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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě projekčního ateliéru na 

základě analýzy požadavků investora. Jde o návrh univerzální kabeláže a specifikaci 

vhodných aktivních prvků pro bezproblémový chod navrhované sítě.  Do bakalářské 

práce bude zahrnuta i analýza nákladů a s projektem spojená projektová dokumentace. 

 

Abstrakt 

This bachelor thesis deals with a Computer Network Design in Design Studio based on 

the analysis of the investor´s requirements. More specifically, it is a desing of the 

universal cabling system and the specification of appropriate components for smooth 

run of the computer network. This bachelor thesis also includes the cost analysis and the  

technical documentation of this project. 
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ÚVOD 

Osobní počítače a další moderní zařízení výpočetní techniky jsou dnes nedílnou součástí 

života, stejně jako přístup k celosvětové síti Internet. Nezadržitelný vývoj moderních 

technologií nám umožňuje připojit do počítačové sítě čím dál více zařízení. 

Klíče k úspěšné instalaci počítačové sítě jsou celkem tři: správný návrh, kvalitní 

materiál a dobré pracovní postupy. Vše funguje pouze za předpokladu, že síťová 

infrastruktura je dobře navržena, roste a mění se v souvislosti s požadavky konkrétních 

uživatelů. Ideálně by měla počítat s budoucím růstem podniku, ale i nezadržitelným 

vývojem elektronické komunikace, aplikací i výpočetní a síťové techniky. Úkolem 

projektanta je tak vytvořit síť vynikajících přenosových parametrů s ohledem na 

estetickou stránku instalace a design. 

Před tvorbou návrhu je třeba definovat požadavky investora a účel sítě. Analýza 

požadavků investora je obvykle nejproblematičtější částí prováděných analýz, protože 

investor často není schopen přesně a objektivně specifikovat své představy. Proto bývají 

prodiskutovány s projektantem a následně je pak navržena vhodná komunikační 

infrastruktura. Součástí návrhu může být i specifikace a umístění konkrétních aktivních 

prvků, zaručující bezproblémový chod počítačové sítě. 

Ať už se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu nebo o novostavbu, nezbytnou 

součástí je i projektová dokumentace, která zajistí stavební a technickou připravenost na 

instalaci a zprovoznění sítě. 
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CÍL PRÁCE 

Mým cílem v této práci je vytvořit návrh na realizaci počítačové sítě v projekčním 

ateliéru při dosažení co nepříznivějšího poměru cena/výkon.  Objekt bude sloužit jako 

nové sídlo a pracoviště zaměstnanců projekční společnosti. 

Reálný návrh počítačové sítě bude vytvořen na základě požadavků investora  

a dalších budoucích uživatelů sítě. Kromě návrhu univerzální kabeláže s cílem dosažení 

vynikajících přenosových parametrů a dodržení jednotného designu, bude součástí 

práce i specifikace a umístění vhodných komponentů pro bezproblémový chod 

počítačové sítě.  

Samotný návrh řešení bude vycházet z kapitol Analýza současného stavu 

 a Teoretická východiska. V analýze současného stavu bude popsáno stavební řešení 

objektu, souhrn požadavků investora a předpokládané budoucí využití jednotlivých 

prostor objektu. V kapitole Teoretická východiska pak budou zachyceny nejdůležitější 

principy a technologie počítačových sítí, zaměřené především na oblasti spojené 

s návrhem strukturované kabeláže. 

Součástí práce bude kromě projektové dokumentace i analýza nákladů 

navrhovaného řešení. 
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V projektu se budu zabývat návrhem počítačové sítě třípodlažního objektu, který se 

nachází v Pardubicích. Objekt bude sloužit jako nové sídlo a pracoviště projekční 

společnosti, která si nepřeje být jmenována. Protože se jedná o novostavbu, analýza 

současného stavu vychází ze stavebních výkresů a dokumentace stavebního projektu. 

1.1 Charakteristika společnosti 

Společností je projekční kancelář, která působí na trhu od roku 2001. Od počátku 

existence se zabývá projekcí v oboru pozemních staveb, především pak staveb 

sloužícím k bydlení. Společnost nabízí komplexní služby v oboru architektury  

a zpracování projektové dokumentace staveb pro bydlení, polyfunkčních domů, 

bytových domů, veřejných staveb apod. Navrhovaná budova bude využívána jako nové 

sídlo a pracoviště ředitele projekční kanceláře a jeho zaměstnanců. 

1.2 Analýza okolí objektu 

Objekt se nachází na dvou stavebních parcelách o celkové výměře 1062 m2
 v městské 

části Studánka v Pardubicích. Na pozemku se nyní nachází objekt, který bude zbourán  

a na jeho místě bude postavena nová třípodlažní budova pro projekční firmu. Pozemek 

je ohraničen ze tří stran rodinnými domy a z čelní strany hlavní příjezdovou 

komunikací. Budova bude obklopena rozlehlou zahradou o ploše 826 m2
. Od hlavní 

příjezdové komunikace bude ke stavbě veden chodník a příjezdová komunikace ke 

garáži. 

1.3 Analýza objektu 

Objekt bude umístěn ve střední části stavební parcely. Budova bude mít dvě nadzemní  

a jedno podzemní podlaží o celkové ploše 236 m2
. V budově bude několik kanceláří, 

konferenční místnost, ateliér, knihovna nebo sklepní dílna pro navrhované modely. 

1.3.1 Stavební řešení objektu 

Základní informace o stavebním řešení objektu. 
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Svislé nosné konstrukce 

Budova bude řešena jako jeden dilatační celek. Suterénní část objektu bude krabicová, 

vnější stěny navazující na základovou desku budou monolitické železobetonové 

tloušťky 250 mm. Vnitřní monolitické stěny budou mít tloušťku 200 mm. Svislé nosné 

konstrukce 1.PP, 1.NP i 2.NP budou prováděny z betonu. Obvodové i vnitřní 

monolitické železobetonové stěny 1.NP a 2. NP budou mít jednotnou tloušťku 200 mm.  

Před vlastní betonáží všech monolitických konstrukcí budou do bednění osazeny 

potřebné tvarovky a trubkování pro rozvody kabeláže. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budovy tvoří ve všech podlažích monolitické železobetonové desky 

tloušťky 250 mm. 

Příčky a výplňové zdivo 

V 1. PP budou zděné příčky tloušťky 100 a 150 mm, provedené ze systému tvarovek 

THERM 14 P + D a 8 P + D. V nadzemních podlažích budou příčky ze suchého 

systému výstavby (sádrokartonové, příp. sádrovláknité), tloušťky 125 mm a 150 mm. 

Podlahy a stropní podhledy 

V místnostech s budoucím administrativním využitím (místnosti 1.01, 1.12, 2.02, 2.03 

a 2.10) bude zdvojená podlaha realizovaná z rozebíratelných čtvercových desek o 

rozměrech 600x600 mm. Tento podlahový systém umožní snadný přístup ke kabelovým 

trasám. 

Podhledy v objektu jsou realizovány z hladkých sádrokartonových desek, vždy 

s vlastnostmi odpovídající provozu v prostoru. Prostor nad podhledem umožní vedení 

kabelových tras nebo technického zařízení budov (vzduchotechnika, chlazení, 

vodovod…). 

 

1.3.2 Analýza jednotlivých místností 

Jednotlivé místnosti jsou popsány na základě předpokládaného budoucího využití 

a požadavků investora, které budou stěžejní pro návrh univerzální kabeláže. Místnosti 
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jsou pojmenovány dle budoucího účelu a očíslovány dle projektové dokumentace 

v příloze 1. První číslo definuje podlaží, číslo za tečkou pak pořadové číslo místnosti. 

Prostor před domem 

Někde v blízkosti hlavního vchodu do objektu si investor přeje IP kameru, která bude 

monitorovat prostor před domem. Zásuvka pro tuto kameru bude součástí recepce 

(místnost č. 1.01). 

0.01 Schodiště 1. PP – 2. NP 

Schodiště spojující první podzemní (suterén) a druhé nadzemní podlaží. 

0.02 Předsíň WC 

Místnost s umyvadlem a sprchovým koutem, sloužící především pro zaměstnance, 

pracující v dílně. Na místnost investor nevznesl žádné speciální požadavky. 

0.03 WC 

Sklepní WC, bez požadavků na síťovou infrastrukturu. 

0.04 Relaxační místnost pro zaměstnance 

Tato místnost by měla v budoucnosti sloužit jako relaxační pro odpočinek zaměstnanců. 

Investor počítá s umístěním například kulečníkového stolu, stolního fotbálku, ale  

i odpočinkových pohovek a masážních křesel. Místnost bude vybavena internetovým 

rádiem a investor si dále přeje 4 přípojná místa pro blíže nespecifikovaná zařízení. 

0.05 Sklad  

Skladová místnost k relaxační místnosti bez požadavků na síťovou infrastrukturu. 

0.06 Telekomunikační místnost 

Klimatizovaná místnost s antistatickou podlahou, sloužící k umístění jediného, 

centrálního rozvaděče kabeláže. Předpokládá se umístění všech technologií 

slaboproudých zařízení v tomto rozvaděči. Rozvaděč bude vybaven UPS pro zálohování  
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veškerých slaboproudých zařízení. Pro možnost budoucího umístění většího počtu 

zařízení (servery a komunikační technologie) bude počítáno s dostatečnou rezervou. 

0.07Archiv 

Místnost na archivaci projektů a vytvořených modelů. V rohu místnosti bude stůl 

s počítačem, který bude sloužit k evidenci projektů a modelů staveb. V místnosti by 

neměl chybět ani VoIP telefon. 

0.08 Chodba + schodiště 1. PP – 1. NP 

Schodiště spojující první podzemní a první nadzemní podlaží. Na této chodbě bude také 

umístěn hlavní silnoproudý rozvaděč a rozvaděč MaR. 

0.09 Nákladní plošina 

Nákladní plošina bude sloužit k přepravě materiálu či přímo hotových modelů. 

0.10 Dílna na výrobu architektonických modelů 

Největší místnost prvního podzemního podlaží, která bude sloužit jako dílna pro 

navrhované modely. V místnosti budou zaměstnancům k dispozici dva počítače, IP 

telefon a síťová tiskárna. 

0.11 Úklidová místnost 

Místnost pod schodištěm určená ke skladu mycích a úklidových potřeb. 

0.12 Předsíň WC 

Místnost s umyvadlem před WC. 

0.13 WC 

Druhé suterénní WC. 

0.14 Technická místnost 

Technická místnost s moderním plynovým kotlem, strojovnou vzduchotechniky, RTCH 

a dalšími zařízeními na obsluhu inteligentní budovy. Všechna zařízení budou ovládána 

pomocí IP protokolu. 
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0.15 Prostor pod schody 

Malá místnost pod schody, která zatím nemá specifikované budoucí využití. 

1.01 Recepce 

První místnost po vstupu hlavním vchodem, která bude sloužit pro příjem a odpočinek 

hostů a zákazníků. Pohyb v místnosti by měla monitorovat IP kamera. V samotné 

místnosti investor počítá se dvěma stoly. První bude sloužit recepční, která bude mít na 

pracovišti počítač, VoIP telefon a tiskárnu. Druhý bude sloužit hostům a zákazníkům. 

V místnosti se počítá s internetovým rádiem a na stěně bude umístěna chytrá televize.  

1.02 Šatna 

Místnost, která bude sloužit jako šatna pro hosty. 

1.03 Úklidová místnost 

Místnost pro sklad čisticích prostředků pro úklid.  

1.04 Schodiště 1. PP – 2. NP 

Schodiště spojující první podzemní a druhé nadzemní podlaží. 

1.05 Chodba 

Místnost mezi schodištěm 1. PP – 2. NP a konferenční místností. 

1.06 Čajová kuchyňka 

Místnost s malou kuchyňskou linkou, sloužící na přípravu jednoduchých teplých nápojů 

pro hosty. Investor počítá s využitím chytrých elektrospotřebičů, proto zde budou 3 

přípojná místa. 

1.07 Předsíň WC 

Místnost s umyvadlem pro muže - zaměstnance. Z pohledu síťové infrastruktury 

investor nevznesl žádné požadavky.  
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1.08 Pisoár 

Místnost s jedním pisoárem. 

1.09 WC Muži 

Místnost s jedním WC pro muže. 

1.10 Předsíň WC 

Místnost s umyvadlem pro ženy - zaměstnankyně.  

1.11WC ženy 

Místnost s jedním WC pro ženy. 

