, Libor; KABELOVÁ, 

Alena. Velký pr�vodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 2000. s. 44.) 

Sekundární ochrana je bu
 t�sná anebo volná. T�snou ochranou je bužírka, 

volnou ochranou je gel v pouzd�e. Volná nebo t�sná ochrana ur�uje, jakým zp�sobem se 

vlákna spojují a konektorují.  

Vlákna s volnou sekundární ochranou se spojují pouze sva�ováním. Konektor 

pro vlákno s volnou sekundární ochranou je nasazen na kusu optického vlákna a také se 

sva�uje. Sva�ování vláken je nákladné a je pot�eba speciální za�ízení, aby vznikl kvalitní 

spoj, který nebrání pr�chodu paprsku. 

Vlákna s t�snou sekundární ochranou lze spojovat pomocí mechanických spojek. 

Konektor se na optické vlákno nasazuje. Je to jednodušší zp�sob spojení. Optická 

vlákna s t�snou sekundární ochranou jsou dražší, proto se nehodí pro spojování velkých 

vzdáleností.18

Konstrukce kabel� vláken s t�snou sekundární ochranou 

• Simplex- vlákno s t�snou sekundární ochanou opletené aramitovými vlákny a 

plastový pláš�

• Duplex- dva simplexní kabely sva�ené dohromady 

                                                
18 DOSTÁLEK, Libor; KABELOVÁ, Alena. Velký pr�vodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 2000. s. 
43- 46. 



- 35 - 

• OPDS- skupina vláken s t�snou sekundární ochranou opletená aramitovými 

vlákny a spole�ný plastový pláš�

• Breakout- skupina simplexových kabel� s plastovým plášt�m 

Konstrukce kabel� vláken s volnou sekundární ochranou 

• S jednou centrální ochranou- trubi�ka napln�ná gelem s n�kolika vlákny 

s primární ochranou opletená pevnostní ochranou a plastovým plášt�m

• S více trubi�kami- n�kolik trubi�ek napln�ných gelem, každé s n�kolika vlákny 

a primární ochranou opletené pevnostní ochranou a plastovým plášt�m. St�edem 

kabelu vede centrální zpev�ovací jádro19

4.4 Zna�ení prvk� sít�

Zna�ení kabel� a dalších prvk� datových je specifikováno v norm� EIA/TIA 

606. Podle této normy musí být ozna�eno: 

• Všechny kabely minimáln� na obou koncích 

• Kabelové svazky na koncích, v míst� k�ížení a v�tvení 

• Patch panely i jednotlivé porty 

• Datové zásuvky a jednotlivé porty 

• Rozvad��e 

• Technické místnosti 

• Aktivní prvky a jejich porty20

Pro zna�ení lze použít nalepovací štítky nebo fáborky, r�zné stahovací pásky se 

štítky. Je možné popsat kabel lihovým fixem, ale tento zp�sob nezaru�uje stálost 

ozna�ení. Dalším zp�sobem muže být barevné odlišení.  

4.5 Datový rozvad��

Datový rozvad�� slouží pro uložení aktivních prvk�, patch panel� a dalších 

za�ízení. Prvky rozvad��� jsou p�ipevn�ny k svislým nosník�m. Výška nosník� ur�uje 

kolik za�ízení je možné do rozvad��e umístit. Výška se udává v Unitách- U. Výška 

jedné unity je 44,45mm. Každá unita má t�i montážní otvory v obou nosnících, otvory 

                                                
19 ONDRÁK, V. Lekce 4- Reálná p�enosová prost�edí. [CD-ROM] 2009. Brno: Ústav informatiky. 
20 ONDRÁK, V. Lekce 5- Kabelážní systémy. [CD-ROM] 2009. Brno: Ústav informatiky. 
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jsou nepravideln� rozmíst�ny. Dalším d�ležitým rozm�rem je rozte� d�r v nosnících. 

Vyrábí se rozvad��e s rozte�í 19“ a 10“.  

Podle konstrukce m�žeme rozvad��e rozd�lit na otev�ené nebo uzav�ené a na 

stojanové nebo nást�nné. Otev�ené datové rozvad��e je možné použít v technických 

místnostech. Nehrozí zde totiž zásah cizí osoby, vniknutí vody a prachu do rozvad��e je 

také eliminováno tím, že se jedná o místnost ur�enou práv� pro rozvad��. Výhodou 

otev�eného rozvad��e je nižší cena a snadn�jší p�ístup vzduchu k aktivním prvk�m, bez 

nutnosti instalování v�tráku. Naopak uzav�ená konstrukce se volí ve voln� p�ístupných 

prostorách. Pro zajišt�ní dostate�ného proud�ní �erstvého vzduchu jsou instalovány 

ventilátory. 

