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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro rodinný dům. Hlavní 

náplní práce bude návrh na nově vybudovanou počítačovou síť na základě požadavků 

majitele. Pokusí se najít nejlepší řešení pro zpracování sítě tak, aby se nejlépe hodilo do 

daného objektu. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis describes the design of computer networks for a family house. The 

main task will be to draft a newly built computer network based on the requirements of 

the owner. Try to find the best solution for handling network so that the best fit to the 

object. 
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ÚVOD 

 

Téma této bakalářské práce jsem si vybral z důvodu možné realizace na konkrétním 

objektu, a to na rodinném domu mého známého z Nového Města na Moravě. Téma 

návrhu počítačové sítě mě velice zajímá a prostřednictvím bakalářské práce bych se 

k němu chtěl více přiblížit ze strany spíše praktické, než teoretické, jak tomu bylo 

doposud. Doufám, že mi tato práce pomůže k tomu, abych se v této činnosti zdokonalil 

a byl schopen později sám vytvořit podobnou strukturovanou počítačovou síť na míru 

zadavateli. 

 V tomto případě se bude jednat o kompletní rekonstrukci sítě. Nyní se v domě 

nachází stará počítačová síť, kterou chce majitel zcela zmodernizovat a předejít tak 

problémům, které by mohly nastat. 

 Samotný návrh nebude až tak složitý jako pozdější realizace projektu. A to 

z důvodu, že se bude nová síť zabudovávat do zdí, navíc také na místa, kde doposud 

žádná přípojná místa nebyla. 

 Majitel chce také modernizaci sítě proto, aby mohl k sítí připojit chytré domácí 

spotřebiče jako televizi, pračku a mnoho dalších moderních zařízení.  

 Síť bude také mnohokrát rychlejší než stávající, v dnešní době je zapotřebí 

disponovat rychlým připojením, ať už z důvodu například pracovního, tak při online 

hrách. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Cílem práce je navrhnout funkční a spolehlivou počítačovou síť. Síť musí v první řadě 

splňovat všechny požadavky majitele. Součástí práce bude také návrh všech aktivních 

prvků, které budou pro funkční síť potřebné.  Projekt nemá předem vyčleněný rozpočet, 

mělo by se ovšem k cenám za prostředky přistupovat s rozvahou. Zároveň by 

počítačová síť měla splnit všechny požadavky co možná nejefektivněji.  

 

Celá práce bude vytvořena v souladu se všemi důležitými normami, které se 

strukturovanými kabelážními systémy souvisejí. Hlavním cílem ale zůstává funkční síť, 

která bude jednoduše a chytře vyřešena.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

V této kapitole se zaměřím na normy, které s touto problematikou souvisí, dále se 

zmíním o aktivních prvcích, popíši referenční model ISO/OSI a také samotné kabelážní 

systémy.  

Počítačovou síť můžeme popsat jako několik počítačů, které jsou mezi sebou 

propojeny, a běží mezi nimi datový tok. Počítačovou síť můžeme rozdělit podle její 

velikosti. Rozlišujeme buď lokální počítačovou síť LAN (Local area network), nebo 

rozlehlejší počítačovou síť MAN (Metropolitan area network) a nejrozsáhlejší síť WAN 

(Wide area network) [1]. 

 

1.1 Rozdělení sítí podle rozsahu 

 

Počítačovou síť lze dnes rozdělit do čtyř základních skupin rozlehlosti. Dělí se na sítě 

WAN, MAN, LAN a PAN. Dříve se však jednalo pouze o sítě WAN a LAN. V dnešní 

vyspělé době se rozdíly mezi těmito skupinami ztrácí, tudíž význam jednotlivých skupin 

již nehraje takovou roli, jako tomu bylo v minulosti [16]. 

 

1.1.1 WAN (Wide Area Network) 

 

Sítě WAN jsou považovány za rozlehlé sítě s nižší rychlostí a větším zpožděním. WAN 

propojuje sítě vzdálené stovky kilometrů, například mezi státy, ale i kontinenty. Páteř 

sítě je tvořena vysokorychlostními optickými kabely, popř. satelitním spojením [3], 

[16]. 
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1.1.2 MAN (Metropolitan Area Networks) 

 

Tyto metropolitní sítě mají menší rozsah než sítě WAN, ovšem nemají přesnou definici 

chování a rozsahu. Příklady takovýchto sítí jsou univerzitní sítě, nebo městské sítě. 

MAN sítě slouží k tomu, aby spojily několik LAN sítí dohromady [3], [16]. 

 

1.1.3 LAN (Local Area Network) 

 

Tento typ sítě disponuje malou rozlehlostí, většinou se jedná o domácí síť v rámci jedné 

budovy. Rychlost přenosu v této síti může sahat až k 1 Gb/s. Realizace probíhá pomocí 

symetrického párového kabelu, popř. pomocí Wi-Fi technologie. U LAN sítí se 

vzájemně připojené uzly vidí, dochází k malému zpoždění a ve většině případů tuto síť 

vlastní samotný provozovatel LAN sítě [3], [16]. 

 

1.1.4 PAN (Personal Area Networks) 

 

Personální sítě jsou nejmenšího rozsahu, jedná se o rozlohu zpravidla jedné místnosti. 

Nejčastějším typem realizace je technologie BlueTooth nebo Wi-Fi. Dále se také 

můžeme setkat s technologiemi IrDA, který pomalu začíná mizet, ale také USB rozhraní 

a DECT. Jako příklad sítě PAN můžeme uvést připojení bezdrátové myši, nebo 

klávesnice k PC pomocí Wi-Fi technologie. Cílem této sítě je propojit vše se vším [3], 

[16]. 
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1.2 Topologie počítačových sítí 

 

Topologie popisuje propojení aktivních prvků v rámci sítě a jejich vzájemné 

uspořádání. Topologie také souvisí s typem kabeláže. Základními topologiemi jsou 

sběrnicové, kruhové a hvězdicové. Dále se můžeme setkat s kombinací těchto topologií, 

ale také stromovou či topologií spleti [4].  

 

1.2.1 Sběrnicová topologie (BUS) 

 

Jedná se o jednoduchou topologii, ve které jsou všechny stanice připojené k jedné 

sběrnici. Hrozí zde riziko kolize, pokud začnou dva účastníci vysílat zároveň. Z toho 

důvodu se používá metoda CSMA (metoda náhodného přístupu), která by měla zabránit 

kolizím. Stanice jsou ke sběrnici připojeny pomocí odbočovacích prvků a na obou 

koncích sběrnice musí být zakončeny terminátory. Tyto terminátory nám zajistí, že se 

signál nebude odrážet do opačného směru. Při poškození jakéhokoli kabelu dojde 

k odstavení celé sítě [4]. 

 

 

Obrázek 1: Sběrnicová topologie 

(Zdroj: [19]) 

 

1.2.2 Hvězdicová topologie (Star) 

 

Jedná se o nejpoužívanější topologii, svým tvarem a způsobem realizace připomíná 

hvězdu. Každá ze stanic je připojena kabelem k centrálnímu prvku, ať už rozbočovači, 

přepínači nebo směrovači. Pokud nastane porucha na centrálním prvku, vypadne celá 

síť. Hvězdicová topologie využívá symetrických párových kabelů, při přerušení kabelu 

nedochází k výpadku celé sítě. Přerušena bude pouze stanice, ke které tento kabel vedl 

[4]. 
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Obrázek 2: Hvězdicová topologie 

(Zdroj: [20]) 

 

1.2.3 Kruhová topologie (Ring) 

 

Každá stanice v této síti je připojena k dalším dvěma sousedním stanicím. Dohromady 

pak tvoří uzavřený kruh. Nevýhodou této topologie je to, že data putují přes mnoho 

stanic, než dorazí k cíli. Další nevýhodou je složitost nalezení příčiny při závadě. 

Naopak výhodou kruhové topologie je jednoduchý a rychlý přenos dat, nevznikají 

žádné kolize a oproti hvězdicové topologii jsou i menší náklady na realizaci [4].  