1.12 Konferenční místnost 

Po dvojgaráži druhá největší místnost prvního nadzemního podlaží. V místnosti bude 

chytrá televize na stěně a v prostoru velký, konferenční stůl. Místnost, jak sám název 

napovídá, bude sloužit k poradám, konferencím a styku se zákazníky, proto v místnosti 

nebude chybět ani pracoviště s telefonem a počítačem na obsluhu projektoru. Pohyb 

v místnosti bude monitorovat IP kamera. 

1.13 Šatna + knihovna 

Místnost, kde bude jedna šatní skříň pro potřeby odložení oblečení, a také skříň  

s odbornými publikacemi pro projektování pozemních staveb. 

 1.14 Chodba 

Chodba spojující recepci a konferenční místnost, kterou budou hosté vedeni do jednací 

místnosti. Provoz na této chodbě opět bude monitorován IP kamerou. 

1.15 Dvojgaráž 

Garáž, ve které jsou dvě parkovací místa. Po stránce síťové infrastruktury tu nejsou 

kladeny žádné požadavky. 
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1.16 Schodiště 1. PP – 1. NP 

Schodiště spojující první podzemní a první nadzemní podlaží. 

1.17 Nákladní plošina 

Nákladní plošina bude sloužit k přepravě materiálu či přímo hotových modelů. 

2.01 Hala + schodiště 1. PP – 2. NP 

Hala spojující ateliér a kanceláře asistentek. Na stěně bude výstavní galerie referenčních 

děl společnosti. 

2.02 Kancelář asistentek ředitele 

Kancelář asistentek ředitele s dvěma pracovními místy a jedním konferenčním stolkem. 

Obě pracovní místa budou vybavena stolem s počítačem a VoIP telefonem. V místnosti 

bude k dispozici i jedna společná síťová tiskárna. Místnost bude monitorována IP 

kamerou. 

2.03 Kancelář ředitele 

Kancelář majitele a ředitele projekční kanceláře. Počítáno je s počítačem, síťovou 

tiskárnou a VoIP telefonem. Na stěně si ředitel přeje chytrou televizi. 

2.04 Sprcha + WC 

Privátní sprchový kout a WC, do kterého je přístup pouze z kanceláře ředitele. Kromě 

požadavku na internetové rádio nejsou v této místnosti po stránce síťové infrastruktury 

kladeny žádné požadavky.  

2.05 Předsíň WC 

Místnost s umyvadlem pro muže. 

 2.06 WC Muži 

Místnost s jedním WC pro muže. 
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2.07 Čajová kuchyňka 

Místnost s malou kuchyňskou linkou, sloužící na přípravu jednoduchých pokrmů  

a nápojů pro zaměstnance. Investor v této místnosti nepočítá s využitím chytrých 

elektrospotřebičů. 

2.08 Předsíň WC 

Místnost s umyvadlem pro ženy.  

2.09 WC ženy 

Místnost s jedním WC pro ženy. 

2.10 Ateliér 

V této místnosti bude 5 pracovních míst pro projektanty, kteří zde budou projektovat 

objekty pozemního stavitelství. K dispozici bude mít každý pracovník své pracoviště se 

svým počítačem a VoIP telefonem. V místnosti si investor přeje projektor, směřující na 

východní stěnu a plotr. 

2.11 Šatna 

Místnost se skříní pro odložení oděvů. 

2.12 Sprcha + WC 

Místnost se sprchovým koutem a WC bez zvláštních požadavků. 

2.13 Balkón 

Balkón s výhledem na zahradu, přístupný z ateliéru. Na balkóně investor počítá s letním 

posezením, sloužící pro odpočinek zaměstnanců. Jediným požadavkem je pokrytí WiFi 

signálem. 

2.14 Balkón 

Malý, privátní balkón, přístupný z kanceláře ředitele. Kromě pokrytí WiFi na něj nejsou 

kladeny žádné požadavky. 
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1.4 Požadavky investora 

Investor, kterým je majitel projekční kanceláře, vznesl pouze pár následujících 

požadavků: 

· Návrh univerzální kabeláže včetně aktivních prvků. 

· Certifikovaný kabelážní systém a kvalitní aktivní prvky s jistou zárukou. 

· Jednotný design.   

· 100% kompatibilita. 

· Využití zásuvkových boxů vestavěných do nábytku. 

· IP telefonie. 

· Pokrytí WiFi signálem celého objektu a přilehlé zahrady. 

Rozpočet na návrh projektu není ze strany investora nijak omezen. Zakládá si 

především na kvalitě, funkčnosti a bezproblémovém chodu sítě. 

1.5 Shrnutí analýzy 

K realizaci kabelových tras bude možné využít zdvojené podlahy, která bude 

v místnostech s budoucím administrativním využitím (místnosti 1.01, 1.12, 2.02, 2.03 

a 2.10). Dalším výsledkem analýzy je tabulka č. 1, která přehledně znázorňuje vybavení 

jednotlivých místností objektu dle požadavků investora. V tabulce jsou záměrně 

vynechány místnosti, na které nejsou kladeny žádné požadavky z oblasti síťové 

infrastruktury. 

Legenda k Tabulce č. 1: 

TO  - Přípojné místo SmTV - Chytrá televize 

RTO - Rezervní přípojné místo AP - WiFi přístupový bod 

PC  - Stolní počítač SmA - Chytrý elektrospotřebič 

NB - Notebook P - Síťová tiskárna 

VoIP - IP telefon Proj - Síťový projektor 

IPC - IP Kamera R - Rádio 

  OE - Jiné zařízení 
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Tabulka č.  1: Vybavení jednotlivých místností 

Místnost Název TO RTO PC NB VoIP SmTV IPC SmA AP P Proj Rádio OE 

0.04 Relaxační místnost 5 1                   1 4 

0.06 Telekomunikační místnost 3   1   1               1 

0.07 Archiv 3   1 1 1                 

0.08 Schodiště 1.PP – 2. NP 1               1         

0.10 Dílna na výrobu modelů 6 2 2 2 1         1       

0.14 Technická místnost 4 2                     4 

1.01 Recepce 8 4 1 1 1 1 2     1   1   

1.02 Šatna 1               1         

1.06 Čajová kuchyňka 2 1           2           

1.12 Konferenční místnost 18 4 1 12 1   1   1 1 1     

1.13 Šatna + knihovna 1               1         

1.14 Chodba 1           1             

2.02 Kancelář asistentek 9 5 2 2 2   1   1 1       

2.03 Kancelář ředitele 5 2 1 1 1 1       1       

2.04 Sprcha + WC 1 1                   1   

2.10 Ateliér 18 6 6 5 5         1 1     

2.11 Šatna 1               1         

 

Součet 87 28 15 24 13 2 5 2 6 6 2 3 9 

Celkem 115  

 [Zdroj: vlastní zpracování] 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části práce bych rád přiblížil teoretická východiska související s návrhem 

počítačových sítí. V této kapitole se tak pokusím popsat všechny informace, které bych 

měl později využít k rozhodování při tvorbě samotného návrhu. Kvalitně vytvořený 

návrh by měl odpovídat technickým normám a definovaným standardům.  

2.1 Definice počítačových sítí 

Na začátek bych rád stručně vysvětlil, co vlastně pojem počítačová síť znamená. 

Počítačová síť je souhrn hardwarových a softwarových prvků, které umožňují 

vzájemnou spolupráci počítačů. Mezi hlavní důvody vytvoření počítačové sítě patří 

sdílení a ochrana dat, sdílení hardwarových prostředků a komunikace v síti.  

Počítačová síť je tvořena síťovými počítači (PC pracující v síti), síťovým 

hardwarem (síťové karty, kabeláž, aktivní prvky v kabeláži) a síťovým softwarem [1].  

2.2 Topologie 

„Topologie je kvalitativní (nikoliv kvantitativní) geometrie popisující vzájemné 

uspořádání jednotlivých prvků“ [2, s. 15]. Topologie tvoří pomyslnou mapu sítě, která 

obecně popisuje uspořádání propojení jednotlivých komunikačních uzlů. Základními 

topologiemi sítě LAN jsou sběrnicová, hvězdicová a kruhová [3].  

Sběrnicová 

Spojuje dva nebo více síťových uzlů neboli koncových bodů, které mají schopnost být 

adresovány. Koncovým bodem sítě je např. síťová karta, směrovač nebo také jednotlivé 

porty směrovače či přepínače [4].  

V případě přerušení sběrnice se stala síť nefunkční. Dnes už se tento způsob 

zapojení nepoužívá. [4]. 
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Obrázek č. 1: Síť se sběrnicovou topologií [5] 

Hvězdicová  

V hvězdicové topologii jsou všechny komunikační uzly připojeny k jedinému 

centrálnímu uzlu, přes který putují veškerá data. Typickým centrálním prvkem sítě s 

hvězdicovou topologií je Switch nebo Hub [4].  

 

Obrázek č. 2: Síť s hvězdicovou topologií [5] 

V případě poruchy na jednom komunikačním uzlu nebo spoji, zbytek sítě může bez 

problému pracovat. Problém nastane, pokud dojde k poruše na centrálním prvku, pak je 

celá síť nefunkční [3]. 

Kruhová 

Kruhová topologie se podobá sběrnicové, protože v obou případech je každý počítač 

propojen s dalším počítačem. Komunikační uzly jsou propojeny do uzavřeného kruhu. 

Každý uzel je tak zároveň počátečním i koncovým bodem datových přenosů [3, 4]. 

 

Obrázek č. 3: Síť s kruhovou topologií [5]  

Je-li realizováno jednosměrné zapojení, pak výpadek v jednom místě může mít 

negativní dopad na celou síť. 
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2.3 Referenční model OSI 

Referenční model OSI je produktem Mezinárodní normalizační organizace z roku 1984 

jako reakce na tlak na otevřenost síťových architektur vyhovujících současnému 

heterogennímu prostředí. V současnosti jde o nejdůležitější síťový model ze všech 

používaných. Síťová komunikace je rozdělena do sedmi různých vrstev. Každá ze 

sedmi vrstev architektury vykonává skupinu jasně definovaných funkcí potřebných pro 

komunikaci s jiným systémem [6,4]. 

Obrázek č. 4: Referenční model OSI [vlastní zpracování] 

Fyzická vrstva 

Na nejnižší úrovni modelu OSI je fyzická vrstva, která je odpovědná za přenos bitů 

informací z jednoho místa na druhé. Fyzická vrstva aktivuje, udržuje v aktivním stavu  

a dezaktivuje fyzická spojení určená pro přenos bitů nebo značek. Jedinou nabízenou 

službou fyzické vrstvy je přijmi bit, odešli bit. Vrstva se nezabývá obsahem a nevyužívá 

tak ani žádné adresace – bity jsou odesílány libovolnému příjemci přesně v tomtéž 

pořadí, v jakém přicházely [6, 7]. 

 Zařízení, pracující na této vrstvě musí obsahovat komponenty pro elektrické 

nebo jiné spojení, zajišťovat spojení s dalšími zařízeními a řešit další elektrické  

a mechanické aspekty přenosu [4].  
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Linková vrstva 

Linková neboli spojová vrstva přenáší rámce mezi dvěma přímo sousedícími 

komunikujícími systémy. Vrstva využívá adresaci pomocí fyzických adres (MAC 

adres). Linková vrstva je rozdělena do dvou podvrstev. První je LLC, což je rozhraní 

mezi konkrétním přenosovým prostředkem a vyšší (síťovou) vrstvou. Druhou 

podvrstvou je MAC, která poskytuje služby a funkce specifické pro daný přenosový 

prostředek [6]. 

Síťová vrstva 

Síťová vrstva přenáší bloky dat, kterým se na této úrovní říká pakety. Ty vkládá do 

linkových rámců a zajišťuje jejich doručení ke konečnému adresátovi. Vrstva využívá 

k adresaci IP adresy, proto se jí také někdy říká IP vrstva.  Přenáší data přes mezilehlé 

uzly, proto každý uzel „zná“ celou topologii sítě. Síťová vrstva je poslední vrstvou 

mezilehlých uzlů (směrovačů). Hledání optimální cesty k cíli se nazývá směrování 

(routing) [6]. 

2.4 Architektura TCP/IP 

Síťová architektura rozšiřuje síťové modely o protokoly. Vznikala z požadavků a potřeb 

daných z praxe a umožňuje oprostit se od závislosti na síťové infrastruktuře a vnímat 

sítě propojené směrovači (včetně Internetu) jako jednu velkou síť [4]. 