Patch panel 

V patch panelu jsou zakon�eny kabely od zásuvek. Porty patch panel� se 

propojují kabely s aktivním prvkem nap�íklad switchem. Porty mohou být pro metalické 

i optické kabely. 

Vyvazovací panely 

Vyvazovací kabely slouží k organizaci kabel� v rozvad��i. M�žou být 

horizontální i vertikální. Uspo�ádání kabel� v rozvad��i zvyšuje p�ehlednost a také 

umož�ují snadn�jší pr�chod vzduchu.  

Ventilátory a klimatizace 

V p�ípad�, že je v rozvad��i více aktivních prvk�, které produkují odpadní teplo, 

používají se ventilátory nebo klimatizace pro snížení teploty. 

Napájecí zásuvky 

Aby nemusel každý aktivní prvek v rozvad��i napájen ze zásuvky mimo 

rozvad��, montují se do rozvad��e napájecí lišty se zásuvkami. 

Optické vany 

Optická vana se požívá pro ukon�ení optického vlákna v rozvad��i. Protože 

optické vlákno je z k�ehkého materiálu je nezbytn� zajistit, aby se nepoškodilo. Optické 
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vlákno s volnou sekundární ochranou je vždy nutné ukon�it v optické van�. Vlákno 

s t�snou sekundární ochranou není nutné ukon�it v optické van�, ale musíme 

zabezpe�it, aby se nepoškodilo nap�íklad vyvázáním.   

Mezi další dopl�ky pat�í osv�tlovací jednotky, termostaty, poli�ky, sníma�e 

otev�ených dví�ek a další. 

4.6 Pr�myslové prost�edí 

Instalace v pr�myslovém prost�edí se od bytových instalací liší asi ve �ty�ech 

bodech.  

• Elektromagnetické vln�ní silových rozvod�

• Vyšší mechanické nároky a odolnost materiálu v��i nep�íznivému prost�edí, 

jako jsou rozpoušt�dla, oleje, p�ípadn� jiné chemické látky, v�tší rozsah teplot 

• Vyšší stupe� krytí elektrických sou�ástí proti cizímu p�edm�tu a vod�. 

4.6.1. Elektromagnetické vln�ní silových rozvod�

P�i vedení metalických datových kabel� je nutné dodržovat odstupy od 

silnoproudých kabel�. Toto specifikuje norma �SN EN 50174-2.  

Specifikace informa�ních kabel� (datových kabel�): 

• Kabelové rozvody navržené k zajišt�ní analogových a digitálních 

telekomunika�ních služeb v�etn� služeb hlasových 

• Strukturovaná kabeláž navržená v souladu s EN 50173 ur�ená k podpo�e 

širokého rozsahu hlasových služeb 

Specifikace napájecích kabel� (silové kabely): 

• Nízkonap��ový elektrický distribu�ní systém, tedy do 1000V 

• Vylou�ení specifických požadavk� platných pro jiné systémy kabelových 

rozvod� (výkonové kabelové rozvody a další 

• Musí se vzít do úvahy zkoušení bezpe�ného- ochranného- dostate�ného odd�lení 

v souladu s IEC 61140 (pro kmito�ty od 50Hz do 60Hz). Ochrana a 
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elektromagnetické rušení vyžadují v n�kterých p�ípadech r�zné odd�lovací 

vzdálenosti. BEZPE�NOST NA PRVNÍM MÍST	! 

Instalace kabel�: 

• P�i instalaci kabel� bez fyzické zábrany se po�ítá s nulovou vzdáleností, pokud 