 

 

Obrázek 3: Kruhová topologie 

(Zdroj: [21]) 
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1.3 Referenční model ISO/OSI 

 

Referenční model ISO/OSI vyvinula v roce 1984 společnost International Organization 

for Standardization. Tento model nám popisuje, jakým způsobem se informace 

z aplikace v počítači přemisťují po síti do aplikace jiného počítače. Referenční model 

ISO/OSI je v současné době považován za primární v oblasti komunikace mezi počítači, 

zároveň je základní strukturou, do které jsou začleňovány existující standardy. Model 

rozděluje komunikaci do celkově sedmi vrstev. U těchto vrstev se můžeme někdy setkat 

s pojmem Sada vrstev protokolu [4], [17]. 

 „Základním předpokladem modelu OSI je definovat a seskupit logické funkce 

toku informací mezi systémy, aniž by se pokoušel popisovat detaily každé z funkcí“ [4,  

s. 90]. 

 Model definuje pouze celkovou funkci každé vrstvy a vzájemný vztah mezi 

vrstvami. Podrobnosti o každé vrstvě jsou pak ponechány vývojářům systémů [4]. 

 

 

Obrázek 4: Referenční model ISO/OSI 

(Zdroj: [17]) 

1.3.1 Fyzická vrstva 

 

Tato vrstva je na nejnižší úrovni referenčního modelu ISO/OSI. Úkolem této vrstvy je 

přenášení informací z jednoho místa na druhé. Fungují zde všechna přenosová prostředí, 

ať už to jsou koaxiální měděné kabely, prostor, či optický kabel. Informace na této 

vrstvě jsou v podobě elektrických, nebo akustických signálů, které jsou zastoupeny 

jedničkami a nulami v binární soustavě. Fyzická vrstva pracuje tak, že si z vyšší vrstvy 

převezme datový rámec a poté ho překóduje do signálu, který následně odvysílá na 

fyzické médium [4]. 
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1.3.2 Linková vrstva 

 

Linková vrstva zastupuje druhou pozici referenčního modelu ISO/OSI. Zmíněná fyzická 

vrstva je této vrstvě podřízená. Úkolem této vrstvy je odesílat a přijímat rámce na 

základě lokálních adres. Na linkové vrstvě pracují jako aktivní prvky přepínač a most 

[4], [17], [18]. 

 

1.3.3 Síťová vrstva 

 

Třetí vrstvou modelu je právě síťová. Na této vrstvě se definují protokoly pro směrování 

dat. Hlavním úkolem je tedy odesílat a přijímat pakety na základě globálních adres a 

dále také zajišťuje směrování mezi sítěmi. Datovou jednotkou je paket a aktivní prvek 

pracující na síťové vrstvě se nazývá směrovač [4].  

 

1.3.4 Transportní vrstva 

 

Hlavním úkolem čtvrté vrstvy modelu je doručování dat na aplikace. Vrstva může 

poskytovat spolehlivý přenos dat, zároveň zajišťuje kvalitu přenosu na základě vyšší 

vrstvy, která ji určí. Přenosovou jednotkou je datagram. Adresace na této vrstvě je 

realizována pomocí portů, tyto porty nám určují procesy v rámci uzlu [4]. 

 

Další vrstvy: 

 Relační vrstva 

 Prezentační vrstva 

 Aplikační vrstva 
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1.4 Aktivní prvky 

 

V této kapitole se budu zabývat aktivními prvky síťové infrastruktury. Popíši jejich 

vlastnosti a využití.  

Aktivní prvky jsou základem infrastruktury, z toho důvodu bez nich síť jako 

taková nemůže fungovat. První tři vrstvy referenčního modelu ISO/OSI zajišťují 

komunikaci a mají složité úkoly. Z těchto úkolů část provádí síťové karty, data přenesou 

kabely, ale trasu, kontrolu správnosti paketů a další úkoly musejí provádět ostatní prvky 

vložené do kabeláže. Právě tyto prvky jsou nazývány aktivními [15]. 

 

1.4.1 Rozbočovač (HUB) 

 

Jedná se v podstatě o opakovač, který zesiluje signál, ale s tím rozdílem, že rozbočovač 

nejprve signál přijme, potom zesílí nebo znovu vygeneruje a poté pošle do všech 

výstupních portů [4]. 

 

1.4.2 Most (Bridge) 

 

Most pracuje na úrovni linkové vrstvy referenčního modelu ISO/OSI. Používá pouze 

přenosové modely fyzické a linkové vrstvy. Mosty umí rozdělit síť na dílčí části, starají 

se o přenos rámců linkové vrstvy mezi segmenty na základě MAC adres a také 

kontrolují strukturu rámců. Naopak se nestarají o obsah přenášených rámců [3]. 

 Mosty také mohou propojovat fyzická média, například symetrický párový kabel 

a tenký koaxiální kabel [4]. 

 

 

Obrázek 5: Bridge 

(Zdroj: [3]) 



20 

 

1.4.3 Přepínač (Switch) 

 

Zajišťuje komunikaci na linkové vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Přepínač je 

v podstatě vylepšený most, který má větší počet portů, umožňuje tak paralelní 

komunikaci více dvojic uzlů. Konstrukce těchto prvků se podobá patch panelům, jedná 

se o modulární, nebo pevnou konfiguraci [3]. 

 Switche mohou být spravovatelné, nebo nespravovatelné. Spravovatelné pak 

nabízí možnost funkcí Simple Network Management Protocol, VLAN a webové 

rozhraní [16]. 

 

Parametry přepínačů [3]: 

 Počet a typ portů 

 Přepínací mód 

 Počet MAC adres 

 Rychlost (Gbps) 

 SNMP 

 Velikost vyrovnávací paměti (MB) 

 Přístup k řízení – web browser, telnet, RS-232 

 

1.4.4 Směrovač (Router) 

 

Směrovač pracuje na úrovni síťové vrstvy referenčního modelu ISO/OSI. Routery jsou 

inteligentní zařízení, která přeposílají data k cíli v podobě paketů. Tomuto procesu se 

říká směrování neboli routing. Ovšem aby mohl být proveden routing, je zapotřebí znát 

IP adresy všech sítí. Zároveň tento aktivní prvek udržuje a vytváří informace o 

připojených sítích a cestách v routovací tabulce. Primárním úkolem tohoto prvku je 

vybrání nejvýhodnější cesty pro přeposílání paketů k cíli [3], [6]. 
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Obrázek 6: Router 

(Zdroj: [3]) 

 

 

1.5 Kabelážní systémy 

 

Kabelážní systém je soubor pravidel výstavby kabeláže, které tvoří fyzickou vrstvu 

přenosu. Zajišťuje konektivitu od centrálního uzlu až k samotnému koncovému 

uživateli.  

   

1.5.1 Normy 

 

Dokumenty, vydané standardizačními organizacemi, se nazývají normy. Kabelážní 

systémy jsou těmito normami omezeny, a to konkrétně přesně danými pravidly. Tyto 

pravidla je nutné dodržovat. Kompletní pravidla jsou popsána v jednotlivých normách, 

ty jsou dále rozšířeny mezinárodně.  

 

ČSN EN 50173-1 

Jedná se o českou normu, která vychází z evropské normy EN 50173 a obsahuje 

pravidla týkající se univerzální kabeláže v budovách [2]. 

 

ČSN EN 50174-1 

Tato norma popisuje instalaci kabelových rozvodů, jejich specifikace a také kvalitu [2]. 
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ČSN EN 50174-2 

Opět česká norma, která vychází z evropské EN 50174, a obsahuje údaje o specifikaci 

základních požadavků plánování, zavádění a provoz kabelových rozvodů [2]. 

 

ČSN EN 50174-3 

Následující norma popisuje problematiku projektové přípravy a výstavbou vně budov a 

jedná se znovu o instalaci kabelových rozvodů [2]. 

 

ČSN EN 50288-2-1 

Tato česká norma se používá společně s evropskou EN 50288-1. Zahrnuje stíněné 

kabely do 100 MHz, které jsou používány v horizontální a páteřní kabeláži budovy [2]. 

 

ČSN EN 50288-2-2 

Používá se opět s evropskou normou jako u normy předchozí. I tato norma zahrnuje 

stíněné kabely do 100 MHz, tentokrát ovšem pro použití jako kabely pracoviště ke 

spojení telekomunikačního vývodu a koncovým zařízením [2]. 