2.4.1 Vrstvy TCP/IP 

Na rozdíl od sedmivrstvého referenčního modelu OSI je model TCP/IP tvořen jen 

čtyřmi vrstvami (viz Obrázek č. 5 pro srovnání architektury TCP/IP a referenčního 

modelu OSI): 

 

 

 

 

 



26 

 

Referenční model OSI TCP/IP 

  

 

Obrázek č. 5: Porovnání architektury TCP/IP s referenčním modelem OSI [vlastní zpracování] 

Vrstva síťového rozhraní 

Vrstva rozhraní sítě odpovídá dvěma nejnižším vrstvám modelu OSI, fyzické a linkové. 

Umožňuje přístup k fyzickému přenosovému médiu. Jako jediná „zná“ detaily 

využívané síťové infrastruktury. Jejím úkolem je zapouzdřit datagramy IP do rámců 

odpovídajících formátu a délek pro přenos daným rozhraním. Zároveň je zodpovědná za 

mapování IP adres na fyzické adresy, používané v dané síti [3]. 

Vrstva internetu 

Vrstva internetu neboli síťová vrstva odpovídá vrstvě síťové referenčního modelu OSI. 

Mezi její hlavní funkce patří síťová (logická) adresace pomocí IP protokolu, směrování 

a předávání datagramu. Mezi další funkce patří segmentace a znovu sestavování 

datagramů do a z rámců [3,6]. 

Transportní vrstva 

Transportní vrstva TCP/IP odpovídá transportní vrstvě podle referenčního modelu OSI. 

Poskytuje mechanizmus pro komunikaci mezi procesy. Nabízí spolehlivou transportní 

službu TCP se spojením nebo bez nespolehlivou UPD bez spojení. 

Aplikační vrstva 

Nejvyšší vrstva síťové architektury TCP/IP a obsahuje všechny protokoly poskytující 

uživatelům konkrétní aplikace. Protokoly podporují jednak čistě uživatelské aplikace 

vrstva síťového rozhraní
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jako přenos souborů a poštovních zpráv, a jednak administrativní aplikace jako 

mapování jmen, adres, management sítě apod. [6]. 

2.5 Univerzální kabelážní systém 

Univerzální kabelážní systém (UKS) je stejnorodý, hierarchicky vybudovaný  

a univerzálně použitelný kabelážní systém. Je to množina technických prostředků 

zajišťující možnost komunikace komunikačních systému a podsystémů. Univerzálnost 

umožňuje propojit doslova cokoliv s čímkoliv. V omezené míře dokonce i silový rozvod 

přes napájení PoE (Power over Ethernet). 

Spočívá v propojení páteřních rozvaděčů či celých budov pomocí optické nebo 

metalické kabeláže. Součástí UKS jsou kromě kabeláže i konektory, připojovací kabely, 

rozvaděče, kabelové trasy, ale i prostor v případě bezdrátové. Od UKS se z pohledu  

efektivnosti a vynaložených nákladů požaduje jistá životnost kabeláže. Především je 

rozdíl mezi životností kabeláže (25 let) a jejím morálním zestárnutím v důsledku 

nezadržitelného vývoje informačních technologií (generační cyklus 2-3 roky). Právě 

univerzálnost umožňuje integraci všech používaných síťových zařízení pracujících s 

různými protokoly. Modularita systému umožňuje uživateli snadnou relokaci 

pracovních míst, změnu i rozšiřování sítě [9,11]. 

2.5.1 Normy 

Pravidla kabelážního systému v žádném případě nesmí odporovat platným normám. 

Normy upravují například proces projektování pasivní vrstvy, použité prvky kabeláže, 

montážní postupy, značení, postupy měření, formu a obsah dokumentace, záruku, 

certifikační systém, podmínky používání sítě atd. Přehled vybraných norem pro datové 

rozvody je uveden v Tabulce č. 2 [9]. 
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Tabulka č.  2: Přehled vybraných norem 

Označení Obsah 

ČSN EN 50173-1 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy 

Část 1: Všeobecné požadavky  

ČSN EN 50173-2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy  

Část 2: Kancelářské prostory 

ČSN EN 50173-3 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy 

Část 3: Průmyslové prostory 

ČSN EN 50173-4 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy  

Část 4: Obytné prostory 

ČSN EN 50173-5 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy 

Část 5: Datová centra 

ČSN EN 50174-1 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů 

Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality 

ČSN EN 50174-2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů 

Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách 

ČSN EN 50174-3 Informační technologie - Kabelová vedení 

Část 3: Projektová příprava a výstavby vně budov 

ČSN EN 50346 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů 

Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů 

Zdroj: [7, 12] 

2.6 Přenosová média 

Na vytvoření počítačové sítě potřebujeme jednotlivé uzly propojit nějakým přenosovým 

médiem. Přenosovým médiem na fyzické vrstvě je elektromagnetické vlnění, kterým 

může být například elektrický proud, rádiové vlny nebo světlo.  

Elektromagnetické vlnění má harmonický (sinusový) signál. Každé přenosové 

médium využívá jiného frekvenčního spektra a má své specifické vlastnosti, podle nichž 

si projektant sítě vybírá nejvhodnější médium pro přenos dat v síti [7]. 

Důležitou vlastností je přenosová rychlost, která udává množství přenesených 

dat za jednotku času (bit/s). Další specifickou vlastností je útlum (slábnutí) signálu, 

který ztrácí energii na vedení a deformuje se. Tím je určena i maximální použitelná 

délka vedení [3]. 
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2.7 Přenosové prostředí – metalická kabeláž 

Přenosové prostředí slouží pro přenos signálu a prvním, které zmíním, je metalická 

kabeláž. Jde o ohraničené přenosové prostředí, kde je přenosovým médiem elektrický 

proud [3,7]. 

Koaxiální kabel je dnes již nepoužívaný typ metalické kabeláže. V minulosti se 

využíval v počítačových sítích, dnes se používá spíše v oblasti televizní a satelitní 

techniky. Vzhledem k současnému nulovému využití v počítačových sítích se mu 

nebudu podrobněji věnovat [6]. 

2.7.1 Párové symetrické kabely  

Jde o nejběžněji používaný typ kabelů, používaný v univerzálních kabelážních 

systémech s topologií hvězda. Kabel je tvořen 8 samostatně izolovanými vodiči, které 

tvoří 4 páry. Kvalitní výrobci dodávají měděné vodiče s čistotou mědi vyšší, než 99%. 

Vodiče párů vodičů jsou vzájemně zkrouceny a dále jsou krouceny i jednotlivé páry, 

čímž se snižují přeslechy a nedochází k interferenci signálu. Používají se měděné vodiče 

typu drát a lanko (spletené z více drátů). 

U párových kabelů je konstrukčně složitější dosáhnout symetrii vodičů a dochází 

tak ke změně impedance, vznikají přeslechy a šumy, čímž se zhoršují přenosové 

parametry [7,8].  

Prvním typem kabelu je UTP (unshielded twisted pair), jenž se používá u 

většiny nových sítí LAN. Kabely jsou rozděleny do 8 kategorií. Obecně platí, že čím je 

kategorie vyšší, tím efektivněji a rychleji (viz. Tabulka č. 3, s. 30). 

 

Obrázek č. 6: Kabel UTP [10] 

Druhým, méně používaným, je kabel s označením STP (shielded twisted pair), 

užívaný v prostředích náchylných k elektromagnetické interferenci [6]. Tento stíněný 

kabel nikdy nedosáhl tak vysoké popularity, jako kabel nestíněný hned z několika 

důvodů. Jedním z nich jsou poměrně vysoké náklady a špatná manipulace. Stínění, které 
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musí být na konci uzemněno, je provedeno pomocí folie, opletení nebo folií a opletením 

[4]. 

 

Obrázek č. 7: STP kabel [10] 

Třída a kategorie 

Pojem třída klasifikuje parametry nainstalovaného celku. Rozlišovacím kritériem je 

frekvence (kmitočet), ale na kritérium klasifikace třídy má vliv i způsob a preciznost 

instalace. 

Pojem kategorie klasifikuje parametry materiálů pro linku i kanál.  

Rozlišovacím kritériem je v případě metalických materiálů frekvence.  

Třídy použití sítě a kategorie metalických kabelů UTP jsou zobrazeny v tabulce č. 3. 

Tabulka č.  3: Třídy použití sítě a kategorie metalických UTP kabelů 

Třída Kategorie Frekvence Účel 

A 1 Až 100 KHz Analogový telefon 

B 2 Až 1 MHz ISDN 

C 3 Až 16 MHz Ethernet 10Mbit/s 

- 4 Až 20 MHz Token Ring 16 MB/s 

D 5 Až 100 MHz FE, ATM155, GE 

E 6 Až 250 MHz ATM1200 

EA 6A Až 500 Mhz 10 GE 

F 7 Až 600 MHz 10 GE 

FA 7A Až 1000 MHz 10 GE 

[Zdroj: Upraveno dle 9, s. 67 

Přenosové vlastnosti a parametry  

Základním parametrem, který ovlivňuje kvalitu přenosu, je impedance vedení neboli 

podélná stabilita impedance vedení. Podélná stabilita impedance je negativně 

ovlivněna nejen nedokonalostí symetrie v páru a lokální destrukcí symetrie při ostrém 

ohybu páru nebo v místě připojení konektoru, ale do značné míry i stínění kabelu nebo 

páru. Prakticky totiž není možné při výrobě zajistit konstantní vzdálenost stínění od 
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páru. Konstruktéři kabelů tak přišli s technologií svařeného krouceného páru, který 

vykazuje výrazně lepší symetrii páru, než pouze kroucený a dosahuje tak lepších 

přenosových parametrů, které jsou zároveň stabilnější [7]. 

Nesvařený pár Svařený pár 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kabelů kategorie 6 a výše se konstrukce párových kabelů doplňuje o separační 

kříž, který odděluje jednotlivé páry a zajišťuje dodržení jejich potřebného kroucení, což 

tak zaručuje zlepšení přenosových vlastností (omezení přeslechů). Konstrukcí 

separačních křížů existuje více, na obrázku č. 9 je jeden z nich. Kříž e-Spline od sebe 

vzdaluje dva nejchoulostivější páry, čímž eliminuje přeslechy [2]. 

 

 

Obrázek č. 9: Kříž e-Spline [2, s. 39] 

Obrázek č. 8:Porovnání symetrie nesvařeného a svařeného páru [2, s. 35] 
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Zakončení metalických párových kabelů 

Konektory metalických párových kabelů jsou dvojího druhu. Prvním je zásuvka neboli 

JACK. Tento druh zakončení se většinou používá v zařízení a je určeno jen pro vodič 

typu drát. Druhým obecným označením konektoru je zástrčka neboli PLUG, který se 

používá většinou na připojovacím kabelu a je určen jen pro vodič typu lanko [2]. 

 

Obrázek č. 10: Jack [2, s. 85] 

 

Obrázek č. 11: Zástrčka (PLUG) [2, s.60] 

 

Zapojení párů do konektoru RJ45 v COLOR CODE T568A a T568B je znázorněno na 

obrázku č. 12. Do konektoru jedné linky musí být zapojeny všechny 4 páry. 

 

Obrázek č. 12: Zapojení párů do konektoru RJ45 v COLOR CODE T568A a T568B  [vlastní 
zpracování dle 2, s. 45] 
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Materiály plášťů kabelů 

Nejčastěji používaný materiál je PVC (polyvinylchlorid), který není plně voděodolný  

a není tak vhodný do vnějšího prostředí. Zároveň při jeho hoření vznikají jedovaté 

zplodiny, proto není vhodný do prostor s vysokou koncentrací osob, například škol, 

nemocnic, divadel. To neplatí u průmyslové verze, která je odolnější vůči vodě a dalším 

látkám a má vyšší rozsah pracovních teplot.  

Naopak do prostor s vysokou koncentrací osob je vhodný použít plášť 

z některého z bezhalogenových materiálů, u kterého při hoření nevznikají jedovaté 

zplodiny.  

Třetím materiálem, o kterém se zmíním je PE (polyetylén), který je neporézní, 

bezhalogenový a vysoce hořlavý. Vzhledem k těmto vlastnostem je vhodný do vnějšího 

prostředí.  

Posledním zmíněným materiálem je HDPE (vysokohustotní PE), který je 

vhodný pro uložení do země. Přestože konstrukce i materiál pláště umožňuje ukládat 

kabel přímo do země, vždy je kabely výhodnější uložit do chrániček popřípadě multi-

kanálů z důvodu případných poruch [2]. 

2.8 Přenosové prostředí - optická vlákna 

V samotném návrhu se optická vlákna neobjeví, přesto alespoň stručně popíšu tuto 

problematiku v této podkapitole. 