není zajišt�no upevn�ní kabel�

• P�i instalaci kabel� ve žlabu v sousedních odd�leních se zábranou se po�ítá s 

minimální vzdáleností rovnající se tlouš�ce zábrany, pokud není zajišt�no 

upevn�ní kabel�

• P�i instalaci kabel� ve žlabu v nesousedních odd�leních se zábranou se po�ítá 

s minimální vzdáleností rovnající se vzdálenosti mezi zábranami, pokud není 

zajišt�no upevn�ní kabel�

• Kabely pro r�zné ú�ely se nemají nacházet v jednom svazku 

• Zvláštní svazky by se m�li elektromagneticky odd�lit. Všechny kovové �ásti 

jsou elektricky pospojovány 

• K�ížení kabel� musí být v pravém úhlu 

• Pro soub�h kabel� v horizontální sekci p�esahující 35m se vyžaduje odd�lení 

podle Tab. 3 pro celou délku krom� posledních 15m p�ipojených k výstupu 

• Pro soub�h kabel� v horizontální sekci nep�esahující 35m se nevyžaduje žádné 

odd�lení v p�ípad� stín�ného kabelového rozvodu 

• Pokud p�i instalaci kabelových rozvod� v elektromagnetické prost�edí 

s požadavky na emisi a odolnost p�esahuje úrovn� definované v EN 50081 a EN 

50082, zavád�jí se vzdálenosti odd�lení uvedené v Tab. 3 od rozvad��e po 

zásuvku. V závislosti na skute�ném elektromagnetickém prost�edí m�že být 

nutné tyto vzdálenosti zv�tšit 

• Pro páte�ní rozvody platí vzdálenosti z Tab. 3 od za�átku do konce21

                                                
21

Odstupy a odd�lení metalických kabel� informa�ní techniky od napájecích kabel� [online]. 2003  
[cit. 2011-05-25]. Dostupné z WWW: 
<http://elektrika.cz/data/clanky/oink030514/view?searchterm=en%2050174>. 
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Tab. 3: Minimální vzdálenosti datových a silových vodi�� podle �SN EN 50174-2 (zdroj 

Odstupy a odd�lení metalických kabel� informa�ní techniky od napájecích kabel� [online]. 2003. 

[cit.2011-05-25]. Dostupné z WWW: 

<http://elektrika.cz/data/clanky/oink030514/view?searchterm=en%2050174>.)

Typ instalace Vzdálenost 

Bez d�li�e nebo 

s nekovovým 

d�li�em* 

Hliníkový d�li� Ocelový d�li�

Nestín�ný napájecí 

kabel a nestín�ný 

informa�ní kabel 

200 mm 100 mm 50 mm 

Nestín�ný napájecí 

kabel a stín�ný 

informa�ní kabel** 

50 mm 20 mm 5 mm 

Stín�ný napájecí 

kabel a nestín�ný 

informa�ní kabel 

30 mm 10 mm 2 mm 

Stín�ný napájecí 

kabel a stín�ný 

informa�ní kabel** 

0 mm 0 mm 0 mm 

*P�edpokládá se, že v p�ípad� nekovového d�li�e dosáhne návrh systému ukládání 

kabel� útlum stín�ní podle materiálu použitého na d�li�. 

**Stín�ní informa�ních kabel� musí vyhovovat EN 50288. 

Informa�ní kabely musí být vzdáleny min. 130 mm od zá�ivkových t�les.  

4.6.2. Stupn� ochrany krytí elektrických za�ízení 

Stupn� ochrany krytí elektrických sou�ástí proti vniknutí cizího t�lesa a vody 

upravuje norma �SN EN 60529.  

Stupe� ochrany krytí se udává ve tvaru: IP 00  
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IP udává, že se jedná kód ochrany, první charakteristická �íslice udává stupe�

krytí proti vniknutí cizího t�lesa a druhá charakteristická �íslice udává stupe� krytí proti 

vod�. V Tab. 4 je vysv�tleno, co která �íslice p�íslušného krytí znamená. 

Tab. 4: Krytí elektrických za�ízení (zdroj �SN �SN EN 60529. Stupn� ochrany krytem (krytí- 

IP kód). 1993. 40 s.) 

Prvek �íslice nebo 

písmena 

Význam pro ochranu 

za�ízení 

Význam pro 

ochranu osob 

Ozna�ení kódu IP - - 

První 

charakteristická 

�íslice (ochrana p�ed 

vniknutím pevných 

cizích t�les, ochrana 

p�ed dotykem) 

0 Nechrán�no Nechrán�no 

1 O pr�m�ru � 50mm H�betem ruky 

2 O pr�m�ru � 12,5mm Prstem 

3 O pr�m�ru � 2,5mm Nástrojem 

4 O pr�m�ru � 1mm Drátem 

5 Chrán�no p�ed prachem Drátem 

6 Prachot�sné Drátem 

Druhá 

charakteristická 

�íslice (ochrana proti 

vniknutí vody) 

0 Nechrán�no - 

1 Svisle kapající - 

2 Kapající (ve sklonu 15°) - 

3 Kropení (déš�) - 

4 St�íkání - 

5 Tryskání - 

6 Intenzivn� tryskající - 

7 Pono�ení do�asné - 

8 Trvalé pono�ení - 

V r�zných prost�edích je nutné navrhovat za�ízení taková, aby vyhovovaly 

daným podmínkám, jako je nap�íklad prašnost, vod�odolnost, necht�ný dotyk a další. 
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4.6.3. Vyšší mechanické nároky 

V pr�myslovém prost�edí je nutno po�ítat s vyššími mechanickými nároky, aby 

nedocházelo k výpadk�m sít�.  