 

EIA/TIA 606 

Norma se zabývá standardem značení kabelážních systémů [3]. 

 

1.5.2 Základní pojmy 

 

Linka – přenosová cesta mezi dvěma libovolnými rozhraními kabeláže, která obsahuje 

veškeré prvky z horizontální sekce [3]. 

Kanál – přenosová cesta mezi pracovištěm a zařízením, která zahrnuje všechny prvky 

linky [3]. 

Kategorie – klasifikace materiálů pro kanál a linku [3]. 

Třída – klasifikace kanálu jako celku, ovlivněna materiálem, technikou instalace a 

technologií spojení prvků [3]. 
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Tabulka 1: Třídy a kategorie metalické kabeláže  

Třída Kategorie Frekvenční rozsah Použití 

A 1 do 100 kHz Analogový telefon 

B 2 do 1 MHz ISDN 

C 3 do 16 MHz Ethernet - 10 Mb / s 

- 4 do 20 MHz Token - Ring 

D 5 do 100 MHz FE, ATM155, GE 

E 6 do 250 MHz ATM1200 

F 7 do 600 MHz 10 GE 
(Zdroj: vlastní zpracování dle [3]) 

 

1.5.3 Přenosová prostředí 

 

V dnešní době existují dva typy přenosových prostředí, a to kabelové a bezdrátové. 

Kabelové prostředí je prostorově omezené kabelem, ať už to je metalické nebo optické 

vedení. Naopak bezdrátové prostředí omezeno není. 

 

Kabelové přenosové prostředí 

 

Kabelové prostředí se realizuje pomocí metalických či optických kabelů, které se 

nejčastěji používají ve strukturované kabeláži. Tyto druhy kabelů se však od sebe liší 

svými vlastnostmi. 

 

Metalické kabely 

Mezi metalické kabely se řadí koaxiální kabely, které se již dnes pro přenos dat 

nepoužívají, a párové kabely. Proto se tedy budu zabývat pouze kabely párovými. 

Metalické symetrické kabely se využívají pro přenos na menší vzdálenost, a to 

podle normy EN 50173 do 100 metrů. Tato data jsou pak přenášena pomocí 

elektrických impulsů uvnitř kabelu. Vodiče uvnitř kabelu jsou buď typ drát, nebo lanko, 

a použitý materiál na tyto vodiče je měď. Metalické kabely jsou tvořeny čtyřmi páry, 

kde každý pár je spleten dohromady a následně jsou spleteny i všechny páry 

dohromady. Kroucením párů docílíme lepších přenosových vlastností a zároveň 

minimalizujeme přeslechy mezi páry [4]. 
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Obrázek 7: Koaxiální kabel (vlevo) a párový kabel (vpravo) 

(Zdroj: [3]) 

 

 

Jednotlivé páry v krouceném kabelu jsou podle standardu barevně rozlišeny. V případě 

zavádění do koncovek je určeno přesné rozmístění jednotlivých barev, toto rozmístění 

musí být dodrženo [3]. 

 

Obrázek 8: Kroucený kabel čtyřpárový 

(Zdroj: [3]) 

Dělení metalických kabelů 

Metalické kabely dělíme do dvou kategorií. 

 

 Stíněné – tento typ metalického kabelu má lepší vlastnosti, co se týče přeslechů 

během přenosu dat. Je ovšem nutné uzemnit stínění. Při použití stíněných kabelů 

se nám zvyšují i náklady na tvorbu této kabeláže. Tento typ se využívá například 

v průmyslu, kde se můžeme setkat s větším množstvím rušení [5]. 

 Nestíněné – oproti stíněným kabelům jsou náklady mnohem nižší a také 

nemusíme řešit uzemnění kabelu. Tento typ se využívá například v domácnosti a 

obecně v místech s nízkým stupněm rušení [5]. 
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Konstrukce metalických kabelů 

 Svařené páry – pokud jsou páry svařeny, zvyšuje se tím odolnost vůči rušení. 

Můžeme tedy říci, že má podobné vlastnosti jako stíněný kabel co se rušení týče. 

Je tedy stabilnější u přenosových parametrů, než nesvařený pár [5]. 

 Nesvařené páry – pokud nejsou páry svařeny, může dojít k odrazům, šumům a 

vyzařování během přenosu. Dále se nedá zajistit konstantní vzdálenost mezi 

páry [5]. 

 

Obrázek 9: Nesvařené páry (vlevo) a svařené páry (vpravo) 

(Zdroj: [3]) 

 

 

Typy metalických kabelů 

Zde se budu zabývat nejčastějšími typy metalických kabelů. 

 

 UTP (Unshielded Twisted Pair) – nestíněný párový kabel. 

 

 

Obrázek 10: Řez kabelem UTP 

(Zdroj: [3]) 

 

 STP (Shielded Twisted Pair) – celkově stíněný párový kabel. Stíněno opletením 

s maximálním stíněním 86% [3]. 
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 FTP (Foil Shielded Twisted Pair) – celkově stíněný párový kabel, ovšem 

v tomto případě je kabel stíněný fólií a je dosaženo 100% stínění [3]. 

 

 

Obrázek 11: Řez kabelem STP a FTP 

(Zdroj: [3]) 

 

 ISTP (Individually Shielded Pair) – kabel s individuálně stíněnými páry. Páry 

jsou stíněny fólií, kabel pak opletením [3]. 

 

Obrázek 12: Řez kabelem ISTP 

(Zdroj: [3]) 

 

Optické kabely 

Tyto kabely mají zcela odlišnou strukturu než metalické. Přenos dat je realizován 

pomocí světelných impulsů ve skleněných vláknech. Jelikož je kabel ze skla, tak i když 

má různé ochrany, je náchylný na mechanické poškození. Jeho výhodou je ale odolnost 

vůči elektromagnetickým vlivům a celkově přeslechům. Přenos ovlivňuje především 

útlum. Nedochází k tak velkému útlumu jako u metalických kabelů, proto je možné 

přenášet data na velké vzdálenosti [6]. 

 Vlákna se skládají z primární ochrany, sekundární ochrany a samotného 

skleněného vlákna. Primární ochranou je lak ochraňující vlákno před vlhkostí, 

sekundární pak zajišťuje pevnost. Skleněné vlákno se skládá z jádra a odrazivé vrstvy. 

Celý optický kabel je opatřen dalšími ochrannými prvky a nakonec je celý obalen 

pláštěm [4]. 
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Singlemode (Jednovidová vlákna) 

Jednovidová vlákna se používají pro přenos na velké vzdálenosti. Dále jsou využívány 

v telekomunikační oblasti [4]. 

 

 

Obrázek 13: Index lomu u singlemodu 

(Zdroj: [3]) 

 

Multimode (Mnohovidová vlákna) 

U mnohovidových vláken rozdělujeme dva typy, Step-Index a Gradient. Step-Index se 

v dnešní době už nevyužívá, kdežto Gradient se využívá hojně. Multimode vlákna mají 

větší průměr než Singlemode. Mnohovidová vlákna nejsou vhodná pro přenos na velké 

vzdálenosti, jelikož dochází k multimodové deformaci. Tento typ můžeme využít i 

v sítích LAN. Také výroba je jednodušší než u jednovidových vláken [4]. 

 

 

Obrázek 14: Index lomu u Multimode Step-Index 

(Zdroj: [3]) 

 

 

Obrázek 15: Index lomu u Multimode Gradient 

(Zdroj: [3]) 
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Tabulka 2: Optická vlákna 

Typ kabelu Průměr jádra Průměr odrazivé vrstvy 

Singlemode 9 µm 125 µm 

Multimode Step-index 100 µm 140 µm 

Multimode Gradient 50 µm nebo 62,5 µm 125 µm 
(Zdroj: vlastní zpracování dle [3]) 

 

Bezdrátové přenosové prostředí 

 

Bezdrátové prostředí se označuje v kabelážních systémech jako Wireless LAN 

(WLAN). Pro bezdrátové komunikace se používají elektromagnetické vlny. WLAN se 

označují přenosy, které probíhají mezi účastníky bezdrátově. 