Optické vlákno je nejmodernější a nejperspektivnější přenosový prostředek, 

využívaný v komunikačních sítích. Přenosovým médiem informací je světlo, které 

umožňuje díky svým vlastnostem dosáhnout vysoké přenosové rychlosti a kapacity (až 

desítky bilionů bitů/s). Světelný paprsek umožňuje přenos na velké vzdálenosti (až 

stovky kilometrů) a eliminuje většinu problémů přenosů pomocí elektrického signálu, 

především rušení elektromagnetickými vlivy. Vzhledem ke svým vlastnostem se 

využívá hlavně v lokálních sítích a páteřních sítích [6]. 
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Obrázek č. 13: Optické vlákno [2, s. 120] 

 

Skleněné optické vlákno, které se používá hlavně v infrastruktuře 

komunikačních systémů, je tvořeno dvěma neoddělitelnými částmi. V ose vlákna je 

jádro z křemičitého skla dopované germaniem. Druhou neoddělitelnou částí je opláštění 

jádra z čistého skla, která plní funkci odrazné vrstvy. Rozdílný index lomu jádra  

a opláštění zapříčiní odraz světelného paprsku. 

Typy skleněných vláken: 

· Jedno-vidové – SINGLE MODE -  pro generování světelného paprsku využívá 

laser. Díky koherentnímu světlu z laseru o konstantní vlnové délce, dosahuje 

přenos lepší kvality, než u mnoha-vidových vláken. Vlákno má průměr jádra 

9μm a průměr odrazné vrstvy je 125μm. Využívá se na velké vzdálenosti  

i několika desítek kilometrů a v jednom kabelu bývá většinou více vláken [6]. 

· Mnoha-vidové - MULTI MODE GRADIENT - paprsky se jednak odrážejí o 

rozhraní jádra a odrazné vrstvy, ale díky plynulé změně indexu lomu jsou  

i ohýbány. Průměr jádra je 62,5μm nebo 50μm  a průměr pláště jádra 125μm. 

Využívá se v telekomunikačních sítích na kratší vzdálenosti a především v sítích 

LAN [2]. 

 

Obrázek č. 14: Průběh indexu lomu [2, s. 113] 
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· Mnoha – vidové – STEP INDEX – tento typ optického vlákna se již dnes 

nepoužívá. 

Ochrana optického vlákna 

· Primární – primární ochrana je speciální vrstva laku, která chrání optické 

vlákno proti vlhkosti a chemickým vlivům. Průměr primární ochrany by měl být 

250μm. Skleněná vlákna mají vždy primární ochranu. 

· Těsná sekundární – první varianta mechanické ochrany. Na primární ochranu 

(lak) je aplikována plastová bužírka o průměru 900μm. Kromě již zmíněné 

mechanické ochrany zajišťuje potřebnou pevnost pro instalaci optického 

konektoru. 

· Volná sekundární – druhou variantou mechanické ochrany je volná sekundární 

ochrana. Jedná se o trubičku, do které je volně vloženo několik vláken 

s primární ochranou a volný prostor je vyplněn gelem. Vzhledem k nedostatečné 

mechanické odolnosti nejsou vlákna vhodná pro instalaci optického konektoru 

[2] 

Konstrukce optických kabelů 

Libovolná konstrukce optických kabelů může obsahovat kterékoliv z výše uvedených 

optických vláken, které musí být patřičně označeny. Výjimkou nejsou ani varianty, kdy 

je v kabelu kombinace několika typů vláken. Ukázka konstrukce simplexního 

(jednovláknového) a duplexního (dvouvláknového) kabelu je na obrázku č. 16 [2]. 

 

 

Obrázek č. 15: Konstrukce simplexního a duplexního kabelu [vlastní zpracování] 
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2.9 Přenosové prostředí - bezdrátový přenos 

Dalším přenosovým prostředím je bezdrátový přenos, ve kterém je signál 

přenášen elektromagnetickým vlněním a hlavní výhodou tak je, že k provozu není nutná 

kabeláž. Nevýhodou jsou stále o něco vyšší ceny bezdrátových prvků a nedosažení 

takových přenosových rychlostí, jako u kabelových sítí. Vůbec největším problémem je 

pak zajištění bezpečnosti dat, které je mnohem náročnější, než u kabelových sítí [1]. 

Pro přenos televizních, rozhlasových a komunikačních signálů jsou využívány 

elektromagnetické vlny o různé vlnové délce (a frekvenci). Aby bylo možné jednotlivé 

přenosové linky oddělit, musí být každá na jiné frekvenci. Pro bezdrátové sítě zbyla 

nelicencovaná frekvence 2,4 GHz a 5 GHz. Pásmo 2,4 GHz je možno volně využívat 

pro provoz bezdrátových sítí, ale pásmo je využíváno i jinými technologiemi (bluetooth, 

jiné WiFi sítě, mikrovlnné trouby), což způsobuje rušení přenosu. Pásmo 5 GHz je 

regulováno pravidly ČTÚ [1]. 

Bezdrátové prvky spolu mohou komunikovat dvěma následujícími způsoby: 

· Ad - hoc sítě – přímé propojení několika počítačů. Jednotlivé stanice spolu 

komunikují přímo a jsou si rovni. Výhodou je nízká cena, protože jediným 

hardware, který je potřeba, je klientský síťový adaptér.  Tento způsob je vhodný 

pro sdílení souborů, Internetu, tiskárny a dalších věcí, které jsou běžné u sítí 

LAN. Nevýhodou však je, že pokud chtějí stanice komunikovat, musí být 

v dosahu. Problémem je i zmíněné obtížné zabezpečení. 

· Infrastrukturní sítě – založené na přístupovém bodu – Access Pointu (AP), 

který plní roli spojovacího článku a zastává funkci datového mostu. Proudí přes 

něj veškerá data mezi jednotlivými klienty sítě. AP nabízí možnost filtrování či 

kontroly provozu a poskytuje tak mnohem vyšší zabezpečení sítě.   

2.10 Infrastruktura komunikačního systému 

Strukturování sítě je základní koncept filozofie moderních sítí. Strukturovaná kabeláž 

slouží k rozvedení konektivity od centrálního prvku k jednotlivým pracovním stanicím 

přes pomocná spojovací místa [9]. Pro ilustraci použiji model vícepatrové budovy, viz 

Obrázek č. 17. 
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Obrázek č. 16: Sekce kabelážního systému [9, s. 26] 

2.10.1 Sekce kabelážního systému 

Horizontální rozvody (Horizontal cabling) 

Jsou základním stavebním dílem strukturované kabeláže a tvoří je kabely vedoucí od 

uživatelské zásuvky na pracovišti až do zakončení v datovém rozvaděči. V datovém 

rozvaděči jsou kabely zakončeny v Patch panelu, odkud jsou dál propojeny s aktivními 

prvky. Horizontální rozvody mají dle normy ČSN EN 50173 vždy hvězdicovou 

topologii se středem v horizontálním rozvaděči [2,7]. 

Část kabelu od Patch panelu v datovém rozvaděči po zakončení v datové 

zásuvce, nazýváme linka. Linka tak nezahrnuje připojovací kabely zařízení  

a pracoviště. U metalického vedení je to vždy kabel s 8 vodiči (UTP, STP,…) typu drát, 

přičemž na obou stranách musí být zakončení všech 4 párů kabelu v 8 pinové zásuvce. 

Tato část by měla mít maximální délku 90 m. Touto délkou však není myšlena délka 



38 

 

kabelu, ale délka elektrického vedení. Je potřeba brát v úvahu zkroucení páru v kabelu. 

V lince nesmí být křížení a musí být celistvá (bez přerušení a napojování). 

U optického vedení je vhodné použít pro linku kabel Duplex nebo Breakout. 

Oproti metalickému vedení musí být u optické linky křížení [2,7]. 

 

Obrázek č. 17: Linka [upraveno dle 2, s. 25] 

Páteřní rozvody (Backbone cabling) 

Páteřní rozvody kabeláže propojují hlavní datový rozvaděč se síťovými místnostmi 

horizontální kabeláže a s místnostmi, kde se nachází aktivní zařízení sítě (např. server 

apod.). Dle normy ČSN EN 50173 má páteřní sekce topologii hierarchické hvězdy 

s možností doplnění dalších volitelných kabelů i uzlů. Pro páteřní rozvody musí být 

použity křížené optické kabely [9]. 

Pracovní sekce 

Pracovní sekce na jedné straně propojuje kabel koncový uzel s datovou zásuvkou a na 

druhé straně Patch panel například s aktivním prvkem (Switchem). Celé spojení 

koncového uzlu s aktivním prvkem je kanál. Zahrnuje tedy linku a připojovací kabely 

zařízení a pracoviště [2]. 

Součet délky vedení obou stran kanálu by měly být maximálně 10 m, přičemž 

kabel v datovém rozvaděči by neměl přesáhnout 6m. S výjimkou Cross Patch Cordu, 

kterého je možné použít až 20 m. U metalického vedení se využívá čtyř párový kabel 

(UTP, STP,…) s vodičem typu lanko. Na rozdíl od linky můžeme u kanálu použít 

křížený kabel. Délka kanálu (elektrického vedení) je max. 100m. 
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U optického vedení může být opět použit křížený kabel a je vhodné použít 

například kabel Simplex nebo Duplex [2, 7]. 

 

Obrázek č. 18: Kanál [2, s. 25] 

Datový rozvaděč (Telecommunications Closet) 

V datovém rozvaděči jsou umístěny přepojovací panely, organizéry kabeláže, aktivní 

prvky a další zařízení. Podrobněji se budu věnovat datovým rozvaděčům v kapitole 

2.9.2 – Prvky organizace – datové rozvaděče. 

2.11 Prvky kabelážního systému 

Počítačová síť se kromě vlastní kabeláže skládá i z dalších 4 skupin prvků. 

2.11.1 Spojovací prvky 

První skupinou jsou spojovací prvky, které slouží k ukončení linky. 

Přepojovací panel (Patch panel) 

Přepojovací panel je pasivní prvek kabeláže, ve kterém jsou zakončeny linky 

horizontální kabeláže, obvykle umístěný v datovém rozvaděči. Dle konstrukce je 

prvním druhem Patch panelu integrovaný, který má pevný počet portů RJ45. Druhým 

typem Patch panelu je modulární, který umožňuje osazení variantami a kombinacemi 

různých typu portů až do plné kapacity [2]. 

Dále se dají přepojovací panely dělit dle umístění, a to na přepojovací panel do 

montáže (19“, 10“, 21“ nebo 23“), provedení na zeď nebo speciální držáky modulů. 

Nejčastěji používaný rozměr přepojovacího panelu je 19“. Vyrábí se i další 

velikosti, například 10“ do malých rozvaděčů nebo 21“ využívaný v A/V technice [2]. 
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Datové zásuvky (Telecommunication Outlets) 

Kabel není do koncového zařízení zapojen přímo. O připojení se stará koncový kabel 

nebo kabel k síťovému zařízení. Modulární nebo jiná zdířka se obvykle vkládá do krytu, 

který se nasazuje na krabičku. A to vše – zdířka, kryt a krabička – tvoří dohromady 

zásuvku, která slouží k ukončení pracovních kabelů v pracovních místnostech [7, 9]. 

Prvním typem datové zásuvky je integrovaná neboli s pevným počtem portů 

RJ45 (obvykle 2 porty), která se dělá v provedení na omítku i pod omítku. 

 

Obrázek č. 19: Zásuvka pod omítku, zásuvka na omítku [13] 

 

Druhým typem konstrukce datové zásuvky je modulární. U modulární zásuvky 

lze kombinovat typy prvků a měnit jejich počet do naplnění maximální kapacity. 

Taková zásuvka má 1-4 porty v provedení pod omítku a 1-12 portů v provedení na 

omítku. Řešením jsou i podlahové boxy nebo vestavné boxy do nábytku [17]. 

2.11.2 Prvky organizace 

Prvky organizace organizují jednotlivé sekce kabeláže. 

Datové rozvaděče 

Datové rozvaděče chrání jednak umístěné zařízení proti neoprávněnému zásahu  

a poškození. Zároveň slouží k ochraně prostředí mimo rozvaděč před úrazem. Základem 

datového rozvaděče je skříň – RACK nebo rám, ve kterém jsou umístěny prvky 

konektivity infrastruktury komunikačního systému, prvky organizace kabeláže, aktivní 

prvky a záložní zdroje. V rozvaděči může být umístěn i server a další potřebná 

technologická zařízení. Výhodou použití rámu je vynikající přístup při instalaci, 

provozu i údržbě a zároveň přirozené proudění vzduchu při chlazení aktivních prvků. 
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Naopak nevýhodou je potřeba samostatné zabezpečené místnosti, která je ale 

doporučena i v případě skříňových rozvaděčů [2]. 

Základními parametry rozvaděčů je počet montážních jednotek (1U = 44,45 

mm), které lze osadit a šířka rozvaděče, udávaná v palcích (1“ = 25,4 mm). Pro každou 

montážní jednotku jsou pak v každém nosníku 3 otvory. Příkladem tak může být 19“ 

RACK s 12 montážními jednotkami [2]. 

Organizéry kabeláže 

Organizéry kabeláže slouží pro uspořádání, ochranu a vedení kabelů v datových 

rozvaděčích. Organizéry se vyrábí v různých velikostech i způsobech provedení. 

Ukázka horizontálního organizéru je na obrázku č. 20. Do otevřených rámů je vhodné 

použít i vertikální organizér s potřebnou výškou dle zástavné výšky rozvaděče (od 20 do 

45U). 

 

Obrázek č. 20: Horizontální organizer kabeláže [2, s. 194] 

 

Další příslušenství rozvaděčů 

Kromě organizérů kabeláže a dalších prvků pro ochranu a vedení kabelů patří do 

příslušenství datových rozvaděčů např. i ventilátory, chladící a klimatizační jednotky, 

osvětlovací jednotky, napájecí jednotky, police atd. [2]. 

2.11.3 Prvky identifikace 

Kde a jakým způsobem se značí jednotlivé prvky strukturované kabeláže, je uvedeno 

kromě normy EIA/TIA 606 dnes již i v normách ČSN 50173 a ČSN 50174. Na Obrázku 

č. 14 je značení prvků strukturované kabeláže v pracovním místě [14]. 
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Obrázek č. 21: Značení prvků kabeláže v pracovním místě [upraveno dle 14] 

 

Na obrázku č. 15 je pak označení prvků strukturované kabeláže v technické místnosti. 

 

 

Obrázek č. 22: Značení prvků kabeláže v technické místnosti [upraveno dle 14] 

2.11.4 Prvky vedení 

Prvky vedení slouží k vedení a ochraně kabelů a kabelových svazků. Kabely jsou 

obvykle uloženy do kabelových žlabů či roštů v podhledu či zdvojené podlaze nebo do 

elektroinstalačních trubek pod omítkou. Při návrhu je potřeba průřezy tras navýšit 

natolik, aby během instalace nedošlo k poškození pláště kabelů. Zakončení koncové 
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části trasy je možné i v boxech vestavěných do nábytku, což umožňuje snadnou  

a rychlou dostupnost připojení silových a datových rozvodů. 

2.12 Aktivní prvky 

Aktivní prvky jsou vložené do kabeláže a aktivně ovlivňují dění v síti. Zajišťují např. 

výběr trasy, kontrolu správnosti paketů a mnoho dalších úkolů zajišťující síťovou 

komunikaci. 

Hub 

Hub je nejjednodušší aktivní prvek, pracující na fyzické vrstvě OSI modelu, který 

funguje jako zesilovač/opakovač signálu. Přenášeným datům nerozumí a rozesílá je do 

všech připojených segmentů. Nepracuje tak s žádnou formou adresace zdroje a cíle. 

Dnes se již nepoužívá ani nevyrábí [4, 8]. 

Switch 

Přepínač neboli Switch je aktivní prvek, pracující na 2. vrstvě OSI modelu. Přepínač 

dokáže oddělit komunikující stanice od zbytku sítě a eliminuje tak zahlcování stanic  

a kolize. Switch musí znát své přímé sousedy – musí vědět, ve kterém segmentu se daný 

uzel nachází. Přepínač pracuje s MAC adresou zdroje a cíle. Protože dochází ke 

zpracování adresy příjemce a odesílatele, nemůže pracovat v reálném čase. Součástí 

přepínačů, které lze vzdáleně administrovat, bývá obvykle agent SNMP, řádkové 

rozhraní CLI na konzole a případně i webové rozhraní [4, 8]. 

Některé důležité parametry přepínačů: 

· Počet portů. 

· Nominální rychlost. 

· Agregace. 

· Možnost vzdálené administrace. 

· Filtrování provozu. 

· Řízení přístupu. 

· Virtuální sítě LAN [4]. 
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Router – route Switch 

Směrovač neboli router pracuje na 3. vrstvě modelu OSI. Je to zařízení, které propojuje 

alespoň dvě různé sítě. Rozděluje broadcastovou doménu, filtruje a blokuje všesměrové 

vysílání a zajištuje nalezení optimální trasy pro směrování paketů k cíli. Směrovač 

využívá adresaci na síťové vrstvě, pracuje tak s IP adresou zdroje a cíle [18].  

WiFi Acces Point 

WiFi Acces Point neboli přístupový bod je zařízení, představující přemostění mezi 

kabelovou a bezdrátovou sítí. Propojuje všechny bezdrátové stanice ve svém dosahu  

a umožňuje se tak pohodlně připojit k bezdrátové síti [18]. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

S využitím znalostí shrnutých v kapitolách Teoretická východiska a Analýza 

současného stavu vytvořím vlastní návrh řešení univerzální kabeláže a specifikuji 

konkrétní aktivní prvky pro navrhovanou síť. Návrh řešení bude vycházet především 

z požadavků investora a odpovídat současným normám. 

3.1 Projekt nezahrnuje 

Přehled všeho, co do tohoto projektu není zahrnuto: 

· Telefonní rozvody 

· Silnoproudé rozvody 

· Televizní rozvody 

· Kabely na pracovišti 

· Zařízení pro provoz aplikací nebo uložení dat (servery, datová úložiště, 

zálohovací zařízení) 

· Monitorovací systém 

· IP kamery 

· Přívod internetu  

3.2 Topologie 

Navrhovaná strukturovaná kabeláž objektu je tvořena pouze horizontálními rozvody. 

Navrhuji síť s hvězdicovou topologií s jedním centrálním datovým rozvaděčem DR1 

pro celý objekt, který navrhuji umístit do místnosti 0.06. 

3.3 Technologie 

Na základě požadavků investora navrhuji založit celou síť na technologii Gigabit 

Ethernet.  

3.4 Materiál kabeláže 

Ze zvolené přenosové rychlosti Gigabit Ethernet plynou přenosové parametry linky 

třídy D realizované z materiálu kategorie 5. 
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3.4.1 Kabely 

Vzhledem k  prostředí objektu, ve kterém kabeláž navrhuji, není třeba použít stíněné 

kabeláže. Horizontální rozvody tak budou tvořeny metalickým kabelem Belden 

DataTwist 1700E. Jde o nestíněný kabel pro strukturované kabeláže, kategorie 5, typu 

drát s PVC pláštěm, svařovanými páry vodičů a průměrem vodičů AWG24.  

Linky horizontálních rozvodů budou na jedné straně zakončeny dle výkresu 

v Patch panelech, umístěných v centrálním rozvaděči a na druhé straně pak v datových 

zásuvkách (viz. Příloha č. 2 – Výkresová dokumentace strukturované kabeláže a příloha 

č. 4 - Kabelová tabulka). 

3.4.2 PatchCordy 

Datové linky jsou z Patch panelu vedeny čtyř párovým UTP PatchCordem o délce 1m  

a 2 m, dle potřeby, se zástřikem Plugu a ochranou proti ulomení pojistky Plugu přes 

organizér k jednotlivým portům Switchů. Propojovací kabely pro připojení datových 

zásuvek v rozvaděči budou v šedé barvě.  

 

Obrázek č. 23: Patch Cord UTP cat.5 [10] 

3.4.3 Moduly 

Na obou stranách budou linky zakončeny moduly Panduit MiniCom, konkrétně UTP 

MiniJack RJ45 cat .5 

3.4.4 Patch panely 

Linky horizontální sekce budou zakončeny na straně datového rozvaděče v Patch 

Panelech. V závislosti na potřebě počtu 115 přípojných míst navrhuji modulární 

celokovový Patch panel Panduit o velikosti 2U s vyvazovací lištou pro 48 modulů 

MiniCom. Tři tyto Patch panely nabízí dohromady 144 portů, což znamená rezervu 29 

portů pro případné budoucí rozšíření sítě.  
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Obrázek č. 24: Modulární Patch panel 2U pro 48 modulů MiniCom [17, s. 25] 

3.4.5 Datové zásuvky 

Pro datové zásuvky bych doporučil firmu ABB Elektro-Praga Jablonec (ABB EPJ), 

která je předním producentem elektroinstalačních materiálů na našem trhu. Společnost 

nabízí široký sortiment datových zásuvek a zároveň zaručuje jejich kompatibilitu 

s komponenty firmy Panduit s 15ti-letou dobou záruky, které jsou v návrhu využity. 

Navrhuji použít designovou řadu TIME® s variantou pro upevnění až tří prvků systému 

Panduit Mini-Com. S touto variantou budu počítat i v rozpočtu tohoto projektu (viz. 

Příloha č. 5 – Rozpočet). Konečná volba designové řady zásuvek bude zvolena ve shodě 

s prvky silového rozvodu architektem. Standardně budou datové zásuvky umístěny na 

krabici ve zdi o průměru 68 mm dle domluvy s investorem ve výšce 40 cm od podlahy 

(umístění zásuvek je specifikováno v poznámce v kabelové tabulce). Hloubku krabic 

navrhuji jednotnou, a to 42 mm. Porty těchto zásuvek jsou osazeny šikmo a přípojný 

kabel tak zachovává přirozený směr odchodu. Není tak zbytečně mechanicky namáhán 

ani lámán. Zásuvky budou umístěny do vícenásobných rámečků spolu se zásuvkami pro 

230V. Nevyužité moduly budou zaslepeny záslepkou MiniCom Panduit. 

Pro přípojná místa nad a pod stropním podhledem, určené pro AP, IP kamery  

a síťové projektory, postačí 1 portová zásuvka Panduit na omítku. Systém značení portů 

a zásuvek je vysvětlen v kapitole 3.8 - Systém značení. 

 

Obrázek č. 25: Datová zásuvka ABB, designová řada TIME® [15] 
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3.4.6 Vestavné boxy 

V kancelářských prostorech (místnosti 1.01, 1.12, 2.02, 2.03 a 2.10) budou datové 

zásuvky, na přání investora, sdruženy do vestavných zásuvkových boxů, které je možné 

zabudovat do horní plochy pracovní desky stolu. Ty umožní snadnou a rychlou 

dostupnost připojení silových a datových rozvodů. Navrhuji použít vestavný box Turn 

Comfort s tlačítkem pro automatické otevření s 5 moduly. Dvě pozice budou osazeny 

moduly 2xRJ45 Cat. 5 nestíněná NEXANS. Osazení ostatních pozic může být libovolné 

a není součástí tohoto projektu (není součástí rozpočtu). Napájecí a datové kabely 

budou uspořádány do kabelového organizéru s podlahovou deskou. 

 

Obrázek č. 26: Vestavný box Turn Comfort [16] 

3.5 Datový rozvaděč 

Jediný, centrální datový rozvaděč pro celý objekt navrhuji umístit v místnosti 0.06. 

Navrhl jsem stojanový rozvaděč – dva zátěžové rámy montážní šířky 19“ a zástavné 

výšce 45U (CMR19X84), které budou zakotveny za sebou ve vzdálenosti 70 cm do 

podlahy.  Hlavním důvodem volby rámu je přirozené proudění vzduchu při chlazení 

aktivních prvků. Další výhodou je snadnější obsluha a lepší přístup ke všem prvkům 

výbavy při montáži. Osazení otevřeného rámu je zobrazeno v příloze č. 3 – Osazení 

datového rozvaděče. V rámu bude kromě zakončení všech linek zakončen i internetový 

přívod, který bude přiveden do objektu od územního rozvaděče Telefónici O2 v HDPE 

chráničce. Přívod internetového připojení není součást tohoto projektu. Datový 

rozvaděč musí být uzemněn v souladu s IEC 364-7-707. 
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Obrázek č. 27: Stojanový rozvaděč - Zátežový rám [10] 

 

3.5.1 Vybavení datového rozvaděče 

Specifikace vybavení datového rozvaděče. 

Vertikální organizér 

Navrhuji doplnit zátěžový rám o vertikální organizér Panduit WMPVF45E odpovídající 

zástavné výšce rámu 45U.  

Horizontální organizér 

PatchCordy neboli pracovní vedení v rozvaděči budou uloženy v hřebenových 

horizontálních organizérech dle potřeby o výšce 2U (KWMP-2U-P) nebo 1U (KWMP-

1U-P). 

Osvětlení 

Osvětlení v případě zvoleného zátěžového rámu není třeba. Postačí osvětlení místnosti 

0.06. 

Napájecí jednotka 

Napájení pro aktivní prvky v datovém rozvaděči obstarají dvě 19“ horizontální napájecí 

jednotky po 8 zásuvkách pro 230V s přepěťovou ochranou. Takový počet zásuvek by 

měl být pro tento návrh dostačující. 
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Obrázek č. 28: Horizontální napájecí jednotka 8x230V [10] 

Klimatizační jednotka 

Telekomunikační místnost 0.06 je chlazena vlastní klimatizací o výkonu 2,6 kW, což by 

mělo být plně dostačující, včetně rezervy pro případné umístění dalších zařízení. 

Ventilátorová, chladící nebo klimatizační jednotka pro zátěžový rám tak není potřeba.  

Záložní zdroj napájení 

Do centrálního rozvaděče DR1 navrhuji umístit záložní zdroj pro napájení zařízení 

slaboproudé techniky. Typ zdroje je APC Smart-Ups 2200 VA. Jedná se o rackový 

záložní zdroj o výšce 2U, pracující v online principu. Kapacita zdroje je 2200VA 

3.6 Specifikace počtu přípojných míst 

Počet přípojných míst vychází z tabulky s přehledem o počtu přípojných míst 

v jednotlivých místnostech objektu, která je součástí kapitoly Analýza současného stavu 

(s. 21). Počet 87 přípojných míst a 28 rezervních přípojných míst jsem vyhodnotil jako 

dostačující. Počet přípojných míst vychází z pravidla 3-4 přípojných míst na pracoviště 

a člověka v závislosti na předpokládaném budoucím využití, doplněné o rezervní 

přípojná místa. Konkrétní rozmístění jednotlivých přípojných míst je pak znázorněno ve 

výkresové dokumentaci strukturované kabeláže (příloha č. 2).  

3.7 Trasy kabeláže 

Rozvod kabelů horizontální sekce bude řešen dle výkresové dokumentace strukturované 

kabeláže v příloze č. 2. Všechny kabely jsou vedeny z centrálního datového rozvaděče 

DR1 k jednotlivým zásuvkám po celém objektu.  

3.7.1 Materiál tras 

Kabely budou uloženy několika způsoby. Prvním způsobem vedení kabelových tras je 

kabelový žlab ve dvojité podlaze (ve výkresové dokumentaci značeno světle zelenou 

čarou). Druhou variantou vedení tras je kabelový žlab v podhledu (ve výkresové 
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dokumentaci značeno červenou barvou). Navrhuji kabelový žlab Mars neděrovaný o 

šířce dna 125 mm. Ke žlabům je nutné použít originální prvky, jako jsou 90° oblouky, 

T-kusy  atd. Do krabic pod zásuvky na zdi budou kabely přivedeny ze žlabu elektro 

instalačními trubkami Monoflex o vnějším průměru 32 (max. 3 kabely). V případě, že 

trasa vede z kabelového žlabu v podhledu do kabelového žlabu v podlaze, budou kabely 

svedeny elektroinstalačními trubkami pod omítkou o vnějším průměru 50 mm (max. 5 

kabelů/trubka).   

Požadavek na fyzickou realizaci tras 

Kabelový žlab musí procházet z jedné místnosti do druhé. Žlab v žádném případě nesmí 

končit u zdi, aby kabely procházely pouze otvorem ve zdi. Dodržení tohoto požadavku 

zajistí případné snadné přiložení dalších vedení. 

Dle povrchu zdi v místnosti pak musí být každý průraz kolem žlabu upraven 

vhodným materiálem (sádrokartón, štukatérská omítka apod.). 

Prostupy mezi podlažími 

Vedení strukturované kabeláže bude mezi jednotlivými podlažími procházet skrze 

železobetonovou stropní konstrukci. Prostupy budou po montáži instalací s pružnou 

izolací dotěsněny. V místnostech s prostupy mezi podlažími doporučuji vedení po stěně 

opláštit sádrokartonem. 

Osazení prostupů 

Prostup 1: 1.PP -> PB2 – 4x UTP horizontální sekce 

Prostup 2: 1.PP -> 1.NP - 84x UTP horizontální sekce 

Prostup 3: 1.NP -> 2.NP - 48x UTP horizontální sekce 

3.8 Systém značení  

Značení strukturované kabeláže uvádí například norma EIA/TIA 606. Systém značení, 

užitý v tomto projektu představím v následujících podkapitolách. 
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Systém značení datových zásuvek 

V příloze č. 2 – Výkresová dokumentace strukturované kabeláže jsou datové zásuvky 

značeny dle mezinárodních norem plně vybarveným trojúhelníkem. První číslice udává, 

v jakém podlaží (0-2) se zásuvka nachází. Následuje dvojčíslí označující pořadové číslo 

zásuvky (01 -  57).  Poslední číslo pak udává počet portů v této zásuvce. Systém značení 

slouží pouze ke snadnější orientaci mezi kabelovou tabulkou a výkresovou 

dokumentací.  

Příklad značení datové zásuvky: 

0053 značí datovou zásuvku v 1.PP, číslo 5, se 3 porty. 

 

Obrázek č. 29: Symbol a systém značení datové zásuvky [vlastní zpracování] 

Systém značení vestavěných zásuvkových boxů 

V příloze č. 2 – výkresová dokumentace strukturované kabeláže jsou vestavěné boxy 

znázorněny symbolem plného vybarveného čtverce. Značení boxu začíná písmeny VB, 

které znamenají vestavěný box. Za zkratkou VB je již jen pořadové číslo boxu (1-15). 

Vedle boxu jsou vždy napsané systémem značení datových zásuvek zásuvky, které 

budou do tohoto boxu sdruženy. Stejně jako u systému značení datových zásuvek 

značení slouží k lepší orientaci mezi kabelovou tabulkou a výkresovou dokumentací. 

Příklad značení vestavěných boxů 

Na obrázku č. 32 je vestavěný box 15, osazený dvěma 2 portovými zásuvkami. 

 

Obrázek č. 30: Symbol a systém značení vestavěného boxu [vlastní zpracování] 
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Značení portů zásuvek  

Kromě značení jednotlivých datových zásuvek je nutné zvolit označení portů datové 

zásuvky v podobě reverzního (zpětného) kódu.  Ten definuje určitý Patch panel a port 

panelu, do kterého linka z portu datové zásuvky vede. Kód se skládá ze dvou číselných 

částí. První číslo udává číslo Patch panelu (1-3), druhé číslo je konkrétní port Patch 

panelu (01-48). 

Příklad značení portů zásuvek 

115 značí 15. port na prvním Patch panelu 

Značení PatchCordů 

Značení PatchCordů odkazuje na dva porty, které jsou propojeny. Skládá se ze dvou 

částí, oddělených tečkou. První udává číslo Patch panelu (1-3) a jeho konkrétní port 

(01-48). Druhý pak číslo Switche (1 - 4) a jeho port (1 - 24). 

Příklad značení PatchCordů 

110.315 – značí PatchCord propojující 10. port 1. Patch panelu s 15. portem 3. Switche 

3.9 Aktivní prvky 

Specifikace konkrétních aktivních prvků, důležitých pro bezproblémový chod 

navrhované počítačové sítě. 

Logické schéma sítě 

Na obrázku uvádím logické schéma navrhované sítě, které zobrazuje zapojení 

jednotlivých aktivních prvků. 
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Obrázek č. 31: Schéma navrhované sítě [vlastní zpracování] 

Zapojení Switchů bude hvězdicové. Jako hlavní Switch (Core Switch) jsem 

zvolil přepínač SW4, ke kterému budou zapojeny servery a jiná zařízení, ke kterým by 

měly mít přístup všechny ostatní stanice v síti, např. WiFi kontroler.  

Switch 

Na propojení všech komponentů sítě navrhuji přepínače CISCO SG200-26P. Tento 

spravovatelný, gigabitový Switch má kapacitu 24 portů RJ45 a 2 SFP porty. Přepínač 

podporuje napájení přes ethernetovou síť PoE v rámci 12 RJ45 portů, které jsou 

schopny dodávat výkon až 100W. Tím je eliminována potřeba samostatného napájení 

koncových zařízení, například bezpečnostních IP kamer, VoIP telefonů nebo 

bezdrátových přístupových bodů. Správa Switche je možná přes webové rozhraní.  

Router 

Pro připojení do Internetu jsem navrhl prvek ASA5505-SEC-BUN-K9. Toto zařízení 

slučuje funkce směrovače do Internetu, stavového firewallu a zařízení pro vytváření 

VPN tunelů pro vzdálené připojení uživatelů.  

Bezdrátové přístupové body 

Pro šíření WiFi signálu navrhuji použít 6 kusů přístupových bodů CISCO AIR-

LAP1142N-E-K9 s řízením centrálním kontrolerem AIR-WLC2106-K9 pomocí 
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protokolu LWAPP. Systém s centrálním kontrolerem zajistí „Fast Secure Roaming“ 

mezi jednotlivými Access pointy – umožňuje tak bez problému a bez jakéhokoli 

výpadku přecházet s WiFi klientem mezi jednotlivými přístupovými body. Počet šesti 

přístupových bodů je dostatečný i pro pokrytí zahrady objektu na frekvencích 2,4 GHz 

(standardy 802.11b/g/n) a 5 GHz (standardy 802.11a/n). Přístupové body budou 

napájeny pomocí PoE. 

Všechny výše zmíněné prvky je možné vzdáleně řídit přes protokoly SSH nebo webové 

rozhraní. Prvky jsou od jednoho výrobce, čímž je zaručena 100% kompatibilita  

a interoperabilita.  

3.10 Pokrytí WiFi signálem 

Pro splnění požadavku pokrytí WiFi signálem celého objektu a přilehlé zahrady 

navrhuji použít 6 výše zmíněných přístupových bodů, které budou rozmístěny dle 

tabulky č. 4. Přístupové body budou zapojeny do přípojných míst pod stropem dle 

přílohy č. 4 – Kabelová tabulka.  

Tabulka č.  4: Přehled přístupových bodů 

Popis Číslo místnosti Místnost Zásuvka č. 
AP1 0.08 Chodba 0051 

AP2 1.02 Šatna 1191 

AP3 1.13 Šatna + knihovna 1211 

AP4 1.12 Konferenční místnost 1312 

AP5 2.02 Kancelář asistentek ředitele 2342 

AP6 2.11 Šatna 2451 
[Zdroj: vlastní zpracování] 

3.11 Požadavky na stavební připravenost a koordinace profesí 

· Vytvoření průchodu HDPE chráničky do objektu pro přívod internetového 

připojení dle přílohy č. 2. 

· Rámy budou v místnosti 0.06 zakotveny do podlahy za sebou ve vzdálenosti 70 
cm. 

· Pro datový rozvaděč DR1 v místnosti 0.06 musí být zajištěn samostatně jištěný 

přívod rozvodu 230V. 

· Datový rozvaděč v místnosti 0.06 musí být uzemněn v souladu s IEC 364-7-707 

· Kovové žlaby rozvodu kabeláže musí být uzemněny v souladu s IEC 364-7-707. 
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· Kabelové žlaby a průchody stěnami musí být instalovány před montáží zdvojené 

podlahy a stropního podhledu. 

· Svazky kabelů budou s opatrností staženy pomocí široké vázací pásky tak, aby 

nedošlo ke zhoršení přenosových parametrů. 

· Datové zásuvky ABB Time budou zabudovány do vícenásobných rámečků se 

zásuvkami rozvodu 230V. 

· Elektroinstalační krabice pod zásuvku musí mít minimální hloubku 42 mm.  

· Kabeláž musí být nainstalována v souladu s ČSN 50174-2.  

· Při montáži musí být dodrženy technické podmínky výrobce kabelu 

3.12 Ostatní požadavky 

Požadavky na garanci: 

· Na kabeláž je požadována systémová a materiálová garance alespoň 20 let. 

· Firma, provádějící instalaci musí poskytovat garanci na systém alespoň 20 let. 

· Na kabeláž je požadována garance výrobce na práci instalační firmy alespoň 20 

let. 

· Na kabeláž je požadována garance instalační firmy za správnou funkčnost 

celého systému 5 let. 

Požadavky na instalační firmu: 

· Firma, provádějící instalaci, musí splňovat požadavky na certifikaci a kvalifikaci 

pracovníků a musí zajistit požadovanou garanci. 

Požadavky na certifikaci a měření: 

· Součástí dodávky musí být certifikační měřící protokoly instalované sítě 

v souladu s ČSN EN 50346. 

· Za splnění podmínek pro certifikaci kabeláže může být výrobcem poskytnuta 

záruka dle požadavků. 

3.13 Rozpočet 

Na závěr jsem sestavil rozpočet, který informuje o ceně navrhované sítě.  Rozpočet se 

skládá z ceny za strukturovanou kabeláž, aktivní prvky a ostatní položky. Ceny jsou 
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uvedené bez DPH a platné k datu 14.5.2014. Především u materiálu na realizaci tras 

(kabelové žlaby, elektroinstalační trubky apod.) nemusí být cena konečná. Jedná se o 

odhady a konečná cena se může od navrhované lišit. V tabulce č. 5 uvádím pouze 

rekapitulaci rozpočtu. Kompletní podrobný rozpočet je v příloze č. 5. 

Tabulka č.  5: Rekapitulace rozpočtu 

Rekapitulace rozpočtu 

Celkem za strukturovanou kabelovou síť 395 158,57 

Celkem z aktivní prvky 143 155,40 

Celkem za ostatní položky 162 000,00 

Celkové náklady bez DPH 700 313,97 

DPH 147 065,93 

Celkové náklady bez DPH 847 379,90 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zabýval návrhem počítačové sítě v projekčním ateliéru. 

Cílem práce byl návrh strukturované kabeláže vynikajících přenosových parametrů za 

příznivou cenu a dodržení jednotného designu, včetně specifikace a umístění vhodných 

aktivních prvků. To vše za splnění, předem jasně definovaných, požadavků investora. 

První částí je analýza současného stavu, ve které jsem nejprve krátce představil 

společnost, která bude objekt v budoucnu využívat. Následoval popis stavebního řešení 

objektu, které vycházelo především ze stavební výkresové dokumentace a analýza 

jednotlivých místností. V té popisuji investorovy představy o budoucím využití všech 

místností a jeho požadavky na síťovou infrastrukturu. Po specifikaci požadavků 

investora jsem zpracoval výslednou tabulku s přehledem o počtu přípojných míst na 

základě všech výše zmíněných informací.  

Druhou částí byla kapitola Teoretická východiska, ve které jsem se pokusil 

zachytit nejdůležitější principy a technologie počítačových sítí, zaměřené především na 

oblasti spojené s návrhem strukturované kabeláže. 

Vlastní návrh univerzální kabeláže a specifikace aktivních prvků vychází 

z prvních dvou kapitol. V průběhu práce jsem návrh několikrát konzultoval 

s investorem, což mi zjednodušilo práci. Objekt, pro který jsem projekt zpracovával, se 

bude v brzké době stavět, proto bylo důležité neopomenout nezadržitelný vývoj 

informačních technologií a počítat s dostatečnou rezervou pro případné snadné rozšíření 

sítě v budoucnosti.  

Na závěr jsem vypracoval rozpočet projektu, který udává výslednou cenu 

navrhované sítě, včetně ceny projektu a instalace. Práce obsahuje i veškerou, 

s projektem spojenou, dokumentaci. 

Vše jsem se snažil zpracovat tak, aby tato práce mohla posloužit problematiky 

znalým technikům k bez problémové instalaci navrhované sítě. Všechny klíčové 

požadavky investora byly splněny a cíle tak bylo dosaženo. Tato práce by tak mohla být 

přínosem pro společnost, která by mohla tento návrh použít pro realizaci strukturované 

kabeláže nebo alespoň pro představu o finanční náročnosti projektu na základě jejich 

stanovených požadavků. 
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ZKRATKY 

AP  Access Point 

CLI  Command Line Interface 

ČTÚ  Český Telekomunikační Úřad 

FE Fast Ethernet 

GE Gigabit Ethernet 

HDPE High-density polyethylene 

kVA Kilo Volt Ampér 

LAN  Local Area Network 

LLC Logical Link Control 

MAC Media Access Control 

MaR Měření a Regulace 

NAT Network address translation 

NP Nadzemní podlaží 

OSI  Open system Interconnection 

PE Polyetylén 

PoE Power over Ethernet 

PP Podzemní podlaží 

PVC  Polyvinylchlorid 

RTCH Rozvody Tepla a Chladu 

SDK Sádrokarton 

SNMP Simple Network Management Protocol 

SSH Secure Shell 

STP Shielded Twisted Pair 

TCP/IP   Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

UKS Univerzální kabelážní systém 

UPS Uninterruptible Power Supply 

UTP  Unshielded twisted pair 

VoIP Voice over Internet protocol 
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Příloha č. 1: Výkresová dokumentace 

Legendy místností 

1.Podzemní podlaží 
 

1.NP 

 

2.NP 

Č.M. Účel místnosti 
 

Č.M. Účel místnosti 
 

Č.M. Účel místnosti 
0.01 Schodiště 1.PP – 2.NP 

 

1.01 Recepce 

 

2.01 Hala + schodiště 1.PP – 2.NP 

0.02 Předsíň WC 

 

1.02 Šatna 

 

2.02 Kancelář asistentek ředitele 

0.03 WC 

 

1.03 Úklidová místnost 
 

2.03 Kancelář ředitele 

0.04 Relaxační místnost 
 

1.04 Schodiště 1.PP – 2.NP 

 

2.04 Sprcha + WC 

0.05 Sklad 

 

1.05 Chodba 

 

2.05 Předsíň WC 

0.06 Telekomunikační místnost 
 

1.06 Čajová kuchyňka 

 

2.06 WC M 

0.07 Archiv 

 

1.07 Předsíň WC 

 

2.07 Čajová kuchyňka 

0.08 Chodba + schodiště 1.PP – 2. NP 

 

1.08 Pisoár 
 

2.08 Předsíň WC 

0.09 Nákladní plošina 

 

1.09 WC M 

 

2.09 WC Ž 

0.10 Dílna na výrobu modeů 

 

1.10 Předsíň WC 

 

2.10 Ateliér 
0.11 Úklidová místnost 

 

1.11 WC Ž 

 

2.11 Šatna 

0.12 Předsíň WC 

 

1.12 Konferenční místnost 
 

2.12 Sprcha + WC 

0.13 WC 

 

1.13 Šatna + knihovna 

 

2.13 Balkón 

0.14 Technická místnost 
 

1.14 Chodba 

 

2.14 Balkón 

0.15 Prostor pod schody 

 

1.15 Dvojgaráž 

   

   

1.16 Schodiště 1.PP – 1.NP 

   

   

1.17 Nákladní plošina 
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Příloha č. 2: Výkresová dokumentace strukturované kabeláže 
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Příloha č. 3: Osazení rozvaděče DR1 

PP1 - 48x UTP Jack Cat.5   

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 U1 

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 U2 

Organizér kabeláže 2U 
U3 

U4 

PP2 - 48x UTP Jack Cat. 5   

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 U5 

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 U6 

Organizér kabeláže 2U 
U7 

U8 

PP3 - 48x UTP Jack Cat. 5   

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 U9 

325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 U10 

Organizér kabeláže 2U 
U11 

U12 

SW1 - 24 Portů U13 

Organizér kabeláže 1U U14 

SW2 - 24 Portů U15 

Organizér kabeláže 1U U16 

SW3 - 24 Portů U17 

Organizér kabeláže 1U U18 

SW4 - 24 Portů U19 

Organizér kabeláže 1U U20 

Rezerva 2U pro SW5 a organizér kabeláže  

Výsuvná police 2U - Router 
U23 

U24 

Rezerva 17U pro jiné technologie 

 

 

 

 

 

UPS 

U42 

U43 

U44 

Napájecí jednotka 8x230 U45 
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Příloha č. 4: Kabelová tabulka horizontální sekce 

Kabelová tabulka – horizontální sekce matalických rozvodů, DR1 List 1/6 

Patch panel Místnost Zásuvka Číslo Označ. 
Krytí 

Kabel 
Poznámka 

Označ. Port Číslo Popis Typ číslo portu portu Označ. Délka (m) 

PP - 1 101 

0.04 Relaxační místnost 

AET3AW-

AW 
0013 

A 101 IP20 101 7,4 

zásuvka v krabici ve zdi PP - 1 102 B 102 IP20 102 7,4 

PP - 1 103 C 103 IP20 103 7,4 

PP - 1 104 
AET3AW-

AW 
0023 

A 104 IP20 104 10,6 

zásuvka v krabici ve zdi PP - 1 105 B 105 IP20 105 10,6 

PP - 1 106 C 106 IP20 106 10,6 

PP - 1 107 

0.06 
Telekomunikační 

místnost 
AET3AW-

AW 
0033 

A 107 IP20 107 7,3 

zásuvka v krabici ve zdi PP - 1 108 B 108 IP20 108 7,3 

PP - 1 109 C 109 IP20 109 7,3 

PP - 1 110 

0.07 Archiv 
AET3AW-

AW 
0043 

A 110 IP20 110 10,4 

zásuvka v krabici ve zdi PP - 1 111 B 111 IP20 111 10,4 

PP - 1 112 C 112 IP20 112 10,4 

PP - 1 113 0.08 Schodiště 1.PP - 1.NP CBX1WH-A 0051 A 113 IP20 113 20,7 zásuvka na omítku pod stropem 

PP - 1 114 

0.10 

Dílna na výrobu 
architektonických 

modelů 

AET3AW-

AW 
0062 

A 114 IP20 114 26,2 
zásuvka v krabici ve zdi 

PP - 1 115 B 115 IP20 115 26,2 

PP - 1 116 
AET3AW-

AW 
0073 

A 116 IP20 116 28,4 

zásuvka v krabici ve zdi PP - 1 117 B 117 IP20 117 28,4 

PP - 1 118 C 118 IP20 118 28,4 

PP - 1 119 
AET3AW-

AW 
0083 

A 119 IP20 119 32,7 

zásuvka v krabici ve zdi PP - 1 120 B 120 IP20 120 32,7 

PP - 1 121 C 121 IP20 121 32,7 
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Kabelová tabulka – horizontální sekce matalických rozvodů, DR1 List 2/6 

Patch panel Místnost Zásuvka Číslo Označ. 
Krytí 

Kabel 
Poznámka 

Označ. Port Číslo Popis Typ číslo portu portu Označ. Délka (m) 

PP - 1 122 

0.14 Technická místnost 

AET3AW-

AW 
0092 

A 122 IP20 122 25,90 
zásuvka v krabici ve zdi 

PP - 1 123 B 123 IP20 123 25,90 

PP - 1 124 AET3AW-

AW 
0102 

A 124 IP20 124 28,10 
zásuvka v krabici ve zdi 

PP - 1 125 B 125 IP20 125 28,10 

PP - 1 126 AET3AW-

AW 
0112 

A 126 IP20 126 19,40 
zásuvka v krabici ve zdi 

PP - 1 127 B 127 IP20 127 19,40 

PP - 1 128 

1.01 Recepce 

AET3AW-

AW 
1122 

A 128 IP20 128 10,70 
zásuvka v krabici ve zdi 

PP - 1 129 B 129 IP20 129 10,70 

PP - 1 130 CBX1WH-A 1131 A 130 IP20 130 18,50 
zásuvka na omítku 10 cm pod 

podhledem 

PP - 1 131 IAEBH5E 1141 A 131 IP67 131 18,00 
zásuvka na omítku 2,80m nad 

zemským povrchem 

PP - 1 132 Nexans 

2xRJ45 
1152 

A 132 IP20 132 14,00 

Sdruženo do VB1 
PP - 1 133 B 133 IP20 133 14,00 

PP - 1 134 Nexans 

2xRJ45 
1162 

A 134 IP20 134 14,00 

PP - 1 135 B 135 IP20 135 14,00 

PP - 1 136 Nexans 

2xRJ45 
1172 

A 136 IP20 136 11,50 

Sdruženo do VB2 
PP - 1 137 B 137 IP20 137 11,50 

PP - 1 138 Nexans 

2xRJ45 
1182 

A 138 IP20 138 11,50 

PP - 1 139 B 139 IP20 139 11,50 

PP - 1 140 1.02 Šatna CBX1WH-A 1191 A 140 IP20 140 14,00 zásuvka na omítku pod stropem 

PP - 1 141 1.14 Chodba CBX1WH-A 1201 A 141 IP20 141 22,00 
zásuvka na omítku 10 cm pod 

podhledem 

PP - 1 142 1.13 Šatna + knihovna CBX1WH-A 1211 A 142 IP20 142 25,50 zásuvka na omítku pod stropem 
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Kabelová tabulka – horizontální sekce matalických rozvodů, DR1 List 3/6 

Patch panel Místnost Zásuvka Číslo Označ. 
Krytí 

Kabel 
Poznámka 

Označ. Port Číslo Popis Typ číslo portu portu Označ. Délka (m) 

PP - 1 143 

1.12 
Konferenční 

místnost 

Nexans 

2xRJ45 
1222 

A 143 IP20 143 33,60 

Sdruženo do VB3 
PP - 1 144 B 144 IP20 144 33,60 

PP - 1 145 Nexans 

2xRJ45 
1232 

A 145 IP20 145 33,60 

PP - 1 146 B 146 IP20 146 33,60 

PP - 1 147 Nexans 

2xRJ45 
1242 

A 147 IP20 147 36,10 

Sdruženo do VB4 
PP - 1 148 B 148 IP20 148 36,10 

PP - 2 201 Nexans 

2xRJ45 
1252 

A 201 IP20 201 36,10 

PP - 2 202 B 202 IP20 202 36,10 

PP - 2 203 Nexans 

2xRJ45 
1262 

A 203 IP20 203 35,90 

Sdruženo do VB5 
PP - 2 204 B 204 IP20 204 35,90 

PP - 2 205 Nexans 

2xRJ45 
1272 

A 205 IP20 205 35,90 

PP - 2 206 B 206 IP20 206 35,90 

PP - 2 207 Nexans 

2xRJ45 
1282 

A 207 IP20 207 37,80 

Sdruženo do VB6 
PP - 2 208 B 208 IP20 208 37,80 

PP - 2 209 Nexans 

2xRJ45 
1292 

A 209 IP20 209 37,80 

PP - 2 210 B 210 IP20 210 37,80 

PP - 2 211 
AET3AW-

AW 
1303 

A 211 IP20 211 41,00 

zásuvka v krabici ve zdi PP - 2 212 B 212 IP20 212 41,00 

PP - 2 213 C 213 IP20 213 41,00 

PP - 2 214 AET3AW-

AW 
1312 

A 214 IP20 214 43,50 zásuvka v krabici ve zdi 20 cm 
pod stropem PP - 2 215 B 215 IP20 215 43,50 

PP - 2 216 CBX1WH-A 1321 A 216 IP20 216 48,50 zásuvka na omítku pod stropem 
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Kabelová tabulka – horizontální sekce matalických rozvodů, DR1 List 4/6 

Patch panel Místnost Zásuvka Číslo Označ. 
Krytí 

Kabel 
Poznámka 

Označ. Port Číslo Popis Typ číslo portu portu Označ. Délka (m) 

PP - 2 217 

1.06 Čajová kuchyňka 
AET3AW-

AW 
1333 

A 217 IP20 217 21,40 

zásuvka v krabici ve zdi PP - 2 218 B 218 IP20 218 21,40 

PP - 2 219 C 219 IP20 219 21,40 

PP - 2 220 

2.02 Kancelář asistentek 

AET3AW-

AW 
2342 

A 220 IP20 220 16,50 zásuvka v krabici ve zdi 20 cm 
pod stropem PP - 2 221 B 221 IP20 221 16,50 

PP - 2 222 Nexans 

2xRJ45 
2352 

A 222 IP20 222 16,50 

Sdruženo do VB7 
PP - 2 223 B 223 IP20 223 16,50 

PP - 2 224 Nexans 

2xRJ45 
2362 

A 224 IP20 224 16,50 

PP - 2 225 B 225 IP20 225 16,50 

PP - 2 226 Nexans 

2xRJ45 
2372 

A 226 IP20 226 16,50 

Sdruženo do VB8 
PP - 2 227 B 227 IP20 227 16,50 

PP - 2 228 Nexans 

2xRJ45 
2382 

A 228 IP20 228 16,50 

PP - 2 229 B 229 IP20 229 16,50 

PP - 2 230 Nexans 

2xRJ45 
2392 

A 230 IP20 230 18,50 

Sdruženo do VB9 
PP - 2 231 B 231 IP20 231 18,50 

PP - 2 232 Nexans 

2xRJ45 
2402 

A 232 IP20 232 18,50 

PP - 2 233 B 233 IP20 233 18,50 

PP - 2 234 

2.03 Kancelář ředitele 
AET3AW-

AW 
2413 

A 234 IP20 234 22,90 

zásuvka v krabici ve zdi PP - 2 235 B 235 IP20 235 22,90 

PP - 2 236 C 236 IP20 236 22,90 
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Kabelová tabulka – horizontální sekce matalických rozvodů, DR1 List 5/6 

Patch panel Místnost Zásuvka Číslo Označ. 
Krytí 

Kabel 
Poznámka 

Označ. Port Číslo Popis Typ číslo portu portu Označ. Délka (m) 

PP - 2 237 

2.03 Kancelář ředitele 

Nexans 

2xRJ45 
2422 

A 237 IP20 237 26,00 

Sdruženo do VB10 
PP - 2 238 B 238 IP20 238 26,00 

PP - 2 239 Nexans 

2xRJ45 
2432 

A 239 IP20 239 26,00 

PP - 2 240 B 240 IP20 240 26,00 

PP - 2 241 
2.04 Sprcha + WC 

AET3AW-

AW 
2442 

A 241 IP20 241 21,80 
zásuvka v krabici ve zdi 

PP - 2 242 B 242 IP20 242 21,80 

PP - 2 243 2.11 Šatna CBX1WH-A 2451 A 243 IP20 243 29,30 zásuvka na omítku pod stropem 

PP - 2 244 

2.10 Ateliér 

Nexans 

2xRJ45 
2462 

A 244 IP20 244 36,50 

Sdruženo do VB11 
PP - 2 245 B 245 IP20 245 36,50 

PP - 2 246 Nexans 

2xRJ45 
2472 

A 246 IP20 246 36,50 

PP - 2 247 B 247 IP20 247 36,50 

PP - 2 248 Nexans 

2xRJ45 
2482 

A 248 IP20 248 39,30 

Sdruženo do VB12 
PP - 3 301 B 301 IP20 301 39,30 

PP - 3 302 Nexans 

2xRJ45 
2492 

A 302 IP20 302 39,30 

PP - 3 303 B 303 IP20 303 39,30 

PP - 3 304 Nexans 

2xRJ45 
2502 

A 304 IP20 304 41,50 

Sdruženo do VB13 
PP - 3 305 B 305 IP20 305 41,50 

PP - 3 306 Nexans 

2xRJ45 
2512 

A 306 IP20 306 41,50 

PP - 3 307 B 307 IP20 307 41,50 
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Kabelová tabulka – horizontální sekce matalických rozvodů, DR1 List 6/6 

Patch panel Místnost Zásuvka Číslo Označ. 
Krytí 

Kabel 
Poznámka 

Označ. Port Číslo Popis Typ číslo portu portu Označ. Délka (m) 

PP - 3 308 

2.10 Ateliér 

Nexans 

2xRJ45 
2522 

A 308 IP20 308 43,70 

Sdruženo do VB14 
PP - 3 309 B 309 IP20 309 43,70 

PP - 3 310 Nexans 

2xRJ45 
2532 

A 310 IP20 310 43,70 

PP - 3 311 B 311 IP20 311 43,70 

PP - 3 312 Nexans 

2xRJ45 
2542 

A 312 IP20 312 40,90 

Sdruženo do VB15 
PP - 3 313 B 313 IP20 313 40,90 

PP - 3 314 Nexans 

2xRJ45 
2552 

A 314 IP20 314 40,90 

PP - 3 315 B 315 IP20 315 40,90 

PP - 3 316 
AET3AW-

AW 
2563 

A 316 IP20 316 43,90 

zásuvka v krabici ve zdi PP - 3 317 B 317 IP20 317 43,90 

PP - 3 318 C 318 IP20 318 43,90 

PP - 3 319 CBX1WH-A 2571 A 319 IP20 319 38,30 zásuvka na omítku pod stropem 
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Příloha č. 5: Rozpočet 

Strukturovaná kabelová síť část 1/2 

Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

CMR19X84 Zátěžový rám Panduit 19" 45U - černý ks 2 7340,00  14 680,00 

1700E.U0305 Belden UTP Cat.5 350MHz - 

4x2xAWG24 BP - drát – PVC 

m 3090,2 11,00    33 992,20 

CJ588AWY UTP MiniJack RJ45 cat .5 - bílý ks 110 110,00    12 100,00 

GES08102535 KRABICE KU68-1902 ks 18 10,80    194,40 

AET3AW-AW Kryt zásuvky ABB Time pro 3 moduly 
MinCom  

ks 18 89,00    1 602,00 

CBX1WH-A Zásuvka Panduit na omítku, 1 port ks 8 93,00    744,00 

CMBAW-X Záslepka MiniCom panduit ks 37 15,00    555,00 

- Vestavný box Turn Comfort 5 modulů ks 15 3103,50 46 552,50 

- 2xRJ45 Cat 5 nestíněné NEXANS ks 30 1239,80 37 194,00 

- organizér kabeláže s podlahovou deskou 
125 cm 

ks 15 10 843,00    162 645,00 

IAEBH5E Průmyslový UTP RJ45 TG Jack Cat.5 - 
IP67 

ks 1 1025,00  1025,00 

IAEFP1 Nerezový držák pro 1 konektorovou hlavu 
IP67 

ks 1 472,00  472,00 

CP48BLY Modulární celokovový patch panel 
Panduit 2U s vyvazovací lištou pro 48 
modulů MiniCom - černý 

ks 3 25 000,00    75 000,00 
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Strukturovaná kabelová síť část  2/2 

Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

KWMP-2U-P Jednostranný horizontální hřebenový 
plastový organizer Kassex 2U 

ks 3 380,00   1 140,00 

KWMP-1U-P Jednostranný horizontální hřebenový 
plastový organizer Kassex 1U 

ks 4 360,00  1440,00 

WMPVF45E Vertikální organizér Panduit ks 1 4 200,00 4 200,00 

K-UTPC5-01 Patch Cord UTP cat.5 1m ks 44 35,00   1 540,00 

MN020 Patch Cord UTP cat.5 2m ks 43 30,58 1 314,94 

KR900 20-64BL+VD "19" hor. napájecí jednotka 8x230V s 
přepěťovou ochranou + vertikální držák 

ks 1 980,00   980,00 

KR900 10-05 Police š.430xh.450 - 2U - čelní uchycení - 
výsuvná 

ks 1 950,00  950,00  

SMT2200RMI2U APC Smart-Ups 2200 VA ks 1 24 289,00    24 289,00 

1450 Trubka ohebná MONOFLEX 50mm šedá m 30 20,00    600,00 

2332 Trubka ohebná LPFLEX 32mm m 47 10,00    470,00 

NKZN 100X125 S Kabelový žlab Mars neděrovaný 100x125  m 136,1 109,62    14 919,28 

NT 100X125 S T-Kus ks 16 232,95    3 727,20 

NO 90X100X125 S Oblouk 90° ks 24 188,10    4 514,40 

NPR 125 S Podpěra rychloupínací NPR 125 S ks 85 49,09    4 172,65 

- Montážní prvky kpl 1 8 646,00    8 646,00 

- Prvky pro značení panelů, kabelů,… kpl 1 2 999,00    2 999,00 
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Aktivní prvky 

SLM2024PT-EU CISCO SG200-26P ks 4 10 024,00 40 096,00 

ASA5505-SEC-BUN-

K9 

CISCO ASA 5505 FIREWALL EDITION 

BUNDLE - SECURITY APPLIANCE 
ks 1 16 062,00 16 062,00 

AIR-LAP1142N-E-K9 
CISCO AIRONET 1142 CONTROLLER-

BASED - RADIO ACCESS POINT 
ks 6 8 247,40 49 484,40 

AIR-WLC2106-K9 

CISCO WIRELESS LAN 

CONTROLLER 2106 - NETWORK 

MANAGEMENT DEVICE 

ks 1 37 513,00 37 513,00 

Ostatní položky 

- Projekt kpl 1 60 000,00    60 000,00    

- Měření a konfigurace kpl 1 12 000,00    12 000,00    

- Montážní práce a instalace kpl 1 90 000,00    90 000,00    

Rekapitulace rozpočtu 

CELKEM ZA STRUKTUROVANOU KABELOVOU SÍŤ 395 158,57 

CELKEM ZA AKTIVNÍ PRVKY 143 155,40    

CELKEM ZA OSTATNÍ POLOŽKY 162 000,00 

CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH 700 313,97 

DPH 147 065,93 

CELKOVÉ NÁKLADY VČETNĚ DPH 847 379,90 

Pozn.: Ceny jsou uvedené bez DPH 

     