V�tší mechanické nároky jsou p�edevším: 

• Odolnost proti vibracím 

• Odolnost proti necht�nému vytržení kabelu 

• Odolnost proti vyšším teplotám 

• Odolnost proti nárazu  

4.7 Zp�soby vedení kabeláže 

M�žeme zvolit z r�zných zp�sob� vedení kabeláže. P�i volb� jakým zp�sobu 

vedení kabel� rozhodují stavební možnosti daného objektu. Nap�íklad zda je možné 

vést kabely v podhledu, pod omítkou, v podlaze �i budou p�iznané ve žlabu nebo v lišt�. 

Samoz�ejm� zde hraje roli i estetika, v konferen�ní místnosti není asi vhodné vést 

kabely v drát�ném žlabu pod stropem. Dalším faktorem je to, zda se jedná o montáž 

v novostavb�, �i p�i kompletní rekonstrukci anebo jen dodate�ná montáž v již 

fungujících prostorách. P�i montáži do fungujících prostor se s nejv�tší 

pravd�podobností nebude volit zasekávání pod omítku z d�vodu nutných následných 

zednických prací. 

4.7.1. V podlaze 

Kabelové svazky jsou taženy dutinou v podlaze, která se vytvo�í jako vyvýšený 

stupe� nad betonovou podlahou. P�ípadn� mohou být kabely vedeny v podlahových 

kanálech, které jsou poleženy ješt� p�ed vylitím podlahy. Výhodou tohoto systému je 

zkrácení vzdáleností oproti tažení podél st�n. Zásuvky jsou ukryty v podlahovém boxu 

p�ímo vedle stolu, nikde tedy nep�ekáží zbyte�n� dlouhé patch kabely. Jak vypadá 

takový podlahový box, je ukázáno na Obr. 17. Využití je vhodné zejména ve velkých 

kancelá�ích nebo u�ebnách.  
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Orb. 17: Podlahový box pro zásuvky (zdroj MINA�ÍK, Miroslav. Podlahová krabice v praxi

[online]. 2004 [cit. 2011-05-27]. Dostupné z WWW: 

<http://elektrika.cz/data/clanky/podtb040914>.)  

4.7.2. V podhledu 

Pokud je v prostorách plánováno budování sádrokartonového �i minerálního 

podhledu je možno vést kabelové svazky nad tímto podhledem. Kabely jsou vedeny 

v plechových nebo drát�ných žlabech. Samoz�ejm� konec kabelu k zásuvce je bu
 pod 

omítkou, nebo v lišt�. Pokud se bude jednat o metalické kabely je pot�eba po�ítat 

s odstupy od silových vodi�� a zá�ivkových t�les. Op�t je zde výhoda kratších tras, 

když kabely nemusí jít po obvodu místnosti. 

4.7.3. Pod omítkou 

Datové kabely pod omítkou jsou vedeny v husím krku, tedy ohebných 

plastových trubkách. Všechny husí krky je nutné uložit p�ed samotným omítáním do 

vysekaných drážek. Kabely je možné zatahovat do husího krku až po omítnutí. Musíme 

po�ítat s dostate�ným polom�rem ohybu, aby bylo možné kabely do husího krku 

zatáhnout. P�i vedení kabel� pod omítkou m�že nastat nebezpe�í necht�ného p�evrtání 

kabelu, ale díky tomu, že jsou kabely vedeny v husím krku, je možná oprava. 

4.7.4. V žlabu nebo lišt�

Žlaby byly zmín�ny již p�i vedení kabelu v podhledu, ale nemusí se využívat 

pouze v podhledu. V pr�myslových halách �i v technických místnostech je nožné vést 
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kabely ve žlabu tzv. p�iznané (nejsou nijak skrývány, v daném prost�edí takovéto vedení 

nikomu nevadí). 

Další možností je vést kabely v plastových lištách, které jsou p�ipevn�ny na 

st�n�. Tohoto zp�sobu je využito p�i dodate�ných montážích, aby se vyhnulo 

zednickým úpravám. Na n�které typy lišt je možné p�ímo umístit datové zásuvky, jak je 

to vid�t na Obr. 18. 

Orb. 18: Parapetní kanál (zdroj Elektroinstala�ní parapetní kanál tehalit.BRN - PVC [online]. 