 

Wi-Fi 

Wi-Fi je zkratkou z anglického spojení Wireless Fidelity, neboli bezdrátová věrnost. 

Cílem tohoto přenosu je bezdrátově připojit účastníky do sítě LAN. Nevýhody  Wi-Fi 

připojení je jeho nízká bezpečnost, jelikož se signál šíří i do nezabezpečeného prostoru 

skrz zdi a v některých případech i spolehlivost, z důvodu například špatného počasí. 

Tato lokální bezdrátová síť vychází ze standardu IEEE 802.11 [4].  

 

1.5.4 Prvky kabelážního systému 

 

Počítačová síť se skládá ze čtyř dalších skupin prvků: 

 Spojovací prvky  

 Prvky organizace 

 Prvky vedení 

 Prvky značení 

Spojovací prvky 

 

Spojovací prvky slouží pro ukončení a spojování kabelů. Tyto prvky lze dále dělit podle 

použité technologie, a podle toho, zda se jedná o metalické, či optické vedení.  
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Patch panel 

Propojovací panel je základním prvkem datového rozvaděče. Panel slouží k ukončení 

kabelů v rozvaděči. Dále se přes tento panel dá propojit počítač k datové síti. 

Rozlišujeme dva druhy patch panelů: 

 

 Integrovaný – v této variantě panelu jsou porty pevně osazeny a zároveň je 

panel vybaven plošným spojem [3]. 

 

Obrázek 16: Integrovaný patch panel 

(Zdroj: [7]) 

 

 Modulární – zde jsou umístěny pouze držáky a je možné vyměnit komunikační 

moduly [3]. 

 

Obrázek 17: Modulární patch panel 

(Zdroj: [8]) 
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Zásuvky 

Datové zásuvky slouží k propojení koncových zařízení. Jedná se opět o integrovanou a 

modulární variantu. Datové zásuvky bývají nejčastěji dvouportové, existují ovšem i 

jednoportové, tříportové a mnoho dalších variant v počtu portů. Zásuvky též můžeme 

dělit na stíněné a nestíněné a co se týče umístění, tak povrchové a zápustné [5]. 

 

 

Obrázek 18: Integrovaná zásuvka (vlevo) a modulární zásuvka (vpravo) 

(Zdroj: [9], [10]) 

 

Konektory 

Konektory slouží k zakončení kabelů. Existuje celá řada konektorů, ať už pro metalické 

vedení, či vedení optické. Na níže uvedeném obrázku můžeme vidět některé typy 

konektorů jak pro metalické, tak optické vedení. 

 

Obrázek 19: Metalické a optické konektory 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Prvky organizace 

 

Tyto prvky se starají o organizaci a přehlednost jednotlivých sekcí kabeláže. 

 

Datový rozvaděč 

V datovém rozvaděči jsou umístěny patch panely, servery a další aktivní prvky. Dále 

příslušenství, které s rozvaděči souvisí, a to například organizátory, ventilátor, osvětlení, 

AC napájení a podobně [3].  

 Velikost datového rozvaděče je určena podle počtu montážních jednotek, které 

daný rozvaděč obsahuje pro umístění prvků. Základem jsou svislé nosníky s otvory pro 

montáž zařízení. Svislým směrem je členěn na jednotky, jinými slovy Unity (U). Každá 

unita má velikost 44,45 mm [3]. 

 Rozvaděče můžeme rozdělit na otevřené komunikační rámy a uzavřené skříně, 

dále pak na stojanové a nástěnné rozvaděče [3]. 

 

 

Obrázek 20: Stojanový rozvaděč (vlevo) a nástěnný rozvaděč (vpravo) 

(Zdroj: [11], [12]) 

 

 



32 

 

Organizéry 

Do této skupiny prvků patří veškeré typy organizérů, vertikální a horizontální. Slouží 

k uspořádání kabelů v datovém rozvaděči [3]. 

 Dále mohou být organizéry kovové či plastové. Plastové organizéry se používají 

zejména tam, kde se po instalaci kabeláže nebude v rozvaděči příliš s těmito kabely 

manipulovat. Naopak pokud se často manipuluje s kabely, přepojují se různé trasy, je 

vhodné použít organizéry kovové [3]. 

 

 

Obrázek 21: Horizontální organizér (vlevo) a vertikální organizér (vpravo) 

(Zdroj: [13], [3]) 

 

Prvky vedení 

 

Tyto prvky slouží k tomu, aby ochránily kabely a kabelové svazky. Způsobů vedení 

kabelů je mnoho, záleží tedy na každém, jak se rozhodne a jak bude chtít kabely ve 

svém objektu vést. Pro výběr je také nutné uvážit náklady na tuto realizaci, dále pak 

efektivnost a v neposlední řadě i vzhled. 

 Lze využít několik možností vedení. Je to například podlahový systém, kde jsou 

kabely vedeny mezi dolní vrstvou podlahy a podlahovou krytinou. Dále existuje 

podhledový systém, kabely jsou vedeny v podhledech například v drátěných roštech a 

poté jsou svedeny k datové zásuvce.  
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Hojně využívaným systémem v rodinných domech jsou tzv. instalační trubky, kde se 

pod omítku zavedou elektroinstalační trubky, do kterých se později zavedou kabely. Je 

to velmi elegantní řešení, protože jsou tak skryty veškeré kabely v domě [14]. 

 

Další možnosti vedení kabeláže [3]: 

 Lišty 

 Parapetní žlaby 

 Závěsné chránící trubky 

 Pásky na svazování kabelů 

 Svazovací spirály 

 

Prvky značení 

 

Kvůli přehlednosti kabeláže je zapotřebí použít prvky identifikace. Díky tomuto značení 

se lépe vyznáme v tom, kam který kabel vede a nebudeme se tak muset prodírat 

spletenými kabely.  

 

Podle normy EIA/TIA 606 se musí značit [3]: 

 Veškeré kabely (nutné na obou koncích minimálně) 

 Kabelové svazky (na koncích, v místech větvení a křížení) 

 Propojovací panely i jednotlivé porty  

 Zásuvky a její jednotlivé porty 

 Rozvaděče 

 Technické místnosti 

 Aktivní prvky a jejich porty 
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1.5.5 Sekce kabelážního systému 

 

Strukturovanou kabeláž dělíme do tří sekcí: 

 Páteřní sekce 

 Horizontální sekce 

 Pracovní sekce 

 

 

Obrázek 22: Sekce kabelážního systému 

(Zdroj: [3]) 

 

Páteřní sekce 

Páteřní sekce kabelážního systému propojuje hlavní rozvaděč s telekomunikačními 

místnostmi horizontální kabeláže a s místnostmi, kde je umístěno aktivní zařízení sítě. 

Páteřní sekce je tvořena hvězdicovou topologií se středem v hlavním rozvaděči. Dále 

mezi hlavním rozvaděčem a horizontální kabeláží může být umístěn mezilehlý 

rozvaděč. Pro možnost přenosu se v páteřní sekci využívají optické kabely, pro hlasové 

služby pak metalické kabely [3].  
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Horizontální sekce 

Tato sekce kabeláže propojuje horizontální rozvaděč budovy s uživatelskými zásuvkami 

v pracovních oblastech. Horizontální sekce má také hvězdicovou topologii a délka linky 

nesmí přesáhnout 90 metrů. Kabeláž je poté zakončena v rozvaděči, konkrétně v patch 

panelu. U metalického vedení používáme čtyřpárový kabel ať už stíněný, nebo 

nestíněný, typu drát. Všechny páry poté musí být na obou stranách zakončeny [3]. 

 

Pracovní sekce 

Posledním typem sekce je pracovní, ta propojuje zásuvky s koncovými zařízeními, i 

porty patch panelu s aktivními prvky. Pro metalické vedení se používá opět čtyřpárový 

kabel buď stíněný, nebo nestíněný, typu lanko. Tento typ je odolnější a manipuluje se 

s ním lépe, než s typem drát. Na obou stranách musí být tyto páry ukončeny [3]. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

Tato kapitola se bude zabývat informacemi o zadavateli a současně investorovi, který 

v daném objektu bydlí. Dále pak zmíním jeho požadavky na vypracování projektu, 

popíši jednotlivé části domu, jak je dům konstruován.  

Projekt bude realizován pro již vybudovaný rodinný dům v Novém Městě na 

Moravě. V domě je už počítačová síť vybudována, ale ztrácí účinnost a v některých 

případech i funkčnost. Proto je nutné navrhnout novou moderní a funkční síť. 

 

2.1 Investor 

 

Investorem je pětačtyřicetiletý majitel domu, který chce kompletně zrekonstruovat 

počítačovou síť v domě. Důvodem tohoto projektu je relativně zastaralá a občas i ne 

zcela funkční síť. Zároveň chce investor zabudovat do sítě nová přípojná místa, 

například pro síťovou tiskárnu, nebo IP kamery pro zabezpečení domu. Vedení kabeláže 

k některým počítačům není zcela profesionální, i to je důvod k rekonstrukci. Zahrada 

bude pokryta Wi-Fi připojením, jelikož v letním čase zadavatel často pracuje z oblasti 

posezení na zahradě a ke své práci potřebuje přístup na internet. 

 

2.2 Požadavky investora 

 

 Funkční a spolehlivá síť 

 Zabudování IP kamer 

 Pokrytí zahrady bezdrátovým signálem 

 Dostatečný počet přípojných míst 

 Cenově únosný projekt 

 Vedení kabeláže zdmi domu 

 Vhodný nákup aktivních prvků kabeláže 

 Prodloužení záruční doby aktivních prvků 
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2.3 Poskytovatel připojení 

 

V Novém Městě na Moravě poskytuje internetové připojení firma STEADYNET. 

Zhruba 100 metrů od domu je umístěný access point, ze kterého je přijímán signál 

bezdrátově do Ubiquiti NanoStation, což je jednotka, která v sobě integruje sektorovou 

anténu a Wi-Fi adaptér. Z této jednotky je veden kabel do routeru a následně je pak 

rozvedena po domě LAN síť. 

 

2.4 Popis rodinného domu 

 

Rodinný dům se nachází na Vysočině v Novém Městě na Moravě. Základy domu jsou 

tvořeny železobetonovou konstrukcí. Dům má dvě obyvatelná patra, dále půdní prostor 

a garáž. V dolní části domu se nachází již zmíněná garáž, sklad, pracovna, toaleta, dále 

kuchyň, která sousedí s velkým obývacím pokojem, ze kterého je vstup na zahradu. Na 

chodbě jsou umístěny schody, které vedou do druhého patra. Pod těmito schody je 

umístěna malá komora. V prvním patře se nachází ložnice, koupelna s toaletou, šatna a 

dva dětské pokoje, ze kterých je přístup na balkón.  

 

 

Obrázek 23: Vizualizace domu - Západní pohled 

(Zdroj: Výkresová dokumentace) 
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Obrázek 24: Vizualizace domu - Jižní pohled 

(Zdroj: Výkresová dokumentace) 

 

 

2.4.1 Popis jednotlivých místností domu 

 

V této podkapitole budou popsány jednotlivé místnosti, které se v rodinném domě 

nacházejí. 

 

Vstup – 1.01 

Za vstupními dveřmi se nachází úložný prostor pro obuv a věšák na oděv. Žádné 

zařízení zde investor neplánuje. 

 

Chodba – 1.02 

V chodbě jsou umístěny schody vedoucí do prvního patra domu. Zde se rovněž 

neplánují žádná zařízení. 

 

Komora – 1.03 

V komoře jsou umístěny výhradně věci na úklid domu. Neplánují se zde žádná zařízení. 
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Garáž – 1.04 

Garáž slouží výhradně pro auta, které rodina vlastní dvě. Dále je zde umístěn jeden 

motocykl. Investor zde plánuje zabudovat Smart TV, aby při práci na autě, nebo 

čemkoli jiném mohl sledovat své oblíbené pořady, nebo si zpříjemnit práci spuštěním 

nějakého filmu. 

 

Sklad – 1.05 

Sklad je místnost, která slouží k uskladnění sportovního vybavení, jako jsou kola, lyže a 

podobně. Dále jsou zde uloženy zahradní potřeby a přes zimu také letní posezení, které 

je umístěno na zahradě. 

 

Pracovna – 1.06 

V pracovně se nachází jeden stolní počítač a bude zde umístěna nově síťová tiskárna, to 

z toho důvodu, aby mohl být tisk spuštěn odkudkoli a obyvatelé domu nemuseli vždy 

své dokumenty nosit na flash disku do pracovny a z umístěného počítače spouštět tisk. 

Dále na venkovní zeď chce investor zabudovat IP kameru, která bude snímat celou 

zahradu. 

 

WC – 1.07 

V prostorách toalety majitel neplánuje žádné zařízení. 

 

Kuchyň – 1.08 

V kuchyni investor plánuje do budoucna umístění chytrých elektrospotřebičů. V této 

chvíli majitel uvažuje o pořízení chytré myčky nádobí nebo kávovaru. Všechna taková 

zařízení bude možné ovládat přes IP protokol.  

 

Obývací pokoj – 1.09 

Tato místnost je největší v domě, je zde umístěna velká sedačka, jídelní stůl a krb. 

Obývací pokoj sousedí s kuchyní. Do obývacího pokoje byla pořízena velká širokoúhlá 

Smart TV, která podporuje protokol IP. Dále zde bude umístěn stolní PC, který bude 

sloužit například pro návštěvy.  
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U dveří na zahradu, respektive na rohu domu, investor plánuje dvě IP kamery. Jedna 

snímající oblast směrem k ulici a druhá bude namířena na vstupní dveře na zahradu. 

Další kamera bude na západní straně domu monitorovat prostor před vstupními dveřmi 

a garážovými vraty. 

 

Tabulka 3: Plocha místností v přízemí 

Místnost Plocha v m2 Podlaha 

Vstup / 1.01 3,8 Dlažba 

Chodba / 1.02 11,2 Dlažba 

Komora / 1.03 1,24 Dlažba 

Garáž / 1.04 17,7 Teracová dlažba 

Sklad / 1.05 7,45 Teracová dlažba 

Pracovna / 1.06 10,4 Dřevěné lamely 

WC / 1.07 4,2 Dlažba 

Kuchyň / 1.08 7,5 Dlažba 

Obývací pokoj / 1.09 38 Dřevěné lamely, dlažba kolem kamen 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Chodba – 2.01 

Chodba propojuje všechny místnosti v prvním patře, také jsou zde umístěny schody.  

 

Ložnice – 2.02 

V ložnici je umístěna manželská postel se dvěma stolky na stranách postele. Na protější 

zdi je umístěna televize, která bude připojena do domácí sítě.  

 

Koupelna – 2.03 

V koupelně investor neplánuje žádné zařízení připojené do sítě. 

 

Šatna – 2.04 

V šatně jsou umístěny věci jako oblečení a obuv, které zrovna v daném ročním období 

obyvatelé domu nepotřebují. Zde momentálně zadavatel žádné zařízení neplánuje, ale 

pro možnost budoucího využití zde bude přípojné místo. Původně zde měla být 

umístěna síťová tiskárna, ovšem po konzultaci s majitelem byla umístěna do pracovny.  
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Dětský pokoj 1 – 2.05 

V dětském pokoji syna bude umístěn jeden stolní počítač a také notebook. Dále zde 

bude na držáku u okna umístěna televize, která bude rovněž připojena do domácí sítě. 

 

Dětský pokoj 2 – 2.06 

Tento pokoj patří dceři majitele, je zde umístěn jeden stolní počítač a v budoucnu 

plánují koupi notebooku z důvodu cestování. Televize zde momentálně umístěna není, 

avšak v blízké budoucnosti bude televize pořízena. 

 

Balkón – 2.07 

Na balkóně neplánuje investor žádné zařízení. 

 

Tabulka 4: Plocha místností v prvním patře 

Místnost Plocha v m2 Podlaha 

Chodba / 2.01 5,6 Dřevěné lamely 

Ložnice / 2.02 11,6 Dřevěné lamely 

Koupelna / 2.03 9,5 Dlažba 

Šatna / 2.04 8,2 PVC 

Dětský pokoj 1 / 2.05 15,7 Dřevěné lamely 

Dětský pokoj 2 / 2.06 15 Dřevěné lamely 

Balkón / 2.07 6,4 Dlažba 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.5 Zhodnocení analýzy 

 

Vypracovaná analýza mi poskytla detailně většinu potřebných informací a prostředí 

domu včetně zahrady. Tyto informace budou základem pro vytvoření síťové 

infrastruktury v rodinném domě. Investor mi také poskytl veškeré plány celého domu, 

které mi byly a budou velkým přínosem. Předem vyčleněná místa pro umístění IP 

kamer se zdají být vhodné, ovšem případné lepší umístění bude známé až v průběhu 

samotného návrhu řešení. Požadavky investora jsou splnitelné a budu se jimi zcela řídit. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

V této kapitole budu vycházet převážně ze zjištěných informací v analýze současného 

stavu, kterou se pokusím skloubit s teoretickými východisky. S těmito informacemi 

bych měl dosáhnout všech stanovených cílů a požadavků projektu. 

Tato poslední kapitola tedy bude zahrnovat návrh řešení na vybudování tras 

strukturované kabeláže. Budou zde rozepsány veškeré položky, které bude zapotřebí při 

realizaci projektu zakoupit. Dále výběr aktivních a pasivních prvků, rozmístění zásuvek 

a celková podoba vedení tras. 

 

3.1 Přípojná místa 

 

Z analýzy současného stavu a také požadavků investora jsem zhotovil počet přípojných 

míst v jednotlivých místnostech rodinného domu. V následující tabulce jsou vypsány 

všechna přípojná místa, avšak z důvodu, že některá přípojná místa budou sloužit jako 

rezervy, tak nebudou všechna obsazena. 

 

Tabulka 5: Přípojná místa v domě 

Přízemí 

Místnost Počet přípojných míst Připojené zařízení 

Garáž / 1.04 2 Televize 

Pracovna / 1.06 4 PC, tiskárna, kamera, access point 

Kuchyň / 1.08 6 Myčka, kávovar 

Obývací pokoj / 1.09 8 Televize, PC, 3x kamera 

První patro 

Ložnice / 2.02 2 Televize 

Šatna / 2.04 2 Rezervní zásuvka 

Dětský pokoj 1 / 2.05 6 PC, notebook, televize 

Dětský pokoj 2 / 2.06 6 PC 

Celkem 36 
 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Celkový počet přípojných míst bude 36, z toho 20 přípojek v přízemí a zbylých 16 

v prvním patře domu. Vždy se bude jednat o dvě přípojná místa v jedné dvouportové 

zásuvce. Celkový počet zásuvek bude tedy 18. Investor chtěl dvouportové zásuvky 

z důvodu rezervy do budoucna. Do některých místností plánuje v blízké budoucnosti 

nákup zařízení, které bude do sítě připojeno, jako je například dětský pokoj číslo 2, kde 

se v současné době nachází pouze stolní počítač. 

 

3.2 Výběr technologie 

 

Výběr technologie je v dnešní době poměrně jednoznačný, proto jsem navrhl Gigabit 

Ethernet. Tato technologie je v současnosti nejrozšířenější, umožňuje přenášet data 

rychlostí až 1000 Mb/s. Typ technologie Gigabit Ethernet bude typ 1000BASE-T. Tento 

typ umožňuje přenášet signál přes symetrický párový kabel. Od zvolení technologie 

přecházíme k třídě kabeláže, v tomto případě navrhuji využít třídu D, pro kterou je 

dostačující materiál kategorie 5.  

Jelikož nepředpokládám žádné elektromagnetické rušivé elementy, budou použity 

nestíněné verze strukturované kabeláže, tím ušetříme náklady na další prvky sítě. 

 

3.3 Volba síťových komponent 

 

V této kapitole budou vypsány všechny síťové komponenty, které jsem dle zvolené 

technologie navrhl, a budou také dle požadavků investora použity. 

 

3.3.1 Kabely 

 

Kabely pro horizontální sekci navrhuji od společnosti Datacom, typ UTP, neboli 

nestíněný kabel, jelikož se nepředpokládají žádné rušivé elementy. Konkrétní typ 

kabelu je Datacom, drát, CAT5E, UTP, 305m/box. Jedná se o kategorii 5, což nám 

vyplývá z kapitoly výběru technologie.  
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Obrázek 25: Kabel Datacom, drát, CAT5E, UTP 

(Zdroj: [29]) 

 

Dále pro propojení v pracovní sekci volím již vyrobené patch kabely, které se prodávají 

v různých délkách. V našem případě se bude jednat o délku 0,5 metrů opět od 

společnosti Datacom. Konkrétní typ kabelu je Datacom, lanko, CAT5E, UTP, 0.5m. 

 

3.3.2 Elektroinstalační trubky 

 

Jelikož se bude nová síť zabudovávat do zdí, je nutné počítat také s těmito komponenty. 

Z důvodu lepšího vedení kabelů a také jejich bezpečnosti vůči mechanickému 

poškození navrhuji elektroinstalační trubky od společnosti Kopos. Trubky jsou 

vyrobeny ze samozhášívého PVC. Jelikož se v některých částech domu povede větší 

množství kabelů, bude použito tří rozměrů trubek. Tyto trubky jsou opatřeny 

protahovacím drátem pro pohodlnější protažení kabelů. Jedná se o typy Kopoflex, u 

kterých budou použity rozměry vnitřních průměrů 52 milimetrů a 32 milimetrů, a druhý 

typ nazývající se Monoflex s vnitřním průměrem 14,1 milimetrů. 

 

 

Obrázek 26: Elektroinstalační trubky Monoflex (vlevo) a Kopoflex (vpravo) 

(Zdroj: [31], [33]) 
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3.3.3 Zásuvky 

 

Pro všechna přípojná místa jsem zvolil jeden typ zásuvek, a to konkrétně dvouportové 

od společnosti ABB. Barevná varianta byla zvolena univerzální, a to bílá. Konkrétně se 

jedná o typ ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45. Montáž těchto zásuvek je 

pod omítku, tyto zásuvky splňují vybranou kategorii 5. 

 

 

Obrázek 27: Zásuvka ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45 

(Zdroj: [30]) 

 

3.3.4 Moduly 

 

Jelikož v patch panelu i zásuvkách již moduly pro připojení konektoru RJ-45 jsou, tak 

nebude zapotřebí moduly opatřovat. 

 

3.3.5 Vyvazovací panel 

 

Z důvodu přehlednosti a lepší organizaci kabelů v rozvaděči bude záhodno použít 

vyvazovací panely. Vybral jsem panel plastového provedení, který zabere 1U 

v rozvaděči. Pod switchem a každým patch panelem navrhuji tento vyvazovací panel. 

 

 

Obrázek 28: Vyvazovací panel 

(Zdroj: [25]) 
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3.3.6 Napájecí panel 

 

Přepěťová ochrana od společnosti ACAR bude vhodným napájecím panelem do 

rozvaděče. Tento panel je vybavený 8 pozicemi pro připojení zařízení. Dosáhneme tak 

lepšího přístupu k napájecím zdířkám, než kdybychom museli vést napájení mimo 

rozvaděč.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7 Elektromontážní krabice 

 

Jelikož jsem navrhl datové zásuvky pod omítku, je nutné použití elektromontážních 

krabic, na kterých budou zásuvky připevněny. Dále i po trasách kabelů budou 

instalovány tyto krabice z důvodu snížení odporu. Jako vhodnou krabici jsem vybral od 

společnosti Kopos typ KU 68-1902 s víčkem (pro trasy kabelů) a typ KU 68-1901 bez 

víčka (pro zásuvky). 

 

 

Obrázek 30: Elektromontážní krabice Kopos KU 68 

(Zdroj: [35]) 

 

 

 

 

 

Obrázek 29: Napájecí panel ACAR S8 FA 

(Zdroj: [26]) 
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3.3.8 Patch panel 

 

Jako vhodný patch panel jsem zvolil 24 portový integrovaný panel od společnosti 

Datacom. V tomto případě budou použity patch panely dva, každý přitom zabere jedno 

místo v datovém rozvaděči. 