2011 [cit. 2011-05-29]. Dostupné z WWW: <http://www.hager.cz/systemy-pro-ukladani-

vedeni/kanaly-a-systemy-pro-ukladani-vedeni-a-montaz-pristroju/tehalit.brn/1423.htm>.)  
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5 Návrh �ešení 

V této kapitole jsou na základ� teoretických podklad� zvoleny vhodné kabely a 

zásuvky pro výrobní halu. Dále zde je podle stavebních možností navržen zp�sob 

vedení kabel� a trasy kabel na hale. Jsou zde specifikovány datové rozvad��e a zna�ení 

kabel� a zásuvek. Na záv�r je cenová kalkulace navrhovaného �ešení. 

5.1 Volba kabeláže 

Metalické kabely 

P�i výb�ru kabel� pro horizontální sekci jsou kladeny požadavky na p�enosovou 

rychlost a na odolnost proti vliv�m prost�edí výrobní haly.  

Pro dlouhodobé využití sít� je pot�eba navrhnou kabely pro 1000BASE-T 

ethernet. Z toho vyplývá, že je pot�eba zvolit kabely kategorie 5 a vyšší. Zvolil jsem 

kabel od spole�nosti Belden s ozna�ením BE-1700E.  

Jedná se o nestín�ný kabel cat. 5 se sva�enými páry. Použitelný je v teplotní 

rozsahu -20°C až 80°C. Originální popis od výrobce, v angli�tin�, je uveden 

v P�ÍLOZE 1. 

Optický kabel 

Optický kabel jsem zvolit op�t od spole�nosti Belden s ozna�ením GUMT-808. 

Jedná se o kabel s osmi jednvidovými vlákny s t�snou sekundární ochranou. Budou 

zatím využita pouze dv� vlákna, zbylých šest bude sloužit jako rezerva v p�ípad�

rozší�ení sít� nebo pro p�ípad poruchy. Kabel je ur�en pro vnit�ní i venkovní použití a 

odolává UV zá�ení, vod� a olej�m. Originální popis od výrobce, v angli�tin�, je uveden 

v P�ÍLOZE 2. 

5.2 Volba provedení zásuvek 

P�i volb� datových zásuvek je nutné vzít v úvahu, jaké hrozby na výrobní hale 

hrozí. Nebezpe�í vniknutí vody a prachu do zásuvky, ot�esy a potom odolnost proti 

vytržení kabelu. 

Jedinými zdroji vody na hale jsou pouze ve dvou místech umíst�ná umyvadla, 

není tedy nutné navrhovat zásuvky odolné proti vod�. 
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Prašnost na hale není vysoká vzhledem k tomu, že se jedná o halu, kde se stroje 

montují a nic se zde neobrábí. 

Na hale m�žou vnikat vibrace v d�sledku pojezdu mostních je�áb�. Riziko 

vytržení kabelu ze zásuvky zde hrozí. Proto je vhodné navrhnou zásuvky odolné proti 

vytržení kabelu v místech, kde se po�ítá s trvale p�ipojenými stanicemi k síti. Navrhnu 

tedy dva typy datových zásuvek v závislosti na tom, zda v míst� bude trvale p�ipojená 

stanice nebo zásuvka jen pro ob�asné využití. 

Jako zásuvku pro ob�asné p�ipojení jsem zvolil krabi�ku od spole�nosti ABB 

s ozna�ením 3903N-C06541 B zobrazenou na Obr. 19. Tato krabi�ka má krytí IP54. 

Osazena bude dv�ma moduly od spole�nosti Molex produktové �ady Mosaic pro UTP 

Cat.5e se zá�ezovým systémem pro upevn�ní vodi�e. 

Orb. 19: ABB krabice nást�nná IP 54, pro p�ístroje 45x45, s ví�kem (zdroj Krabice nást�nná 

IP54, pro p�ístroje 45x45, s ví�kem, pro pr�b�žnou montáž [online]. 2006 [cit. 2011-05-27]. 

Dostupné z WWW: 

<http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=8904&item=47267&category=3333>.)  

Jako druhý typ zásuvek jsem zvolil zásuvky se závitem, které zajiš�ují pevné 

spojení. Budou použity v místech, kde budou trvale p�ipojeny po�íta�e.  

Krabi�ky a konektory jsem zvolil od spole�nosti Solarix mají vysoké krytí IP67. 

Podle po�tu p�ipojených po�íta�� v daném míst�, bude zvolena dvoj zásuvka nebo �ty�

zásuvka, ozna�ení krabi�ek je SX2-IN-0-GY a SX4-IN-0-GY. Osazeny budou 

konektory pro UTP kabel Cat. 5e ozna�ené SXKJ-IN-5E-UTP-BK. 
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Orb. 20: �ty� portová krabi�ka Solarix (zdroj Solarix Pr�maslový, nerazr �elem pro4x 

zásuvkoýmodul [online]. 2011 [cit. 2011-05-28]. Sí�ové prvky. Dostupné z WWW: 

<http://www.alza.cz/solarix-prumyslovy-s-nerez-celem-pro-4x-zasuvkovy-modul-ip67-

d181926.htm>.) 

Orb. 21: Zásuvkový modul Solarix s krytím IP67 (zdroj Solarix pr�myslový, CAT5E, UTP, 1x 

RJ45, IP67[online]. 2011 [cit. 2011-05-30]. Dostupné z WWW: <http://www.alza.cz/solarix-

prumyslovy-cat5e-utp-1x-rj45-ip67-d181921.htm>.) 

5.3 Návrh trasy kabeláže 

P�i návrhu trasy kabeláže je nutné vzít v úvahu jednak stavební možnosti 

výrobní haly, kolize tras datových kabel� se silnoproudými rozvody a dalšími 

p�ekážkami.  



- 47 - 

5.3.1. Volba zp�sobu vedení kabel�

Sou�asný stavební stav výrobní haly vylu�uje dva ze zp�sob� vedení kabeláže 

popsané v kapitole 4.7 Zp�soby vedení kabeláže, a to vedení kabel� v pohledu a 

v podlaze. Na výrobní hale nejsou stropní podhledy. Zp�sob vedení kabel�

v podlahových kanálech by byl teoreticky p�ípustný, ale vzhledem k tomu, že již byly 

nov� vylity betonové podlahy, byl by tento zp�sob neefektivní a nákladný.  

Dalším zp�sobem, který lze vylou�it je vedení pod omítkou, tento zp�sob vedení 

je vhodný zejména p�i instalacích menšího rozsahu. V pr�myslovém prost�edí se až na 

výjimky nepoužívá. 

Ze zp�sob� vedení v plastových lištách nebo ve žlabech je vhodn�jší do 

pr�myslového prost�edí vedení ve žlabu. P�i využití žlab� je jednodušší uložení kabel�

do žlabu a následná kontrola, modifikace je také jednodušší.  

Konkrétní návrh typu kabelových žlab� není sice p�ímo tématem této práce, ale 

dle osobních zkušeností bych doporu�il vybrat kabelové žlaby od spole�nosti Arkys. 

Systému žlab� Merkur 2 od této spole�nosti má dobré pevnostní vlastnosti.  

Podle doporu�eného maximálního zatížení, které uvádí výrobce v katalogu, je 

vhodné požít dv� velikosti žlab�. M2 50/50, kde je maximální zatížení 1,2kg/m a 

maximáln� doporu�ený po�et kabel� šestnáct a druhou velikost M2 100/50, kde je 

maximální zatížení 1,4kg/m a maximáln� doporu�ený po�et kabel� t�icet šest. Ob�

velikosti v provedení galvanického pozinkování.  

Odkaz na web výrobce: http://www.arkys.cz/  

5.3.2. Kolize datový tras se silnoproudem 

Trasy silnoproudých kabel� na výrobní hale jsou zakresleny na výkresu výrobní 

haly v P�ÍLOZE 7. Na výkresu jsou zakresleny trasy silnoproudu i datové kabely. 

Silnoproudé kabely jsou umíst�ny v drát�ných žlabech ve výšce �ty� metr�. Datové 

kabely, které p�echázející pojezdové dráhy je�ábu budou vedeny tém�� pod stropem a 

dol� se budou vracet až ke konkrétním zásuvkám.  Budou tak tedy zachovány 

dostate�né odstupy. Minimální odstup p�i soub�hu pro nestín�né datové kabely a 

nestín�né silové kabely je dvacet centimetr�. K�ížení musí být provedeno v pravém úhlu 

a kabely se spolu nesmí dotýkat. 
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Datové kabely vedené po st�n� s datovými rozvad��i budou vedeny ve výšce 3m 

silové kabely zde vedou ve výšce 4m. Tím bude zachován minimální odstup. K�ížení 

kabel� musí být op�t provedeno v pravém úhlu a kabely se nesmí dotýkat. 

5.3.3. Kolize s pojezdovými dráhami je�ábu 

Jak bylo již �e�eno v kapitole 3.4 Popis výrobní haly, na hale jsou instalovány 

mostní je�áby v obou polovinách haly. Pojezdové dráhy jsou zakresleny na výkresu 

výrobní haly v P�ÍLOZE 7. P�i návrhu je tedy nutné po�ítat s tím, aby jednak se 

nek�ížily nikde dráhy, a také aby zav�šené b�emeno nemohlo poni�it rozvody, rozvad��

a datové zásuvky.  