 

Obrázek 31: Patch panel Datacom, 24x RJ45, přímý, CAT5E, UTP, černý, 1U 

(Zdroj: [24]) 

 

3.3.9 Osazení patch panelu 

 

V datovém rozvaděči budou umístěny dva 24 portové patch panely od společnosti 

Datacom. Jedná se o integrovaný patch panel, nemusíme se tedy zabývat moduly, které 

bychom museli pořídit. V následující tabulce je znázorněno osazení patch panelů, 

zelená místa jsou využita, bílá volná. Žlutě označený port číslo 24 ve druhém patch 

panelu bude sloužit pro připojení kabelu od poskytovatele internetu. 

 

Tabulka 6: Osazení patch panelů 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Patch panel 1 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Patch panel 2 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3.10 Datový rozvaděč 

 

Pro umístění rozvaděče jsem zvolil sklad, jelikož je tato místnost dobře přístupná a 

rozvaděč zde zároveň nebude překážet. Jedná se o rozvaděč nástěnný, který ušetří 

mnoho místa a zároveň poskytne plné využití.  

Velikost rozvaděče od společnosti Datacom je 19“ s počtem unit 15. Prázdné 

unity budou sloužit jako rezerva do budoucna. Rozvaděč je 450 milimetrů hluboký, má 

uzamykatelná přední dvířka s průhledným sklem.  

 

Obrázek 32: Datový rozvaděč Datacom 15U 

(Zdroj: [22]) 

 

V následující tabulce je znázorněno osazení datového rozvaděče veškerými zařízeními, 

která budou použita.  

 

Tabulka 7: Osazení datového rozvaděče 

Pozice Komponenta Název 

U1 Wi-Fi Router Od poskytovatele internetu 

U2 Polička Triton polička s perforací 1U 

U3 Vyvazovací panel Vyvazovací 19" 1U černá 

U4 Patch panel Datacom, 24x RJ45, přímý, CAT5E, UTP, černý, 1U 

U5 Vyvazovací panel Vyvazovací 19" 1U černá 

U6 Switch CISCO SF200-24P 

U7 Vyvazovací panel Vyvazovací 19" 1U černá 

U8 Patch panel Datacom, 24x RJ45, přímý, CAT5E, UTP, černý, 1U 

U9 

REZERVA U10 

U11 

U12 Napájecí panel Acar S8 FA Rack 19" 3m černá 

U13 

NAS Asustor AS-202T U14 

U15 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4 Návrh tras 

 

Trasy kabelů navrhuji vést zdmi v elektroinstalačních trubkách, které zajistí bezpečnost 

kabelů před mechanickým poškozením a zároveň bude dodržen maximální poloměr 

ohybu. Těmito trubkami budou vedeny veškeré kabely k datovým zásuvkám. Pro 

případ, že bychom museli vést rozvod v souběhu s rozvodem 230V, bylo by nutné 

použít zvláštní trasu s odstupem 20 cm, protože by mohlo docházet 

k elektromagnetickému rušení. Po trasách kabelů budou umístěny elektromontážní 

krabice, a to při každém svedení kabelu kolmo dolů k zásuvce a v místech rozbočování 

kabelových tras. Umístěny budou také pod každou datovou zásuvkou, která bude na této 

krabici připevněna. Dále budou krabice umístěny ve velkých zatáčkách, za rozvaděčem 

a v prvním patře ve stoupačce. Datové zásuvky budou umístěny ve výšce 30 cm od 

podlahy, s výjimkou zásuvek pro IP kamery a access point. U těchto zařízení budou 

zásuvky umístěny 10 cm od stropu. Vedení kabelových tras jsem navrhl 240 cm od 

podlahy. Tato výška je ideální z důvodu výšky dveří. Datový rozvaděč je umístěn 

v místnosti skladu (1.05), odtud jsou všechny kabely rozvedeny po domě.  

Vedení veškerých těchto tras a rozmístění zásuvek je zobrazeno v dokumentaci 

v příloze č. 3 a v příloze č. 4. 

 

3.5 Návrh značení 

 

Značení kabeláže jsem navrhl formou štítků. Jelikož je v tomto rodinném domě 

relativně malá síť, nebude to příliš složité. Značení však bude potřebné, ať už z důvodu 

přehlednosti propojování v datovém rozvaděči, nebo v případě závady na některé trase 

či zásuvce. Značeno bude:  

 Veškeré datové kabely na obou koncích 

 Zásuvky a jednotlivé porty 

 Jednotlivé porty patch panelu 

Formát značení jsem navrhl X.xx/y, kde X je číslo podlaží (1/2), dále xx je číslo datové 

zásuvky (01-18) a poslední y je konkrétní port zásuvky (A/B). 

Navrhnuté značení kabeláže je zobrazeno v tabulkách v příloze č. 5 a příloze č. 6. 
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3.6 Aktivní prvky 

 

V této kapitole budou uvedeny aktivní prvky strukturované kabeláže, které budou 

osazeny v datovém rozvaděči. Také zde budou popsány IP kamery, které se v datovém 

rozvaděči nenachází, a access point pro připojení přes Wi-Fi. 

 

3.6.1 Switch 

 

První aktivní prvek, který navrhuji do datového rozvaděče, je 24 portový switch CISCO 

SF200-24P zabírající 1U v rozvaděči. Tento switch disponuje vlastností PoE (Power of 

Ethernet), která umožňuje napájet jednotlivá připojená zařízení bez nutnosti napájecího 

kabelu. Power of Ethernet využijeme především u použití IP kamer a access pointu, ke 

kterým nebude nutné zajistit zvláštní napájení. 

 

 

Obrázek 33: Switch CISCO SF200-24P 

(Zdroj: [23]) 

 

3.6.2 Datové úložiště 

 

Požadavkem investora bylo zabezpečit dům IP kamerami. Z toho důvodu musíme mít 

také kam záznamy ukládat. Proto jsem zvolil chytré datové úložiště (NAS), které 

tomuto požadavku vyhoví. Jedná se o úložiště společnosti Asustor. Toto zařízení 

disponuje procesorem Intel Atom 1,2 GHz a pamětí 512 MB. Má vyhrazena dvě místa 

pro pevné disky 2,5“ nebo 3,5“ typu SATA II/III, nebo je možné použít i disky SSD, 

ovšem to by bylo v současnosti finančně velmi nákladné.  

Úložiště je 108 milimetrů vysoké, proto jsou pro něj rezervovány 3 unity 

v rozvaděči. Tyto 3 unity mají dohromady cca 135 milimetrů. 

Pro naše použití navrhuji dva pevné disky od společnosti Western Digital 

s kapacitou jednoho disku 4000 GB.   
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Obrázek 34: HDD Western Digital (vlevo) a Datové úložiště Asustor (vpravo) 

(Zdroj: [27], [28]) 
 

3.6.3 Kamery 

 

V návrhu počítačové sítě jsou zahrnuty také IP kamery, které si investor přál zavést. 

Celkem budou rozmístěny 4 kamery na fasádě domu. Jedna kamera se bude nacházet 

pod balkónem a bude namířena na vstupní dveře a garážová vrata, druhá se bude 

nacházet na východní straně domu a zabírat bude celou zahradu. Poslední dvě kamery 

budou umístěny na jižní straně domu, jedna bude zabírat vchod z obývacího pokoje na 

zahradu a druhá bude namířena směrem na ulici, tedy na západ. 

 Jako vhodné kamery pro tuto potřebu jsem navrhl od společnosti AirLive, a to 

konkrétně AirLive AirCam BU-720. Jedná se o venkovní kameru s robustní konstrukcí, 

je odolná vůči vodě a prachu. Zároveň je kamera schopna natáčet v HD rozlišení 

1280x800. Součástí kamery je IR filtr a infračervené LED diody, které v noci snímají až 

do vzdálenosti 25 metrů. Kamera obsahuje detekcí manipulace, což znamená, že 

jakmile dojde k zakrytí objektivu, ihned se spustí naplánované oznámení. Tyto kamery 

bude možno napájet přímo ze switche. 

 

 

Obrázek 35: AirLive AirCam BU-720 

(Zdroj: [32])  
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3.6.4 Wi-Fi Access point 

 

Pro přenos bezdrátového signálu po zahradě i domě jsem navrhnul přístupový bod od 

společnosti AirLive, konkrétně pak AirLive N.TOP. Tento access point disponuje 

přenosovou rychlostí až 300 Mb/s. Využívá standardy 802.11 b/g/n. Toto zařízení 

podporuje funkci PoE. 

 

 

Obrázek 36: Access point AirLive N.TOP 

(Zdroj: [34]) 
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3.6.5 Logické schéma 

 

 

 

 

Obrázek 37: Logické schéma sítě 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.7 Ekonomické zhodnocení 

 

V poslední kapitole návrhu řešení je celkové ekonomické zhodnocení projektu, tedy 

sestavení rozpočtu. Rozpočet obsahuje položky, které budou potřeba k realizaci celé 

strukturované kabeláže. Tento rozpočet je plně navázán na návrh řešení a požadavky 

investora z analýzy současného stavu. 

 

Tabulka 8: Rozpočet projektu 

Rozpočet 

Popis Název Množství 
Cena za 

kus 
Cena 

celkem 

Switch CISCO SF200-24P 1 ks 6 909 Kč 6 909 Kč 

Patch panel Datacom, 24x RJ45, CAT5E, UTP 2 ks 628 Kč 1 256 Kč 

Vyvazovací panel vyvazovací 19" 1U černá 3 ks 219 Kč 657 Kč 

Datový rozvaděč Datacom 19" rack jednodílný 15U 1 ks 3 659 Kč 3 659 Kč 

Polička do rozvaděče Triton Polička s perforací 1U 1 ks 323 Kč 323 Kč 

Napájecí panel Acar S8 FA Rack 19" 3m černá 1 ks 504 Kč 504 Kč 

Datové úložiště Asustor AS-202T 1 ks 5 690 Kč 5 690 Kč 

HDD do NAS Western Digital Red 4000GB 2 ks 4 469 Kč 8 938 Kč 

IP kamera AirCam BU-720 4 ks 5 949 Kč 23 796 Kč 

Datová zásuvka ABB Tango, CAT5E, UTP 18 ks 237 Kč 4 266 Kč 

Síťový kabel Datacom, drát, CAT5E, UTP, 305m 2 ks 1 799 Kč 3 598 Kč 

Patch kabel Datacom, CAT5E, UTP, 0.5m 16 ks 27 Kč 432 Kč 

Access point AirLive N.TOP 1 ks 1 769 Kč 1 769 Kč 

Elektroinstalační trubka Kopoflex 63 09063 na kabely 52mm 50 m 39 Kč 1 950 Kč 

Elektroinstalační trubka Kopoflex 40 09040 na kabely 32mm 55 m 25 Kč 1 375 Kč 

Elektroinstalační trubka Monoflex 1420T 10 m 11 Kč 110 Kč 

Elektromontážní krabice KU 68-1901  18 ks 6 Kč 108 Kč 

Elektromontážní krabice KU 68-1902  19 ks 8 Kč 152 Kč 

Odhad za práci   25 000 Kč 

Celkem s DPH   90 492 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Ceny jednotlivých položek jsou již uvedeny včetně DPH, které činí 21%. Cena je ovšem 

pouze orientační, kdykoli se může naskytnout příležitost levnějšího zakoupení libovolné 

komponenty, nebo naopak zdražení. Drtivá většina komponent pochází z internetového 

obchodu Alza.cz a CZC.cz. V rozpočtu je také uveden odhad ceny za práci na 

vybudování této kabeláže. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout plně funkční a spolehlivou počítačovou síť pro 

již postavený dvoupatrový rodinný dům, který obývá čtyřčlenná rodina.  

 V první části bakalářské práce byla popsána teoretická východiska, která byla 

nezbytně důležitá a potřebná pro realizaci celého projektu výstavby sítě.  

 V druhé části bakalářské práce byla popsána analýza současného stavu domu. 

Díky této analýze jsem od majitele domu a zároveň investora projektu získal nepřeberné 

množství informací, bez kterých bych nemohl navrhnout počítačovou síť na míru. 

Majitel domu mi sdělil požadavky, podle kterých jsem se celou práci řídil. 

 V poslední části bakalářské práce byl pak samotný návrh sítě pro rodinný dům. 

Bylo navrženo velké množství rezervních zásuvek, které rodina může v budoucnu 

využít k připojení dalších zařízení. Celý návrh je v souladu se všemi platnými normami 

pro výstavbu kabelážních systémů. Cíle i zadání bakalářské práce byly splněny. 
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PŘÍLOHA Č. 3: VEDENÍ TRAS KABELŮ V PŘÍZEMÍ  

[Zdroj: Vlastní zpracování dle výkresové dokumentace] 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 4: VEDENÍ TRAS KABELŮ V PRVNÍM PATŘE  

[Zdroj: Vlastní zpracování dle výkresové dokumentace] 

 
 



 

 

PŘÍLOHA Č. 5: ZNAČENÍ KABELÁŽE 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

Patch panel Kabely Zásuvka 

Číslo 
Označení 

portu 
Číslo Délka kabelu [m] Místnost Číslo Port 

1 1.01/A 1.01/A 0,5 
Sklad 

1.1 A 

2 - R 1.01/B 1.01/B 0,5 1.1 B 

3 1.02/A 1.02/A 1 

Pracovna 

1.2 A 

4 1.02/B 1.02/B 1 1.2 B 

5 1.03/A 1.03/A 6,5 1.3 A 

6 1.03/B 1.03/B 6,5 1.3 B 

7 1.04/A 1.04/A 10,5 

Kuchyň 

1.4 A 

8 1.04/B 1.04/B 10,5 1.4 B 

9 - R 1.05/A 1.05/A 10,5 1.5 A 

10 - R 1.05/B 1.05/B 10,5 1.5 B 

11 - R 1.06/A 1.06/A 10,5 1.6 A 

12 - R 1.06/B 1.06/B 10,5 1.6 B 

13 1.07/A 1.07/A 20,5 

Obývací pokoj 

1.7 A 

14 1.07/B 1.07/B 20,5 1.7 B 

15 1.08/A 1.08/A 16 1.8 A 

16 - R 1.08/B 1.08/B 16 1.8 B 

17 1.09/A 1.09/A 6 1.9 A 

18 - R 1.09/B 1.09/B 6 1.9 B 

19 1.10/A 1.10/A 10 1.10 A 

20 - R 1.10/B 1.10/B 10 1.10 B 

21 2.11/A 2.11/A 15,5 
Ložnice 

2.11 A 

22 - R 2.11/B 2.11/B 15,5 2.11 B 

23 - R 2.12/A 2.12/A 16,5 
Šatna 

2.12 A 

24 - R 2.12/B 2.12/B 16,5 2.12 B 

 

  

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 6: ZNAČENÍ KABELÁŽE 

[Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

Patch panel Kabely Zásuvka 

Číslo 
Označení 

portu 
Číslo Délka kabelu [m] Místnost Číslo Port 

1 2.13/A 2.13/A 27,5 

Dětský pokoj 1 

2.13 A 

2 - R 2.13/B 2.13/B 27,5 2.13 B 

3 2.14/A 2.14/A 27,5 2.14 A 

4 - R 2.14/B 2.14/B 27,5 2.14 B 

5 2.15/A 2.15/A 24 2.15 A 

6 - R 2.15/B 2.15/B 24 2.15 B 

7 - R 2.16/A 2.16/A 16 

Dětský pokoj 2 

2.16 A 

8 - R 2.16/B 2.16/B 16 2.16 B 

9 2.17/A 2.17/A 12,5 2.17 A 

10 - R 2.17/B 2.17/B 12,5 2.17 B 

11 - R 2.18/A 2.18/A 12,5 2.18 A 

12 - R 2.18/B 2.18/B 12,5 2.18 B 

13 

Volné porty 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 Port rezervován pro kabel od poskytovatele 

 

 