Pojezdové dráhy pro mostní je�áby jsou v obou polovinách výrobní haly, proto 

je pot�eba p�ejít kabely až nad samotným mostem je�ábu. Pokud by byly kabely vedeny 

pod je�ábem, výrazn� by to omezilo manipulovatelnost se zav�šeným b�emenem a navíc 

by hrozilo poni�ení kabel�. Díky tomu, že pojezdové dráhy mají odstup od st�ny, je 

možné vyvést kabely na je�áb. Kabely se budou vracet k zásuvkám p�ímo v místech, 

kde budou zásuvky umíst�ny.  

5.3.4. Trasa kabeláže 

Jak budou kabely vedeny, nastínily již p�edchozí kapitoly, kde bylo popsáno, jak 

bude zajišt�no vyhnutí se mostním je�áb�m a soub�hu datových kabel� se silovými. 

Všechny trasy jsou v ploše zakresleny v P�ÍLOZE 7. 

5.4 Datový rozvad��

Na výrobní hale jsou nyní dva nást�nné datové rozvad��e, které nebyly 

demontovány. Oba jsou ale poškozeny a bude tedy nutné nahradit je novými.  

Minimální výška rozvad��e podle po�tu instalovaných prvk� je 7U, respektive 

5U pro rozvad�� RD 02. Zvolil jsem rozvad��e výšky 9U zna�ky Conteg s ozna�ením 

RUN-09-60/50-B 19“, viz Obr. 22, aby bylo v p�ípad� pot�eby p�idat další za�ízení. 

Ovšem bylo by možné použít i jiný rozvad�� s dostate�nou výškou.  

Rozvad�� bude osazen komponenty, které jsou níže popsány. Nezabýval jsem se 

výb�rem aktivního prvku, protože to není tématem této práce. Každopádn� do 

rozvad��e RD 01 je pot�eba použít switch s minimáln� t�iceti dv�ma metalickými porty 



- 49 - 

a dv�ma transceivery. Z toho vyplývá �ty�iceti osmi portový svitch, p�ípadn�

kombinace dvou menších. Transceiver je za�ízení, které transformuje signál z optiky na 

metaliku a naopak, kombinuje tedy vysíla� a p�ijíma�. 

V datovém rozvad��i RD 02 je pot�eba switch s dvaceti metalickými porty a 

jedním transceiverem. Z toho vyplývá dvaceti �ty� portový switch. 

Orb. 22: Datový rozvad�� Conteg RUN-09-60/50-B 19“ (zdroj19“ wall-mounting rack RUN 

series [online]. 2011 [cit. 2011-05-29]. Dostupné z WWW: <http://www.conteg.com/19-racks-

run-series/>.)  

Popis rozvad��e RUN-09-60/50-B 19“ 

• Ší�ka 600mm, hloubka 500mm, výška 9U 

• Odnímatelné bo�nice pro snadný p�ístup 

• Samonosná konstrukce z plechu 1,25mm 

• Dve�e se zámkem a bezpe�nostním sklem, úhel otev�ení dve�í 180° 

• Horní a spodní vsup pro kabely 150x56mm, variabilní sv�tlost vstupu 

v závislosti na po�tu vstupujících kabel�

• Dv� posuvné 19“ vertikální lišty vp�edu s možností p�idání dalšího páru 

• Perforace ve spodní a horní �ásti 

• Montážní otvory pro montáž na ze


• Zemnící sada 

• Nosnost 40kg, krytí IP3022

                                                
22

Conteg.com [online]. 2011 [cit. 2011-05-29]. Products. Dostupné z WWW: 
<http://www.conteg.com/19-racks-run-series/>. 
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Rozvad��e budou umíst�ny na st�n� ve výšce dvou metr� z d�vodu ochrany 

samotného rozvad��e p�ed poni�ením. Druhým d�vodem pro� byl zvolen nást�nný 

rozvad�� je ušet�ený prostor, který by zabíral stojanový rozvad��.  

Patch panel

Zvolil jsem modulární neosazený patch panel pro 24 od spole�nosti Solarix 

s ozna�ením SX24M-0-STP-BK. Tento patch panel je možné použít i pro stín�né prvky. 

Já jsem ho vybral pro jeho vyvazovací lištu, která umož�uje pevné p�ichycení datového 

kabelu k samotnému patch panelu. Jak tento patch panel vypadá je vid�t na Obr. 23.

Orb. 23: Modulární patch panel Solyrix SX24M-0-STP-BK (zdroj 10G modulární neosazený 

patch panel Solarix 24 port� STP �erný 1U [online]. 2010 [cit. 2011-05-29]. Dostupné z WWW: 

<http://www.inprema.cz/?page=produkty&ucdetail=25>.) 

Osazení jednotlivých port� v patch panel� jsou uvedeno v P�ÍLOZE 4. 

Neobsazená místa pro moduly budu zaslepena záslepkami. 

Porty patch panelu 

Metalické porty jsem zvolil stejn� jako porty v datových zásuvkách, tedy od 

spole�nosti Molex s katalogovým �íslem KSJ-00032-04. �erný modul typu keystone 

pro UTP Cat. 5e. Kabel je v konektoru zakon�en v o�ezávacím systému plynot�sných 

kontakt� KATT.  

Pro optické porty jsem zvolil op�t modul typu keystone, konkrétn� jack od 

spole�nosti Panduit s ozna�ením NKSOJBU. Je ur�en pro singlemode vlákno s t�snou 

sekundární ochranou. 
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Vyvazovací lišta 

Vyvazovací lištu jsem vybral ocelovou od spole�nosti Atrack s ozna�ením VP-

01. Vyvazovacím plastovým kanál�m s ví�ky jsem se radši vyhnul díky osobní 

zkušenosti s podobným mechanizmem. N�kdy je velký problém porovnat kabely tak, 

aby bylo možné kanál zaví�kovat. 

Napájecí lišta 

Napájecí lišta by v t�chto rozvad��ích možná ani být nemusela, protože je zde 

umíst�n pouze jeden aktivní prvek, ale p�esto jsem jí do rozvad��e umístil. Navrhnul 

jsem rozvodný panel ACAR 504WF montovaný do 2U. Je vybavený p�ep��ovou 

ochranou, která chrání p�ipojená za�ízení. 

Orb. 24: Schéma rozvad��e RD 01 a RD02 (zdroj vlastní) 

5.5 Zna�ení datových rozvad���, patch panel�, zna�ní vodi��, 

zásuvek, port� v na patch panelu 

Datové rozvad��e jsou ozna�eny RD 01 a RD 02. Patch panely v nich jsou 

ozna�eny PP01.02, kde 01 je vztaženo k rozvad��i a 02 je po�adové �íslo panelu. 

Pro ozna�ení datových zásuvek jsem použil kód, ve kterém první dvojice �ísel 

ozna�uje, ke kterému zásuvka pat�í. A další dv� dvojice �ísel ur�ují, kde se zásuvka 
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nachází a dopl�ující písmeno ozna�uje port v zásuvce. P�ehled ozna�ení všech zásuvek, 

kabel� a k nim p�íslušných port� je uveden v P�ÍLOZE 3. 

P�íklad 01.04.01A zásuvka je p�ipojena k rozvad��i RD01 a nachází se za 

�tvrtým sloupem od �elní st�ny, tedy st�ny kde vstupuje optický kabel do haly. Stejným 

ozna�ením jako jednotlivé porty v zásuvce budou ozna�eny kabely na obou koncích a 

také odpovídající port v datovém rozvad��i. 

Optické kabely jsem ozna�il jednoduše FO 01. Optické porty jsou ozna�eny FO 

01a na obou koncích vlákna. 

5.6 Cenová kalkulace 

Na základ� navržených komponent jsem stanovil celkové náklady na materiál. 

Jednotlivé ceny materiálu byly získány bu
 jako doporu�ující cena od výrobce, 

p�ípadn� v r�zných e-shopech. Cenová kalkulace je uvedena v P�ÍLOZE 5.  

Celkové náklady na kabely, konektory, datové rozvad��, patch panely a další 

prvky sít� jsem stanovil 49 554K�. Celkové náklady s kabelovými žlaby jsem stanovil 

na 92 884K�.  
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6 Záv�r 

Cílem práce bylo navržení rozvod� datové kabeláže na rekonstruovanou výrobní 

halu spole�nosti KBA Grafitec s.r.o. se sídlem v Dobrušce. Investor m�l již 

jednozna�nou p�edstavu o po�tu a rozmíst�ní p�ípojných míst na hale.  

V práci byly vybrány sí�ové prvky vhodné do pr�myslového prost�edí. Návrh je 

dimenzován, aby použité materiály poskytovaly záruky do budoucna, což se týká 

p�enosových rychlostí, životnosti a rozši�itelnosti. 

Dále zde byly specifikovány konkrétní trasy rozvod� v�etn� zna�ení zásuvek, 

kabel� a port� patch panel�. Na záv�r byly stanoveny náklady 92 884K�, které 

vycházely ze spot�eby jednotlivých materiál�. 
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P�ÍLOHA 4- Zapojení patch panel�



P�ÍLOHA 5- Tabulka náklad�


