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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom sieťovej infraštruktúry pre rodinný dom. Vychádza 

sa pritom zo stavebného projektu rodinného domu, požiadaviek majiteľa a  taktiež sa berú 

do úvahy aj finančné možnosti majiteľa stavby. Práca je rozdelená na teoretickú časť, kde 

sú popísané poznatky z oblasti sieťovej infraštruktúry, a na praktickú časť, ktorá sa 

zaoberá už konkrétnym návrhom. 

 

Abstract 

Bachelor thesis deals with design of network infrastructure for the family house. It is 

based on construction project of family house, requirements of the owner and also takes 

into account owner’s financial options. Thesis is divided into theoretical part, where is 

described knowledge of network infrastructure and practical part, which deals with 

concrete design.  
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Úvod 

V dnešnej dome, kedy sú počítače už neodmysliteľnou súčasťou života mnohých 

ľudí, sa stále viac ľudí zamýšľa nie len nad tým, aké počítače si kúpiť, ale aj ako ich čo 

najlepšie a najefektívnejšie prepojiť. A netýka sa to len bežných počítačov, ktoré si 

dokáže predstaviť už asi každý, týka sa to aj ďalších predmetov. O prepájaní týchto 

predmetov v minulosti asi málokto uvažoval, dnes je ale možné zapojiť do siete aj rôzne 

domáce spotrebiče, elektroniku, vykurovanie či ovládanie žalúzií a všetko je možné 

takýmto spôsobom ovládať na diaľku. Ak chcete túto možnosť využívať doma musíte 

mať v dome sieťovú infraštruktúru, ktorá by nám tieto vecí prepojila. Pri návrhu treba 

počítať nie len s momentálnymi potrebami, lebo tak ako ľudia pred dlhými rokmi netušili, 

že ich chladnička raz bude prepojená do nejakej siete a budú ju môcť na diaľku ovládať, 

tak ani mi netušíme, čo prinesie budúcnosť, a preto pri návrhu sieťovej infraštruktúry 

treba počítať aj s možnosťou budúceho rozšírenia. 

. 
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Vymedzenie problému a ciele práce 

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie návrhu počítačovej siete do 

rodinného domu, ktorý by mal zohľadňovať požiadavky majiteľa stavby, ktorému 

rodinný dom patrí a bude ho aj s rodinou obývať. Návrh bude spĺňať nie len požiadavky, 

ktoré v súčasnosti majiteľ má, ale bude počítať aj s možnosťou ďalšieho rozšírenia 

v budúcnosti. Návrh bude obsahovať trasy jednotlivých káblov a umiestnenie 

jednotlivých aktívnych prvkov, taktiež bude vytvorený tak, aby spĺňal súčasné normy na 

počítačové siete, a bude ho tak možné využiť v praxi. 

Výstavba daného domu začala len nedávno, preto pri jeho tvorbe bude určitá 

voľnosť. Pri spracovávaní návrhu sa bude využívať vypracovaný plán stavby, ktorý bude 

v prípade potreby možné upraviť. Na záver ešte zhodnotím, ako sa podarilo splniť 

finanční rozpočet, ktorý bol stanovený majiteľom. 
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1 Analýza súčasného stavu 

Táto kapitola bakalárskej práce sa zaoberá analýzou súčasného stavu projektu. 

Prvým bodom, ktorý analyzuje je poloha samotného rodinného domu, kde sa nachádza 

pozemok a v akom stave je výstavba. V druhej časti je samotný popis budúcej stavby, kto 

je zodpovedný za jej realizáciu a rovnako aj vizualizácia samotnej finálnej stavby. 

V ďalšom bode sú uvedené informácie o majiteľovi a teda zadávateľovi projektu. Štvrtým 

bodom analýzy sú požiadavky zadávateľa, čo od tohto projektu očakáva. Poslednou 

časťou je analýza jednotlivých miestností rodinného domu podľa stavebného plánu 

a požiadaviek investora. 

 

1.1 Stavebný pozemok 

Výstavba rodinného domu prebieha na pozemku malej obce s názvom Spišské 

Bystré, ktorá sa nachádza v okrese mesta Poprad na severe Slovenska. Rozloha pozemku 

na ktorom prebieha výstavba je 790 m2. Pozemok je z prednej strany ohraničení 

asfaltovou cestou a zo zvyšných strán pozemkami susedov. Výstavba nových budov sa v 

tejto časti obce začala len nedávno, preto nie je ešte definitívne určení názov ulice, kde 

sa pozemok nachádza. Výhodná lokalita pozemku hneď pri cestnej komunikácií, ale dáva 

možnosť jednoduchého pripojenia domu na rôzne siete, vrátane telefónnej, ktorá vedie 

popri tejto ceste.  

 

 

Obrázok č. 1: Stavebný pozemok (1) 
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1.2 Popis stavby 

Nápad výstavby rodinných domov v danej oblasti, stavebné plány jednotlivých 

domov a aj samotnú realizáciu výstavby má na starosti firma A.I.R. spol. s r.o. Projekt, 

podľa ktorého sa zhotovuje dom klienta, má názov Bungalov RD 302. Samotný dom je 

naprojektovaný ako jednopodlažný jednogeneračný dom, pre 4 až 5 osôb. Pôvodný plán 

domu bol ale na žiadosť investora zmenený. Samotná zmena nebola veľká a jeho 

požiadavkou bolo len vodorovné prevrátenie samotného plánu, čím dosiahol lepšiu 

polohu samotnej stavby vzhľadom na svetové strany. 

 

Rodinný dom bude postavený z tehál Porotherm s hrúbkou obvodových múrov 

30 cm + 8 cm tepelnej izolácie. Vnútorné nosné steny budú hrúbky 25 cm a deliace 

priečky 11,5 cm. V súčasnosti je výstavba v stave položených základov rodinného domu. 

 

 

Obrázok č. 2: Vizualizácia stavby spredu (2) 

 

 

Obrázok č. 3: Vizualizácia stavby zozadu (2) 
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1.3 Investor projektu 

Zadávateľom a teda investorom projektu je pán Peter Maličký, ktorý v súčasnosti 

býva so svojou priateľkou v prenajatom dome vo Veľkej Británii. Vzhľadom na 

očakávaný prírastok do rodiny a skutočnosti, že sa plánujú vrátiť na Slovensko, rozhodli 

sa vybudovať si svoj vlastný dom. Ide teda o mladú rodinu a aj sám pán investor pracuje 

ako počítačový grafik, má preto záujem mať vo svojom novom dome aj kvalitnú sieťovú 

infraštruktúru.  

 

Bol ním stanovení rozpočet 2000€, ktorý by ale v prípade potreby bolo možné 

navýšiť na 3000€. V tejto cene má byť zahrnutá cena všetkých aktívnych a pasívnych 

prvkov a tiež práce spojené s inštaláciou jednotlivých prvkov sieťovej infraštruktúry. 

Stavebné práce budú vykonané firmou, ktorá dom stavia a do tejto sumy sa preto 

nezapočítavajú.  

 

1.4 Požiadavky investora 

Požiadavky investora sú: 

 sieť s rýchlosťou 1 Gbit/s, 

 návrh topológie siete vrátane aktívnych prvkov, 

 pokrytie celého domu aj záhrady Wi-Fi sieťou, 

 použitie kvalitných sieťových prvkov, 

 využitie viacerých druhov zásuviek, podľa farieb stien v jednotlivých 

miestnostiach, 

 dostatočná kapacita siete pre možné budúce rozšírenie, 

 použitie aktívnych prvkov s minimálne dvojročnou zárukou. 

 

1.5 Požiadavky na jednotlivé miestnosti 

Označenie jednotlivých miestností vychádza z vypracovaného pôdorysu stavby, 

ktorý je k dispozícií v Prílohe I. Po diskusií s investorom som zistil využitie jednotlivých 

miestností. 
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Chodba – 1.01 

Vstupná chodba, ktorá je prvou miestnosť za dverami domu. Majiteľ tu okrem 

umiestnenia šatníka a botníka plánuje aj inštalovanie bezpečnostnej IP kamery a nie je 

vylúčená ani možnosť ďalšieho  zariadenia. 

 

Kuchyňa – 1.02 

Investor plánuje v kuchyni umiestniť niekoľko spotrebičov s možnosťou 

ovládania cez IP protokol, ako chladničku, umývačku riadu alebo rúru na pečenie. 

Rovnako tu plánuje umiestniť VoIP telefón a internetové rádio. 

 

Obývacia izba – 1.03 

Najväčšia miestnosť v dome, ktorá je prepojená s kuchyňou cez kuchynský kút  

za ktorým sa bude nachádzať rohová sedačka. Na stene bude umiestnený televízor 

s pripojením na internet a pod ním bude stolík v ktorom sa bude nachádzať Set-top box 

od poskytovateľa IP televízie (IPTV) a taktiež multimediálne centrum (HTPC). 

V miestnosti bude tiež reproduktorová sústava a ďalšia bezpečnostná IP kamera z dôvodu 

zadného východu na terasu, ktorý sa v tejto miestnosti nachádza. 

 

Chodba – 1.04 

Ide o hlavnú chodbu, ktorá prepája vstupnú chodbu s kuchyňou, kúpeľnou, izbami 

a malou miestnosťou, ktorá je označená ako komora. Do tejto chodby bude umiestnená 

ďalšia IP kamera a Wi-Fi prístupový bod. 

 

Komora - 1.05 

Táto miestnosť nemá žiadne požiadavky na prípojné miesta, bude tu zakončená 

internetová prípojka a nachádzať sa tu bude ONT zariadenie od poskytovateľa internetu, 

ktoré je potrebné pre príjem internetu a IPTV. 

 

Izba - 1.06 

Táto miestnosť bude slúžiť pre zadávateľa ako pracovňa. Nachádzať sa tu bude 

pracovný stôl na ktorom bude PC. V miestnosti bude tiež sieťová tlačiareň na ktorú bude 
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možné tlačiť z celého domu a pri počítači sa bude nachádzať aj VoIP telefón, ktorý bude 

využívať pán majiteľ. 

 

Izba - 1.07 

V spálni pre investora a jeho priateľku bude na stene televízor s podporou IP 

protokolu a pod ním ďalší Set-top box od poskytovateľa IPTV. Na skrinkách pri posteli 

sa bude nachádzať VoIP telefón a tiež internetové rádio. 

 

Izba - 1.08  

Posledná izba bude slúžiť ako detská izba. Keďže sa prvé dieťa sa narodí až v čase 

dostavby samotného domu, nie je potrebné v miestnosti inštalovať zariadenia ako VoIP 

telefón, televízor, ani internetové rádio. Jediná požiadavka sa týka IP kamery, ktorá bude 

sledovať malé dieťa počas spánku. V budúcnosti určite pribudnú ďalšie zariadenia. 

 

WC – 1.09 

V miestnosti s WC, ktorá sa nachádza naľavo od vstupnej chodby, bude 

umiestnená práčka, ktorá bude podporovať IP protokol a takisto plynový kotol s podporou 

tohto protokolu, pomocou ktorého bude možné na diaľku regulovať výkon kotla. 

 

Kúpeľňa – 1.10 

V kúpeľni bude umiestnené internetové rádio. 

 

1.6 Možnosti pripojenia k internetu 

V lokalite výstavby je momentálne k dispozícii DSL pripojenie od niekoľkých 

poskytovateľov, ktorí svoje služby poskytujú po rovnakej telefónnej sieti, ale tiež  optické 

pripojenie prevádzkované spoločnosťou Slovak Telecom. Táto spoločnosť, v prípade 

objednania služieb, privedie optické vlákno až do domu zákazníka. Vzhľadom na to, že 

investor má záujem aj o IPTV a optické pripojenie je z hľadiska rýchlosti a stability pre 

neho výhodnejšie, rozhodol sa práve pre služby od tejto spoločnosti. Táto spoločnosť 

poskytne ONT zariadenie, kde bude zakončené optické vlákno poskytovateľa, router, 



17 

 

ktorý je potrebný pre internetové pripojenie, a aj Set-top boxy, ktoré budú pri televízoroch 

v spálni a obývacej izbe. 

 

1.7 Výstupy analýzy projektu 

Po obdŕžaní jednotlivých plánov budovy s vyznačenými všetkými miestnosťami 

a konzultácií s investorom o využití jednotlivých miestností, som získal dostatočné 

množstvo informácií, ktoré budú použité k návrhu riešenia sieťovej infraštruktúry 

v investorovom dome. Niektoré detaily, ako napríklad farbu stien v jednotlivých 

miestnostiach, bude ešte potrebné prekonzultovať v priebehu samotného návrhu riešenia. 

Investor taktiež plánuje zapojenie niekoľkých zariadení, ktoré budú napájané cez 

eternetový kábel (VoIP telefón, IP kamera), preto s tým bude potrebné pri návrhu počítať.  
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2 Teoretické východiská riešenia 

Počítačová sieť predstavuje súhrn hardwaru a softwaru, pomocou ktorého 

môžeme prepojovať viacero počítačov, prípadne iných zariadení. To nám umožňuje 

zdieľať hardware jednotlivých počítačov (disky, tlačiarne, procesor,...), ale takisto nám 

dovoľuje zdieľať aj dáta (software). Počítačová sieť nám tiež umožňuje komunikáciu 

medzi jednotlivými zariadeniami, dáva nám možnosť ich kontrolovania a monitorovania. 

 

2.1 Referenčný model ISO/OSI 

V dávnych dobách vyvíjalo počítačové siete mnoho firiem, každá z týchto firiem 

si to ale robila po svojom, preto zo začiatku boli tieto systémy vzájomne nekompatibilné 

a boli uzavreté. Z definície sietí, ale vyplýva, že majú spájať, preto bolo potrebné vytvoriť 

pravidlá pre prenos dát v sieťach a medzi nimi. To bol dôvod, prečo Medzinárodná 

organizácia pre normalizáciu vytvorila tzv. referenční model, ktorý rozdeľuje prácu 

v sieťach do siedmich spolupracujúcich vrstiev, tento model sa nazýva OSI (Open 

Systems Interconnection). 

 

Princíp fungovania vrstiev tohto modelu je jednoduchý. Podriadená vrstva 

odovzdá úlohu nadriadenej vrstve, spracuje ju a odovzdá ju svojej nadriadenej vrstve. 

Táto komunikácia predstavuje vertikálnu komunikáciu a to si rieši výrobca siete sám. 

Model ISO/OSI odporúča ako majú vrstvy komunikovať horizontálne, teda dve rovnaké 

vrstvy v rôznych sieťach musia vedieť spolupracovať. Vrstvy, ktoré tvoria ISO/OSI sú 

fyzická, linková, sieťová, transportná, relačná, prezentačná a aplikačná. Zatiaľ čo, prvé 

štyri sa vzťahujú k hardwaru, posledné tri sú v podstate softwarové. Každá z týchto 

vrstiev má svoj špecifický účel a je zameraná na inú oblasť sieťovej technológie. V praxi 

sa, ale so sieťou zloženou z týchto siedmich vrstiev, pracujúcou podľa tohto rozdelenia, 

veľmi často nestretnete. Z dôvodu rozšíriteľnosti, nákladom a pohodlnosti poskytovanej 

iným zoskupením funkcií sa vytvorilo niekoľko ďalších sieťových modelov, kde 

dochádza k prekrývaniu dvoch alebo viacerých vrstiev. Veľmi časté je tak použitie piatich 

sieťových vrstiev (3), (4). 
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Fyzická vrstva 

Zabezpečuje samotný prenos dát od jedného uzla ku druhému a tieto dáta sú 

reprezentované kombináciou bitov. Aby mohla preniesť dáta, musí interpretovať 

prenášanú informáciu, a to pomocou nejakého fyzikálneho prenosového média, formou 

hodnoty fyzikálnej veličiny, ktorú je možné preniesť reálnym prenosovým prostredím. 

Prenos týchto hodnôt v reálnom prenosovom prostredí bude sťažovať útlm a skreslenie. 

Keď sa vrstve podarí prijaté dáta previesť na bitový prúd, odovzdá ho vyššej vrstve. Pri 

odosielaní zase od vyššej vrstvy dostane prúd bitov, ktorý prenesie druhému uzlu.  

Úlohou fyzickej vrstvy je tak aktivácia, udržanie a deaktivácia fyzických spojení 

určených na prenos bitov. Toto fyzické spojenie môže byť vytvorené, s využitím 

sprostredkovacích funkcií vo fyzickej vrstve, vo forme prepojených dátových okruhov. 

Dátový okruh je komunikačná cesta medzi dvoma fyzickými entitami po fyzických 

médiách a prostriedky, ktoré sú potrebné pre uskutočnenie prenosu cez túto komunikačnú 

cestu. Fyzické spojenie dovoľuje prenos prúdu bitov v plnom alebo polovičnom duplexe, 

teda či je prenos možný oboma smermi súčasne, a môže byť dvojbodové (point-to-point) 

alebo mnohobodové (point-to-multipoint) (5), (6). 

 

Linková vrstva 

Táto vrstva už v prúdoch bitov, ktoré dostala od fyzickej vrstvy rozoznáva údaje 

a keďže je potrebné označiť začiatok a koniec úseku dát, dáta sa rozdeľujú na dátové 

rámce. Linková vrstva následne uskutočňuje prenos týchto údajov po fyzickom médiu (za 

využitia fyzickej vrstvy). Pri vytváraní rámcov sa väčšie správy segmentujú na menšie 

kúsky (veľkosť rámca je daná podľa použitej technológie), preto je potrebné, aby 

jednotlivé rámce linková vrstva na strane príjemcu zoradila do správneho poradia. Navyše 

sa rámce pri ceste k cieľu môžu vplyvom rušenia poškodiť, môžu byť duplikované alebo 

prísť do cieľa vo viacerých kópiách. Všetky tieto problémy musí riešiť linková vrstva, 

prostredníctvom potvrdzovacích rámcov, ktoré posiela späť odosielateľovi, aby 

signalizoval, ktoré rámce už prijal. Linková vrstva má na starosti tiež správu prenosovej 

rýchlosti, k čomu využíva vyrovnávaciu pamäť pre rámce (frame buffer). Do tejto pamäte 

sa ukladajú rámce, ktoré pribudli do systému zo siete v nedávnej dobe. Tok do a z tejto 

pamäte, podlieha kontrole a regulácií tak, aby bol bezchybný a efektívny, preto 

potvrdzovacie rámce obsahujú aj informácie o aktuálnom stave vyrovnávacej pamäte. 
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K adresovaniu rámcov využíva linková vrstva lokálne adresy. Úlohou linkovej vrstvy je 

teda prijímať, odosielať, kontrolovať každý prijatý rámec a rozhodovať či ho predá vyššej 

vrstve (3) (4). 

 

Sieťová vrstva 

Úlohou sieťovej vrstvy je poskytnúť sieťové spojenie otvoreným systémom, ktoré 

spolu chcú komunikovať a pritom nie sú priamo prepojené. K adresovaniu komunikácie 

v komplexnej sieti využíva táto vrstva globálnu adresu, ktorá sieťové rozhranie 

v počítačovej sieti jednoznačne identifikuje. Jednotkou, ktorú táto vrstva využíva je paket 

a pretože pri prenose existuje medzi dvoma uzlami mnoho ciest, sieťová vrstva má na 

starosti voľbu jeho trasy. Základnou poskytovanou službou je teda transparentní prenos 

dát medzi transportnými entitami. Nachádza sa tu tiež správa dátového toku, ktorá 

pomocou funkcie smerovania (routing) zabraňuje zahlteniu podsiete veľkým množstvom 

paketov v krátkom okamžiku. Medzi ďalšie služby patria zahajovanie, vytváranie a záver 

sieťových spojení, identifikácia koncových bodov sieťových spojení, dohodnutie kvality 

služby, usporiadanie poradia prenášaných fragmentov v paketoch, oznamovanie 

vniknutých chyb a príjem potvrdenia. Aby sa komunikácia medzi zariadeniami mohla 

uskutočniť, je nevyhnutné, aby sieťová vrstva mala mechanizmus na mapovanie adries 

sieťových aj linkových (3), (4), (5), (6). 

 

Transportná vrstva 

Transportná vrstva prepojuje sieťovú vrstvu, ktorá je pod ňou s relačnou vrstvou, 

ktorá je nad ňou. Jej úlohou je dáta patriace k nejakej relácii rozčleniť a predať 

v správnom formáte a veľkosti sieťovej vrstve. Keď naopak dáta zo sieťovej vrstvy 

dostane, jej úlohou je, aby boli doručované správnemu konkrétnemu procesu, k tomu 

využíva čísla portov. Porty sú označované číslami 0 – 65535 (16 bitové číslo). 

Transportná vrstva môže meniť charakter komunikácie na spojovanú a spoľahlivú, 

nezmení však kvalitu nižších vrstiev. Táto vrstva zaisťuje 2 základné typy služieb 

datagram a stream, pričom prvú zaisťuje protokol UDP a druhú protokol TCP (4), (6). 
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Relačná vrstva 

V tejto vrstve sa stretávame s prostriedkami a nástrojmi pre vytvorenie a udržanie 

relácie, a taktiež služieb pre ich inicializáciu. Zmyslom relačnej vrstvy je organizovať 

a synchronizovať dialóg medzi spolupracujúcimi prezentačnými entitami a riadiť 

samotnú výmenu dát, ktorá medzi nimi prebieha. Jedna prezentačná entita môže byť 

v jednom momente pripojená k viacerým relačným spojeniam. Relačná vrstva sa stará aj 

o synchronizáciu a obnovenie konkrétneho relačného spojenia. Môže taktiež vykonávať 

overovanie užívateľov a zabezpečovanie prístupu k zariadeniam (3), (4), (5). 

 

Prezentačná vrstva 

Táto vrstva má na starosti konverziu dát, pretože dáta v rôznych systémoch môžu 

mať rozličné kódovanie. Zaisťuje aby forma prenášaných údajov bola jednotná, prípadne 

môže dáta komprimovať alebo šifrovať. V praxi zvyčajne splýva s relačnou vrstvou (3). 

 

Aplikačná vrstva 

Aplikačná vrstva predstavuje už určitú aplikáciu, ktorá sa objaví užívateľovi na 

obrazovke a sprístupňujúcu mu sieťové služby. Umožňuje mu prístup k súborom na inom 

zariadení, využívanie hardwaru iných systémov, kontrolu a monitorovanie iných 

systémov, atď. (3). 

 

2.2 Architektúra TCP/IP 

Druhým najznámejším modelom vrstveného sieťového zásobníka po modeli OSI 

je architektúra TCP/IP. Túto architektúru tvoria, na rozdiel od siedmich vrstiev pri OSI, 

len štyri vrstvy. Sú to vrstvy: 

 

 Vrstva sieťového rozhrania – táto vrstva zhruba odpovedá fyzickej a linkovej vrstve 

OSI modelu. V TCP/IP sa táto vrstva nerieši a TCP/IP preberá všetky technológie, 

ktoré to vedia zabezpečiť,  

 Internetová vrstva - priamo funkciami, službami aj rozhraním odpovedá sieťovej 

vrstve OSI. Používa IP protokol, ktorý definuje formát paketov pri prenose v sieti, a 

IP adresu k adresovaniu prenosov, 
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  Transportná vrstva – taktiež plní funkcie transportnej vrstvy OSI modelu a tiež 

ponúka transportnú službu spojovanej a nespojovanej komunikácie. Používajú sa tu 

dva protokoly, protokol TCP, ktorý sa zaoberá založením a fungovaním spojovanej 

komunikácie medzi systémami na internete, a protokol UDP, ktorý popisuje 

nespojovanú komunikáciu, 

 Aplikačná vrstva - plní funkcie relačnej, prezentačnej a aplikačnej vrstvy OSI 

modelu, a aj keď existujú výnimky, je možné prehlásiť, že aplikácie TCP/IP bežia 

priamo nad transportnou vrstvou (4), (5) . 

 

Tab. č. 1: Porovnanie vrstiev modelu OSI a architektúry TCP/IP 

 Vrstva OSI  Vrstva TCP/IP 

7 Aplikačná  

Aplikačná 6 Prezentačná  

5 Relačná  

4 Transportná  Transportná 

3 Sieťová  Internetová 

2 Linková  Vrstva sieť. 
rozhrania 1 Fyzická  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

2.3 Topológia sietí 

Topológia predstavuje spôsob akým sú jednotlivé počítače (zariadenia) a iné 

sieťové prvky, prepojené pomocou káblov v sietí. Pretože za sieťový element je 

považované všetko čo má sieťovú adresu, môžeme za virtuálny alebo logický sieťový 

prvok prehlásiť aj software, ktorý je preto potrebné taktiež zahrnúť do popisu topológie.  

Rôzne topológie sa rozlišujú aj podľa druhu použitého kábla a nemôžeme každý  

kábel použiť na ľubovoľnú topológiu. Je tiež potrebné rozlišovať fyzickú topológiu siete 

a logickú topológiu. Zatiaľ čo fyzická popisuje fyzické prepojenie, teda vedenie 

prenosových prostriedkov, logická popisuje spôsob toku signálu v sieti. U sietí sa 

môžeme stretnúť s nesledujúcimi typmi topológií: zbernicová, hviezdicová a kruhová, 

strom a spleť (mesh). V praxi sú, ale siete kombináciou uvedených typov (4), (5), (7). 
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2.3.1 Zbernicová topológia 

Využíva sa predovšetkým v sieťach s koaxiálnym káblom. Využíva sa jeden 

hlavný kábel, ktorý ide od jedného systému ku druhému a prepojuje tak dva alebo viac 

sieťových uzlov (koncových bodov). Systémy sa k vedeniu pripájajú pomocou 

odbočovacích prvkov. Tieto uzly (koncové body) majú hlavnú vlastnosť sieťovej 

komunikácie – schopnosť byť adresovaný. Tým sa zaistí, že koncové body príjmu len 

také správy, ktoré sú im určené aj napriek tomu, že správy sa po zbernici šíria všetkými 

smermi a na všetky uzly. Nevyskytuje sa tu žiadna riadiaca stanica, dáta teda prúdia 

všetkými smermi a každý systém k ním má prístup.  

Výhodou je nižšia cena takéhoto riešenia, možnosť jednoduchého pridávania 

alebo odoberania staníc zo siete a to, že v prípade výpadku jedného systému, sieť môže 

naďalej fungovať. Problémom je ale poškodenie kábla, ak sa ten poškodí na čo i len 

jednom mieste, preruší to komunikáciu medzi všetkými systémami. Problémy môže 

taktiež spôsobovať vysoký počet pripojených staníc, čo môže značne obmedziť samotné 

využitie zbernice (3), (4), (5). 

 

 

Obrázok č. 4: Zbernicová topológia (8) 

 

2.3.2 Hviezdicová topológia 

Najčastejšie sa využíva krútená dvojlinka. Každý systém sa pripája vlastným 

káblom do centrálneho uzla, ktorý riadi samotné smerovanie dát v sieti. Ostatné uzly sa 

v tomto prípade o smerovanie nestarajú a na centrálny uzol sú tak kladené vysoké 

požiadavky na výkon a spoľahlivosť. Podľa toho, čo tvorí centrálny uzol môžeme túto 

topológiu deliť na aktívnu a pasívnu hviezdu. Pri pasívnej hviezde sa jednotlivé uzly len 

prepoja v patch paneli, zatiaľ čo pri aktívnej môže byť centrálnym uzlom aktívny prvok 

(napríklad switch), ktorý môže obsahovať korekciu chyb a zosilňovač signálu. Ak 
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využijeme centrálny uzol na prepojenie dvoch alebo viacerých hviezdicových sietí 

dohromady vznikne topológia rozšírenej alebo distribuovanej hviezdy.  

Výhoda tohto riešenia je v tom, že porucha jedného systému alebo kábla nepreruší 

činnosť zvyšnej časti siete. Vyhľadanie poruchy je taktiež v porovnaní so zbernicovou 

topológiou jednoduchšie. Problémom je ak sa pokazí centrálny uzol, to vyradí 

z prevádzky celú sieť a aj vyššia spotreba káblových vedení (3), (4), (5). 

 

 

Obrázok č. 5: Hviezdicová topológia (8) 

 

2.3.3 Kruhová topológia 

Systémy sú pomocou káblu prepojené tak, že vytvárajú súvislý kruh, to dovoľuje 

jednotlivým systémom využiť metódu postupného predávania správ(token). 

Jednoduchšie by sa to dalo vysvetliť tak, že ku každému sytému sú pripojené dva ďalšie 

systémy, od jedného dáta prijíma a druhému odosiela, pričom posledný systém v sieti sa 

takto prepojí s prvým a vytvoria tak súvislý kruh. Jednotlivé pakety sa tak šíria postupne 

jedným smerom od uzla k uzlu, kým sa nedostanú k cieľovému systému. Jediný smer je 

nutný preto, aby sa zabránilo rušeniu a kolíziám signálu, ktoré vedú k chybám 

signalizácie. Preto sa využíva aj topológia dvojitého kruhu, kde každý kruh je určený na 

jeden smer, čím je umožnené odosielať dáta do oboch smerov. Druhý kruh  sa taktiež 

môže využiť ako riadiaci kanál, záloha v prípade výpadku alebo na zaistenie lepšej 

odolnosti proti chybám. 

Výhodou tejto topológie je jednoduchý spôsob predávanie dátových paketov, bez 

existencie kolízie medzi jednotlivými systémami. Nevýhoda takejto topológie je, že 

v prípade výpadku jedného systému dôjde k prerušeniu činnosti siete. Rovnaký prípad 

môže nastať aj pri poškodení kábla, to sa ale rieši jeho zdvojením (3), (4), (5). 
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Obrázok č. 6: Kruhová topológia (8) 

 

2.3.4 Topológia strom 

Sieť v topológií stromu je vždy odvodená od najvyššej (koreňovej) úrovne 

hierarchie. Na najvyššej úrovni je  len jediný uzol, ktorý je prepojený s uzlami v druhej 

úrovni hierarchie. Uzly na druhej úrovni sú potom napojené na jeden alebo viac uzlov 

tretej úrovne. Z nej sa môže vetviť ďalšia úroveň. Každý uzol (okrem uzlu na prvej 

úrovni) má tak rodičovský uzol vo vyššej úrovni hierarchie. V celej sietí musia byť 

minimálne tri úrovne, inak by sieť patrila do topológie hviezdy. Počet uzlov, ktoré sú 

k jednotlivým rodičovským uzlom napojené, sa nazýva faktor rozvetvenia. Správy 

dorazia v tejto topológií ku všetkým staniciam a tie si potom vyberú iba tie, ktoré sú pre 

nich určené. Stromovú topológiu nájdeme najčastejšie v súborových systémoch, 

databázach a adresárových službách (4), (5).  

Tieto siete sa vyznačujú jednou nevýhodou: „režijné náklady spojené s prenosom 

dát medzi úrovňami sa pri pohybe stromom hore zvyšujú. Uzly v úrovni nad aktuálnym 

uzlom sú z hľadiska réžie potrebnej pre spracovanie dátovej komunikácie náročnejšie.“ 

(4, s. 38) 

 

 

Obrázok č. 7: Topológia strom (8) 
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2.3.5 Topológia spleti (mesh) 

Sieť s touto topológiou je sieť, v ktorej môže byť každý jednotlivý uzol prepojený 

s ľubovoľným iným uzlom bodovým spojením. Môže sa jednať o úplne prepojenú sieť 

(full mesh), kde sú všetky uzly poprepájané každý s každým, alebo o čiastočné prepojenú 

sieť (partial mesh), kde sú prepojené len niektoré uzly. Uzly, ktoré nie sú v takejto sieti 

priamo prepojené so všetkými ostatnými, musia pri komunikácií využívať viac skokov 

cez ostatné uzly. Všetky stanice v topológií spleti sú rovnocenné a neexistuje medzi nimi 

žiaden centrálny uzol. 

Výhodou tejto topológie je vysoká spoľahlivosť tejto siete, pretože aj v prípade 

výpadku niektorého zo spojov, môže existovať možnosť komunikácie po zvyšných 

spojoch. Nevýhodou je vysoká nákladnosť celej tejto siete, práve z dôvodu potrebného 

množstva spojov medzi uzlami. Aj to je aj dôvod prečo sa v praxi úplne prepojené siete 

takmer nevyskytujú (4), (5).  

 

 

Obrázok č. 8: Topológia spleti (8) 

 

 

2.4 Štruktúrovaný kabelážny systém 

Štruktúrovaný kabelážny systém prestavuje sieť metalických a optických káblov, 

zásuviek, patch panelov, rozvádzačov a iných pasívnych prvkov kabeláže. Základnou 

funkciou je prepojiť jednotlivé zariadenia medzi sebou cez ústredňu (rozvádzač) 

a prenášať obraz, zvuk, dáta, riadiace signály, po jednom type kábla, bez závislosti na 

type použitého protokolu a hardwaru (9).  

 

 



27 

 

2.4.1 Normy 

Výstavba sieťovej infraštruktúry sa musí viesť podľa noriem na to určených. 

Existuje mnoho noriem, týkajúcich sa univerzálnej kabeláže, ktoré vytvárajú 

medzinárodné organizácie a jednotlivé štáty ich potom preberajú. Tieto normy slúžia pre 

výrobcov jednotlivých zariadení (káble, rozvádzače,...) k tomu, aby boli ich zariadenia 

kompatibilné so zariadeniami iných výrobcov, a pre dosiahnutie požadovaných vlastností 

vybudovanej siete. 

 

ČSN EN 50173 – 1  

Táto norma vznikla preložením európskej normy EN 50173-1 do češtiny a je 

zameraná na univerzálne kabelážne systémy, špecifikuje požiadavky na káblové 

subsystémy, umiestenia funkčných prvkov, klasifikáciu kabeláže, vlastnosti kanálu,  

požiadavky na káble, na jednotlivé spojovacie technické prostriedky a iné (10). 

 

ČSN EN 50174 - 1 

Norma vznikla z európskej normy EN 50174-1 a je zameraná na inštaláciu 

káblových rozvodov, rozoberá aké vplyvy prostredia treba pri plánovaní káblových 

rozvodov zvážiť, ako vyberať zložky káblových rozvodov, kde by mali byť jednotlivé 

prvky káblového rozvodu, kadiaľ by mali viesť káblové trasy a iné (11). 

 

Tab. č. 2: Ďalšie dôležité normy 

Onačenie normy Obsah 

CŠN EN 50173 - 2 Univerzálne kabelážne systémy - Kancelárske priestory 

CŠN EN 50173 - 3 Univerzálne kabelážne systémy - Priemyslové priestory 

CŠN EN 50173 - 4 Univerzálne kabelážne systémy - Obytné priestory 

CŠN EN 50173 - 5 Univerzálne kabelážne systémy - Dátové centrá 

ČSN EN 50174 - 2 Inštalácia káblových rozvodov - Projektová príprava a výstavba v budovách 

ČSN EN 50174 - 3 Káblové vedenia - Projektová príprava a výstavba mimo budov 

EN 50167 Horizontálna sekcia 

EN 50168 Pracovná sekcia 

EN 50169 Chrbticová sekcia 

EN 55022 EMC - limity vyžarovania 

EN 5024 EMC - odolnosť proti rušeniu 

EIA/TIA 606 Označovanie prvkov kabeláže 
(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (6), (12)) 
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2.4.2 Základné pojmy 

Norma ČSN EN 50173–1 definuje základné pojmy s ktorými je možné sa pri 

tvorbe kabelážneho systému stretnúť. Tu je niekoľko z nich: 

 

kabeláž – systém telekomunikačných káblov, šnúr a spojovacích technických 

prostriedkov, ktorý podporuje prevádzku zariadenia informačnej technológie, 

 

kanál – prenosová cesta medzi dvoma koncovými bodmi, spájajúca dva ľubovoľné 

zariadenia pre špecifickú aplikáciu; kanál zahrňuje pripojovacie šnúry zariadenia a šnúry 

pracoviska, 

 

linka – prenosová cesta medzi dvoma ľubovoľnými rozhraniami univerzálnej kabeláže; 

nezahrňuje pripojovacie šnúry zariadení a šnúry pracoviska, 

 

horizontálny kábel – kábel spojujúci rozvodný uzol podlažia s telekomunikačným 

vývodom alebo konsolidačným bodom, 

 

rozvodný uzol areálu (CD) – rozvodný uzol z ktorého vychádza chrbticová kabeláž 

areálu, 

 

rozvodný uzol budovy (BD) – rozvodný uzol v ktorom končia chrbticové káble budovy 

a do ktorého je možné pripojiť chrbticové káble areálu, 

 

rozvodný uzol podlažia (FD) – rozvodný uzol používaný k spojeniu medzi 

horizontálnym káblom, ďalšími káblovými subsystémami a aktívnym zariadením, 

 

konsolidačný bod (CP) – spojovací bod v horizontálnom káblovom subsystéme medzi 

rozvodným uzlom podlažia a telekomunikačným vývodom, 

 

telekomunikačný vývod (TO) – pevné pripojovacie zariadenie, ktorým je ukončený 

horizontálny kábel; telekomunikačný vývod je vybavení rozhraním pre kabeláž 

pracoviska (10), 
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pracovisko (WA) – priestor v budove, kde pracovníci prechádzajú do styku 

s telekomunikačným koncovým zariadením, 

 

koncové zariadenie – zariadenie pre špecifické aplikácie umiestnené v pracovnom 

priestore, 

 

telekomunikačná miestnosť – uzavretý priestor, ktorý slúži k umiestneniu 

telekomunikačného zariadenia, zakončeniu káblov a kabeláže pre krížové prepojovanie; 

telekomunikačná miestnosť je považovaná za bod krížového prepojovania medzi 

chrbticou a subsystémom horizontálne kabeláže (10). 

 

2.4.3 Prvky kabelážneho systému 

Ako už bolo spomenuté, kabelážny systém sa skladá z mnohých prvkov, preto 

v tejto podkapitole rozoberiem jednotlivé prvky, druhy týchto prvkov, možnosti vedenia 

káblov v budove, organizácie káblov v rozvádzači, a popíšem, čo všetko je potrebné 

označovať. 

 

Prenosové prostredie 

Táto časť rozoberá dva druhy prenosových prostredí, ktoré sú schopné pracovať 

na fyzickej vrstve siete. Základné rozdelenie týchto prostredí je na káblové a bezdrôtové. 

 

Káblové 

Z dôvodu nekompatibility v začiatkoch rozvoja sietí sa vyvinul štandard 568, 

ktorý definuje jednotlivé dátové a hlasové káble, určuje spôsob inštalácie káblov 

v budove, špecifikuje dĺžky káblov v jednom segmente, úroveň výkonu pre každý typ 

káblu a aj konektory týchto káblov. V sieťovej infraštruktúre sa využívajú dva hlavné 

druhy káblov: metalické a optické (7). 

 

Na klasifikáciu káblov sa používajú pojmy kategória a trieda. Pojem kategória 

klasifikuje materiál pre linku a kanál do kategórií označených číslami: Kritérium pre 

klasifikáciu metalického kanála je frekvenčný rozsah (Mhz) a pre optický kanál je to 

meraný útlm. Trieda využíva pre klasifikáciu rovnaké kritéria, klasifikuje ale kanál ako 
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celok, preto triedu ovplyvňuje aj technika spojovacích prvkov a technika inštalácie. 

Triedy sa označujú písmenami A – F (6). 

 

Metalické káble 

Existujú dva druhy metalických káblov, ktoré sa využívajú v sieťovej 

infraštruktúre, sú to koaxiálny kábel a krútená dvojlinka. Oba tieto káble fungujú na 

princípe prenosu elektrických signálov po medenom médiu (7). 

 

1. Koaxiálny kábel  

Koaxiálny kábel je tvorený dvoma vodičmi tak, že vonkajší vodič obaľuje  

vnútorný (väčšinou medený), ktorý sa nachádza v strede káblu a prenáša signály, a medzi 

týmito dvoma vodičmi je dielektrický izolačný penový materiál. Celý tento kábel je 

takisto zaizolovaný v ochrannom puzdre, ktoré je z PVC alebo teflonu. Úlohou vodiča 

obklopujúceho jadro je zvyčajne uzemnenie kábla. 

 

V sieťach sa používali dva typy koaxiálnych káblov a to tučný ethernet 

(označovaní RG-58 alebo 10Base2) a tenký ethernet (RG-8 alebo 10Base5). Rýchlosti 

týchto káblov boli obmedzené na 10 Mb / s. Tieto dva druhy káblov sa líšili hlavne 

množstvom použitého tienenia a použitého konektora. Tučný koaxiálny kábel tak vďaka 

kvalitnejšiemu tieneniu mohol viesť na dlhšiu vzdialenosť (500 m oproti 200 m 

u tenkého), tenký bol ale jednoduchší na inštaláciu, mal väčšiu pružnosť a nižšiu cenu. 

Oba tieto káble sa používali  v spojení so zbernicovou topológiou. V súčasnosti sa 

koaxiálne káble v sieťach nepoužívajú (5), (7). 

 

2. Krútená dvojlinka 

Krútená dvojlinka, označovaný tiež symetrický kábel, je kábel, ktorý je tvorený 

párom vodičov a tie sú vzájomne skrútené. V súčasnosti je to najpoužívanejší typ káblu 

v LAN s hviezdicovou topológiou. Je najlacnejší, ale taktiež najmenej výkonný. Skladá 

sa z ôsmich samostatne zapuzdrených medených vodičov, tie sú usporiadané do párov 

a farebne odlíšené podľa štandardu. Každý pár je zakrútený pod iným uhlom, aby sa 

zabránilo vzájomného rušeniu jednotlivých párov a tiež vonkajších vplyvom. Všetky 

vodiče sú obalené spoločným obalom. Podľa druhu vodiča a spôsobu použitia existujú 
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dva druhy tohto kábla: s vodičom typu lanko a s vodičom typu drôt. Zatiaľ, čo vodič typu 

lanko sa používa napríklad na prepojenie prípojného miesta s koncovým zariadením , 

vodič typu drôt je určení na vedenie káblov v dome (5), (7).  

 

Tieto káble sa podľa použitého tienia delia na (6): 

 UTP – kábel, ktorý neobsahuje žiadne tienenie, 

 STP – celkovo tienený kábel, na tienenie je využité opletenie, 

 FTP – celkovo tienený kábel, na tienenie je využitá fólia, 

 ISTP – každý pár je tienený fóliou a celý kábel je ešte tienený opletením. 

 

Optické káble 

Optické káble prenášajú po vláknach, ktoré sú vyrobené buď z plastu alebo zo 

skla, informácie prostredníctvom svetelného signálu, namiesto elektrického. Sú 

najnovším a vďaka možnosti dosahovania vysokých prenosových rýchlostí, aj 

najperspektívnejším prenosovým prostriedkom. Priepustnosť optických káblov je 

v rádoch Tbit/s. Regenerácia signálu nie je tak potrebná ako pri metalických kábloch. Na 

samotnú premenu elektrického informačného signálu na svetelní sa využíva laserová 

alebo LED dióda. LED diódy sú v porovnaní s laserovými lacnejšie, ale kvôli menšej 

šírke pásma, dosahujú s primeranou chybovosťou iba menšie vzdialenosti.  

Používajú sa dva typy optických káblov: 

 jednovidové (singlemode, monomode) – využíva sa veľmi tenké vlákno, cez, ktoré 

prúdi laserový lúč, ktorý má konštantnú vlnovú dĺžku a umožňuje tak dosahovať 

väčšie vzdialenosti, 

 mnohovidové (multimode) – na generovanie svetelného signálu využíva svetelné 

diódy, ktorých svetlo pozostáva z niekoľkých vlnových dĺžok a pretože uhol dopadu 

tohto lúča nie je s osou jadra nenulový, dochádza pri ceste vláknom k odrazom od 

okrajov optického vlákna, čo znižuje dosah takéhoto kábla (5).  

 

Bezdrôtové 

Existuje viacero technológií pre bezdrôtový prenos signálu, technológií 

využívajúcich napríklad mikrovlnné alebo rádiové žiarenie, či infračervené lúče. V praxi 
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najrozšírenejšou technológiou pre bezdrôtové pripojenie k sieti vo firmách 

a v domácnosti sa stala sieť s označením Wi-Fi. 

Wi-Fi  

Táto technológia je založená na komunikačných linkách vytvorených pomocou 

rádiových vĺn na frekvencií 2,4 GHz alebo 5 GHz. Tieto frekvencie boli vybrané preto, 

že prístup k nim je úplne voľný a sú schopné pojať ad hoc sieťové spoje, ktoré v týchto 

sieťach môžu vznikať bez vyrušenia iných zúčastnených systémov. Wi-Fi je obchodná 

značka Wi-Fi Alliance a používa sa pre všeobecné označenie technológií založených na 

štandarde 802.11x. Týchto štandardov existuje niekoľko a v súčasnosti štyri bežne 

používané majú označenie 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n. Tieto štandardy sa 

mimo frekvencie na ktorej môžu pracovať líšia aj priepustnosťou a teoretickým dosahom. 

Problémom Wi-Fi sieti je ale bezpečnosť, preto je potrebné ich šifrovať (4). 

 

Spojovacie prvky 

Spojovacie prvky predstavujú všetky prvky, ktoré slúžia k ukončeniu káblov 

v pracovných miernostiach alebo k ukončeniu káblov v rozvádzači. Medzi spojovacie 

prvky teda patria konektory, zásuvky a patch panely. 

 

Konektory 

Konektory tvoria koncový bod každého kábla, či už je to krútená dvojlinka, 

koaxiálny kábel alebo optický kábel. Existuje niekoľko druhov (podľa použitého kábla), 

ale aj veľa variant (podľa výrobcu). 

Krútená dvojlinka 

Pre krútenú dvojlinku je určený konektor s označením RJ45, ten sa delí podľa 

niekoľkých hľadísk: 

 typ vodiča - ak sú určené pre vodič typu drôt, musia mať káble zakončenie typu 

zásuvka (jack), v prípade vodiča typu lanko to musí byť konektor (plug), 

 kategória kábla – pre plné využitie rýchlosti kábla, je potrebné mať konektor 

minimálne rovnakej kategórie 

 tienenie kábla – tienené káble (napr. STP) vyžadujú aj tienené zakončenia, 
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 spôsob zapojenia vodičov – konektor môže byť vybavení systémov samozarezávania 

vodičov, alebo je potrebné každý vodič zarezať do zarezávacích nožov pomocou 

špeciálneho nástroja (6). 

 

Obrázok č. 9: Ukážka konektorov krútenej dvojlinky (13) 

 

Optický kábel 

Konektory pre optické káble nevedú, na rozdiel od metalických, žiadny signál. 

Zaisťujú to, aby spojované vlákna ležali v jednej spoločnej osi. K tomu v optických 

konektoroch slúži ferula, ku ktorej sa vlákno prilepí špeciálnym lepidlom. Pre optiku 

existuje niekoľko rôznych konektorov, ak je konektor určený pre dva vlákna označuje sa 

ako Duplex, ak pre jedno tak Simplex. Ukážky niektorých najznámejších konektorov sú 

v nasledujúcom obrázku (6). 

 

 

Obrázok č. 10: Ukážka konektorov optických káblov (14) 

 

Zásuvky 

Zásuvky, ktoré sa používajú na pracovnom mieste ako telekomunikačný vývod sa 

vyrábajú  ako (6): 

 Integrované - s plošným spojom – obsahujú plošný spoj na ktorý sa pripájajú 

jednotlivé vodiče UTP kábla, 

 Integrované - s pevným osadením portov – zásuvka obsahuje konektory, do ktorých 

sa kábel zapojí, 
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 Modulárne – zásuvka obsahuje len držiak do ktorého sa pripájajú káble s nasadenými 

konektormi. To prináša výhodu, že do takejto zásuvky môžeme zapojiť hocijaký 

kábel a nemusíme pri každej modernizácií káblových rozvodov, meniť aj zástrčky ( 

napr. prechod z Cat. 5 na Cat. 6). 

 

Patch panely 

Patch panel je pasívny prvok štruktúrovaného kabelážneho systému, ktorý slúži 

k zakončeniu horizontálnych liniek. Najčastejšie sa nachádza v rozvádzači, preto sa 

štandardne vyrába v 19" rozmere. V prípade, že sa jedná o menej ako 24 portový patch 

panel zvyčajne zaberá 1U pozíciu , zatiaľ čo 32 a 48 portové zaberajú 2U pozície.   

 

Rovnako ako zásuvky sa patch panely vyrábajú v prevedení s integrovaným 

plošným spojom, kde sa pripájajú jednotlivé vodiče kábla, s integrovanými, pevne 

osadenými portami a v modulárnom prevedení, kedy patch panel slúži len ako držiak 

káblov s nasadenými konektormi (6). 

 

 

Obrázok č. 11: Porovnanie patch panelov (13) 

 

Prvky organizácie 

Rozvádzač   

Dátový rozvádzač je miesto, kde sa nachádza patch panel v ktorom sú zakončené 

jednotlivé linky horizontálneho vedenia. V rozvádzači sa nachádzajú aj aktívne prvky ako 

switch alebo router, ktoré sú cez patch panel prepojené priamo s TO v jednotlivých 

miestnostiach.  

Základom každého rozvádzača sú dva zvislé nosníky, ktoré sú od seba vzdialené 

približne 18" (457 mm) a v oboch týchto nosníkoch sú zvislo umiestnené rady otvorov. 

Tieto otvory majú vodorovnú vzdialenosť od otvorov v druhom nosnom stĺpe 19" 
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(483 mm). Otvory na každom nosníku sú delené po troch, čo predstavuje výšku 1,75" 

(44,45 mm) a označuje sa ako 1 U (rack unit). Tieto rozvádzače sa označujú ako 19" 

rozvádzače (rack) a môžeme sa stretnúť tiež s tiež 10" nástenným rozvádzačom. Existujú 

štyri formy rozvádzačov: stojanové rámy, nástenné rámy, stojanové uzavreté skrine 

a nástenné uzavreté skrine (6).  

 

Obrázok č. 12: Druhy rozvádzačov (13) 

 

Príslušenstvo rozvádzača 

K voliteľným prvkov rozvádzača patria organizéry, tie pomáhajú pri veľkom 

množstve káblov s ich prehľadným usporiadaním. Rozdeľujú sa na vertikálne, ktoré vedú 

káble vertikálne po stranách rozvádzača k jednotlivým zariadeniam a horizontálne, ktoré 

vedú káble horizontálne ku konkrétnemu portu zariadenia (6). 

 

 

Obrázok č. 13: Druhy organizérov kabeláže (15) 

 

K ostatnému voliteľnému príslušenstvu rozvádzača patrí: osvetlenie, ventilátory, 

police, automatické hasiace zariadenia, detekcia otvorenej skrine, server, záložné zdroje 

a ďalšie. 
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Prvky vedenia  

Je mnoho spôsobov, ako viesť káble bezpečne a pohodlne. Pri výbere vhodného 

vedenia je dôležité brať do úvahy aj normy použitých káblov, aby sa dodržali polomery 

ohybu kábla, vzdialenosť od elektrických napäťových káblov, a použil sa dovolený 

spôsob vedenia pre daný typ kábla. Pokiaľ miestnosť obsahuje falošný strop, je možnosť 

viesť kábel v drôtenom rošte v podhľade. Ďalšou možnosťou sú parapetné žľaby alebo 

lišty, ktoré vedú káble po podlahe. Najlepšou možnosťou pre štruktúrovanú kabeláž je 

rúrkami v stenách (4). 

 

 

Obrázok č. 14: Príklady na prvky vedenia (16) 

 

Prvky identifikácie 

Podľa normy EIA/TIA 606 musia byť pri štruktúrovanom kabelážnom systéme 

označené (6): 

 všetky káble (minimálne na oboch koncoch), 

 káblové zväzky ( na oboch koncoch, v mieste vetvenia a kríženia), 

 každý patch panel a ich jednotlivé porty, 

 všetky zásuvky a ich jednotlivé porty, 

 rozvádzače, 

 technické miestnosti, 

 aktívne prvky a ich porty. 

 

2.4.4 Sekcie kabelážneho systému 

Univerzálny kabelážny systém sa delí na niekoľko sekcií, ktoré definuje norma 

EN 50173 – 1. Na tieto sekcie sa vzťahujú určité pravidlá, ktoré je treba pri návrhu 
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a výstavbe brať do úvahy. Rozdelenie je vyznačené v nasledujúcom obrázku a použité 

skratky sú vysvetlené v základných pojmoch v podkapitole 2.4.2. 

 

 

Obrázok č. 15: Štruktúra univerzálnej kabeláže (19, s. 29) 

 

Chrbticová sekcia 

Rozlišujeme chrbticový subsystém areálu, ktorý prepojuje hlavný rozvodný uzol 

areálu s hlavným rozvodným uzlom budovy (hlavný rozvádzač), a chrbticový subsystém 

budovy, ktorý prepojuje hlavný rozvádzač budovy s telekomunikačnými miestnosťami 

horizontálnej kabeláže, a s miestnosťami, kde je nainštalované aktívne zariadenie siete. 

V tejto sekcií sa používajú predovšetkým optické káble (6), (10). 

 

Horizontálna sekcia 

Horizontálna sekcia prepojuje telekomunikačné miestnosti s jednotlivými 

telekomunikačnými vývodmi v pracovnej oblasti, ktoré sú k nim pripojené. Tvoria ju 

káble horizontálne kabeláže, zásuvky v rozvádzačoch a zásuvkách, a tiež voliteľný 

konsolidačný bod. Dĺžka tejto linky nemôže byť viac ako 90 m. Využíva sa tu krútená 

dvojlinka s vodičom typu drôt, aj optické vedenie (6), (10). 

 

Pracovná sekcia 

Pracovná sekcia kabeláže prepojuje jednotlivé zásuvky v patch panely s aktívnymi 

sieťovými prvkami v rozvádzači a taktiež jednotlivé telekomunikačné vývody 

s koncovými zariadeniami. Súčet dĺžok káblov na oboch stranách kanála môže byť 
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maximálne 10 m, pričom kábel v rozvádzači môže mať maximálne 6 m. Najčastejšie sa 

tu používajú káble typu krútená dvojlinka a použitý vodič musí byť v tomto prípade typu 

lanko (6).  
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3 Návrh riešenia 

Na základe analýzy súčasného stavu a jednotlivých požiadaviek investora je 

v tejto kapitole vypracovaný návrh na kompletnú sieťovú infraštruktúru pre daný dom. 

Návrh je vypracovaný tak, aby spĺňal požiadavky pre jednotlivé miestnosti, ale počíta aj 

s určitou rezervou, pre prípad možného budúceho rozšírenia. Zároveň berie do úvahy aj 

cenu jednotlivých aktívnych a pasívnych prvkov kabeláže, aby bol dodržaní aj investorom 

určení finančný strop. 

 

3.1 Návrh počtu a umiestnenia prípojných miest 

Po zhodnotení analýzy súčasného stavu o potrebe prípojných miest v jednotlivých 

miestnostiach a konzultácií s investorom o možnej zvýšenej potrebe v budúcnosti, som 

vyriešil počty prípojok v miestnostiach. Údaje o počte prípojok v každej miestnosti sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. č. 3: Počet prípojných miest v miestnostiach 

Miestnosť Počet prípojných miest 

1.01 2 

1.02 7 

1.03 7 

1.04 4 

1.05 rozvádzač 

1.06 6 

1.07 6 

1.08 6 

1.09 2 

1.10 2 

Celkom 42 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Umiestenie všetkých zásuviek je znázornené na pôdoryse v Prílohe II. 
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3.1.1 Počet zásuviek v jednotlivých miestnostiach 

Na základe konečných údajov o počte prípojok v jednotlivých miestnostiach som 

vypracoval aj zoznam počtu zásuviek v miestnostiach. Vzhľadom na to, že do niektorých 

miestností je naplánované nepárne množstvo prípojok, bude potrebné do týchto 

miestností umiestniť okrem zásuvky s dvoma portami aj zásuvku s jedným portom. Počty 

zásuviek v jednotlivých miestnostiach sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. č. 4: Počet zásuviek v jednotlivých miestnostiach 

Miestnosť Počet zásuviek 2-portová 1-portová 

1.01 1 1 0 

1.02 4 3 1 

1.03 4 3 1 

1.04 2 2 0 

1.05 rozvádzač     

1.06 3 3 0 

1.07 3 3 0 

1.08 3 3 0 

1.09 1 1 0 

1.10 1 1 0 

Celkom 22 20 2 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3.2 Návrh technológie 

Podľa normy dĺžka linky medzi jednotlivými zásuvkami a patch panelom môže 

byť maximálne 90 metrov, to v tomto prípade spĺňajú všetky zásuvky. Jedná sa o vedenie 

káblov v dome, bude teda potrebné využiť kábel s vodičmi typu drôt. Po zohľadnení 

požiadavky majiteľa na sieť s rýchlosťou 1 Gbit/s a skutočnosti, že sa v dome 

nepredpokladá silné rušenie, som sa rozhodol využiť kábel UTP Cat. 5 typu drôt. Celý 

sieťový kanál teda navrhujem podľa triedy D, aby sa dosiahli požadované parametre.  
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3.3 Návrh komponentov  

Táto kapitola je zameraná na výber konkrétnych typov a značiek pasívnych 

prvkov káblového systému v dome. To zahŕňa výber použitých káblov, zásuviek, patch 

panelu a rozvádzača.  

 

3.3.1 Káble 

Po vybratí typu kábla bolo potrebné rozhodnúť o konkrétnom produkte, ktorý sa 

bude v dome inštalovať. Z ohľadom na kvalitu a cenu som volil UTP kábel typu drôt od 

firmy Belden s označením 1583E, ktorý sa predáva v balení po 305 metrov a za cenu 

približne 70 € s DPH. Pri odhadovanom použití kábla na úrovni približne 500 - 550 

metrov, by tak zakúpenie dvoch balení, o celkovej dĺžke 610 metrov, predstavovalo 

dostatočnú rezervu. 

 

Moduly do zásuviek a patch panelov 

Na zapojenie káblov do modulárnych zásuviek a patch panelu som sa rozhodol 

použiť moduly značky Panduit s označením CJ5E88TG. Tie budú použité vo farbách 

zásuviek v miernostiach a modul rovnakej farby bude aj na druhom konci kábla v patch 

panely. 

 

3.3.2 Zásuvky 

Pri zásuvkách bolo potrebné zohľadniť investorovu požiadavku o rôznych farbách 

zásuviek. Rozhodol som sa použiť modulárne zásuvky značky ABB, dizajnovej rady 

Tango. V izbách (1.06, 1.07, 1.08) sa tak použijú kryty zásuviek s označením 5014A-

A100 a s rámčekom 3901-B10, podľa farieb stien v týchto izbách. V ostatných izbách 

budú použité tie isté modely, ale v bielej farbe. Zásuvky pre dva porty budú obsahovať 

nosnú masku s označením 5014A-B1018, zásuvky pre jeden port budú mať masku 

s označením 5014A-B1017. Všetky zásuvky sa budú inštalovať do škatule. 
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Obrázok č. 16: Zásuvky ABB Tango (17) 

 

3.3.3 Patch panel 

Ako patch panel som sa rozhodol použiť modulárny patch panel značky Panduit. 

Z dôvodu potrebného množstva káblov som vybral patch panel s označením 

CPPL48WBLY, ktorý obsahuje miesto pre 48 modulov a v rozvádzači bude zaberať 2U 

pozície. Tento panel je vhodný pre vybrané moduly a obsahuje aj popisné okienka. 

 

 

Obrázok č. 17: Patch panel Panduit CPPL48WBLY (15) 

 

Obsadenie patch panelu 

Do patch panelu bude privedených 42 káblov z prípojných miest celého domu. 

Ostane v ňom teda 6 voľných miest na adaptéry. Všetky porty budú mať na popisných 

okienkach napísané označenie káblov, ktoré sú v nich zapojené. V Prílohe III sú uvedené 

označenia všetkých portov patch panelu. 

 

3.3.4 Rozvádzač 

Rozvádzač som navrhol umiestniť v miestnosti 1.05, označovanej ako komora. 

Túto miestnosť som zvolil, lebo nemá žiadne iné plánované využite, je dostatočne veľká 

a bude tam privedený internet od poskytovateľa. V rozvádzači bude umiestnený patch 

panel pre 48 portov, switch pre 48 portov a router od poskytovateľa internetu. Aby 
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v rozvádzači bolo dostatok miesta aj pre prípadné budúce rozšírenie o ďalšie komponenty, 

rozhodol som sa pre použitie rozvádzača s 6U pozíciami, umožňujúci pripevnenie na 

stenu. Nakoniec som sa rozhodol pre skriňu Netrack 19" 6U/400 v šedej farbe, ktorý bude 

pre lepší prístup pripevnený na stene vo výške 1 meter. Tento rozvádzač má sklenené 

dvierka, ktoré sú odnímateľné, obsahuje niekoľko prieduchov pre lepšie prúdenie 

vzduchu, je do neho možné umiestniť aj niekoľko ventilátorov a má aj otvory pre káble 

v horenej a spodnej doske. 

 

 

Obrázok č. 18: Rozvádzač Netrack 19" 6U/400mm (18) 

 

Obsadenie rozvádzača 

Rozvádzač bude na začiatku obsadení patch panelom, ktorý v ňom zaberie 2U 

pozície, switchom zaberajúcim 1U pozíciu, a taktiež sa tam bude nachádzať router 

potrebný pre pripojenie k internetu. 

 

3.3.5 Vedenie káblov 

Vzhľadom na to, že sa jedná o novostavbu, bolo zo všetkých možností vedenia 

káblov po dome, zvolená možnosť v podobe elektroinštalačnej PVC ohybnej rúrky. Tieto 

ochranné rúrky budú vedené v stenách pod omietkou až k jednotlivým pripojeným 

miestam. Po zvážení bola zvolená trubka Dietzel Univolt FXP-Turbo, ktorá je vhodná na 

inštaláciu do stien pod omietku a aj do betónu. Táto rúrka sa vyrába v šírkach 13 – 63 

mm, ja som sa rozhodol iba pre použitie rúrok s priemerom 40 mm a 32 mm. 
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Obrázok č. 19: Ohybná rúrka FXP-Turbo (16) 

 

Na miesta, kde sa budú jednotlivé zväzky káblov rozdeľovať, bude umiestnená 

elektroinštalačná škatuľa s viečkom ASD od rovnakého výrobcu. Umiestnenie týchto 

škatúľ je znázornené v Prílohe III. Pri inštalácií zásuviek sa tiež použijú škatule 

s označením LK 80x16 T od výrobcu Kopos. 

 

3.4 Návrh káblových trás 

Všetky káble budú od rozvádzača až ku samotným prístupovým bodom vedené 

v ochranných ohybných rúrkach. Jednotlivé trasy som navrhoval tak, aby v jednej 40 mm 

rúrke bolo maximálne 7 káblov a v 32 mm maximálne 4 káble. Teoretické maximá určené 

výrobcom sú približne 13 pre 40 mm a 8 pre 32 mm, takže by malo ostať dostatok miesta 

na jednoduchšie preťahovanie káblov. Všetky trasy k jednotlivým prístupovým bodom 

som označil písmenami A až P. Vzhľadom na to, že jedná rúrka pôjde k viacerým 

prístupovým bodom, tak každá trasa ochrannej rúrky dostala označenie podľa toho ku 

ktorým prístupovým bodom smeruje. Všetky trasy rúrok, prípojné miesta, rozvádzač, 

škatule a Wi-Fi prístupový bod sú vyznačené v Prílohe II. Svetové strany uvedené 

v popise trás sú vzhľadom k plánu, teda hore je sever, dole juh, naľavo západ a napravo 

východ. 

 

Trasa A + B + C 

Počet káblov: 7 

Označenie káblov: 3/1/A, 3/1/B, 3/2/A, 3/2/B, 3/3/A, 3/3/B, 3/4/A 

 

Z rozvádzača vedie zväzok káblov do rúrky s priemerom 40 mm, vo výške 2,5 m 

prechádza do severnej miestnosti kde prejde nad oknom dĺžku 3,5 metra a následne 
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ďalších 2,5 metra. Potom ide smerom dole do výšky 40cm a do elektroinštalačnej škatule. 

Hneď vedľa tejto škatule sa do dvoch prípojných miest zapájajú káble s označením 3/1/A, 

3/1/B, 3/2/A, 3/2/B.  

 

Trasa B + C 

Počet káblov: 3 

Označenie káblov: 3/3/A, 3/3/B, 3/4/A 

 

Táto trasa nadväzuje na trasu A+B+C a od škatule pokračuje zväzok káblov v rúrke 

s priemerom 32 mm severne 2,5 metra a potom doprava nad oknom ďalších 3,3 m. Tam 

sa v škatuli zväzok opäť rozdelí a do prípojného miesta vedľa tejto škatule sa pripoja 

káble 3/3/A, 3/3/B. 

 

Trasa C 

Počet káblov: 1 

Označenie káblov: 3/4/A  

 

Trasa vedie od škatule smerom hore v 32 mm ochrannej rúrke do výšky 2,4 metra 

a pokračuje na východ v dĺžke 2,8 metra, kde následne pokračuje dolu do výšky 40 cm. 

Tam sa pripojí kábel 3/4/A do prípojného miesta. 

 

Trasa D + E 

Počet káblov: 6 

Označenie káblov: 1/1/A, 1/1/B, 4/1/A, 4/1/B, 9/1/A, 9/1/B 

 

Trasa vedie v 40 mm ohybnej rúrke od rozvádzača smerom južne vo výške asi 60 cm až 

do steny susednej miestnosti, odtiaľ pokračuje východne asi 90 cm, kde sa dostane do 

škatule. Vedľa tejto škatule sa pripájajú káble 9/1A a 9/1/B do prípojného miesta 

miestnosti 1.09.  

 

Trasa E 

Počet káblov: 4 
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Označenie káblov: 1/1/A, 1/1/B, 4/1/A, 4/1/B 

 

Zväzok káblov pokračuje v 32 mm ochrannej rúrke od škatule smerom výhodne v dĺžke  

asi 80 cm, tam ide smerom hore do výšky 2,1 metra. Potom pokračuje východne ďalších 

1,2 metra, kde káble 1/1/A a 1/1/B končia v prípojnom mieste v miestnosti 1,01 a zvyšné 

dva prierazom v miestnosti 1.04. 

 

Trasa F + G 

Počet káblov: 6 

Označenie káblov: 8/1/A, 8/1/B, 8/2/A, 8/2/B, 10/1/A, 10/1/B 

 

Zväzok káblov vedie v 40 mm elektroinštalačnej rúrke od rozvádzača južne a vo výške 

2,2 metra prechádza do južnej steny. Odtiaľ pokračuje 3,6 metra na východ a do 

elektroinštalačnej škatule. Z nej potom vedú káble 10/1/A a 10/1/B do zásuvky 

v miestnosti 1.10. 

 

Trasa G 

Počet káblov: 4 

Označenie káblov: 8/1/A, 8/1/B, 8/2/A, 8/2/B 

 

Zo škatule pokračuje zväzok káblov 32 mm rúrkou v stene ďalšie 2 metre. Tam potom 

pokračuje 2,6 m južne, kde ide smerom dole do výšky 40 cm a tam potom káble končia 

v prípojných miestach miestnosti 1.08. 

 

Trasa H + I 

Počet káblov: 6 

Označenie káblov: 7/1/A, 7/1/B, 7/2/A, 7/2/B, 8/3/A, 8/3/B 

 

Od rozvádzača ide zväzok káblov v 40 mm ochrannej rúrke smerom ku južnej stene 

miestnosti, kde vo výške 2,25 m pokračuje 5,6 m východne. Potom vedie 60 cm južne 

a následne 1,9 m východne ponad dvere a vo výške 40 cm do elektroinštalačnej škatule. 
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Odtiaľ vedú káble 7/1/A a 7/1/B do zásuvky v miestnosti 1.07 a cez prieraz 8/3/A a 8/3/B 

do zásuvky v miestnosti 1.08. 

 

Trasa I 

Počet káblov: 2 

Označenie káblov:  7/2/A, 7/2/B 

 

Káble 7/2A a 7/2/B pokračujú z elektroinštalačnej škatule v 32 mm ochrannej rúre ďalších 

2,2 m a tam ústia do prípojného miesta v miestnosti 1.08. 

 

Trasa J + K 

Počet káblov: 6 

Označenie káblov: 6/1/A, 6/1/B, 6/2/A, 6/2/B, 7/3/A, 7/3/B  

 

Od rozvádzača ide zväzok káblov v 40 mm ochrannej rúrke severne až kým sa nedostane 

do severnej steny miestnosti a vo výške 2,45 m pokračuje 5,6 m smerom na východ. 

Odtiaľ ide smerom na sever v dĺžke 1,7 m a následne 1,9 m doprava ponad dvere. Vo 

výške 40 cm ústia do škatule a odtiaľ vedú káble 6/1/A a 6/1/B  do prípojného miesta 

v miestnosti 1.06. 

 

Trasa K 

Počet káblov: 4 

Označenie káblov: 6/2/A, 6/2/B, 7/3/A, 7/3/B  

 

Táto trasa nadväzuje na trasu J+K a pokračuje cez 32 mm rúrku ďalších 2,1 m na východ, 

tam káble 6/2/A a 6/2/B ústia do zásuvky v miestnosti 1.06 a káble 7/3/A a 7/3/B cez 

prieraz do zásuvky v miestnosti 1.07. 

 

Trasa L + M 

Počet káblov: 6 

Označenie káblov: 2/1/A, 2/1/B, 4/2/A, 4/2/B, 6/3/A, 6/3/B 
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Zväzok káblov ide od rozvádzača v 40 mm ochrannej rúrke do výšky 2,5 m v severnej 

stene miestnosti a odtiaľ pokračuje 4,3 metra na východ kde sa vo výške 50 cm dostane 

do elektroinštalačnej škatule, z ktorej vedú 2 káble do prípojného miesta 4/2 a dva káble 

do prípojného miesta 2/1. 

 

Trasa M 

Počet káblov: 2 

Označenie káblov: 6/3/A, 6/3/B 

 

Trasa nadväzuje na trasu L+M a od škatule pokračuje zväzok káblov v 32 mm rúre na 

východ až do konca steny. Odtiaľ pokračuje na sever a po 4,2 m končí v zásuvke 

s označením 6/3.  

 

Trasa N + O + P 

Počet káblov: 5 

Označenie káblov: 2/2/A, 2/2/B, 2/3/A, 2/3/B, 2/4/A 

 

Táto trasa taktiež začína v rozvádzači a zväzok káblov vedie cez 40 mm rúrky do severnej 

steny. Vo výške 2,55 m pokračuje na východ až po koniec tejto steny a odtiaľ pokračuje 

ešte 70 cm na sever a tam vedie, vo výške 50 cm, do škatule. Z nej potom vedú káble do 

prípojného miesta s označením 2/2. 

 

Trasa O + P 

Počet káblov: 3 

Označenie káblov: 2/3/A, 2/3/B, 2/4/A 

 

Trasa nadväzuje na predchádzajúcu a od škatule vedú káble v 32 mm ochrannej rúre 1,7 m 

na sever. Potom pokračujú 80 cm na západ a vo výške 90 cm vedú do ďalšej škatule. Z tej 

vedú káble 2/3/A a 2/3/B do zásuvky v miestnosti 1.02. 

 

Trasa P 

Počet káblov: 1 
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Označenie káblov: 2/4/A 

 

Trasa pokračuje v 32 mm ochrannej rúre zo škatule ďalší 1 m západne a končí 

v jednoportovej zásuvke s označením 2/4. 

 

3.4.1 Celková dĺžka káblových vedení 

Údaje o dĺžkach jednotlivých navrhnutých trás a typu použitej ochrannej ohybnej 

rúrky, som pre výpočet celkovej dĺžky všetkých káblových vedení a celkového 

potrebného množstva jednotlivých typov rúrok, dosadil do tabuľky.  

 

 Tab. č. 5: Dĺžka jednotlivých trás 

Trasa Dĺžka (v m) Počet káblov 
Priemer rúrky 

(v mm) 

A + B + C 10,4 7 40 

B + C 5,8 3 32 

C 6,8 1 32 

D + E 2,1 6 40 

E 3,5 4 32 

F + G 5,6 6 40 

G 6,4 4 32 

H + I 12 6 40 

I 2,2 2 32 

J + K 13,5 6 40 

K 2,1 4 32 

L + M 8,6 6 40 

M 5,5 2 32 

N + O + P 10,7 5 40 

O + P 2,9 3 32 

P 1 1 32 

Celková dĺžka káblov 474,4 metrov 

Celková dĺžka 40 mm rúrky 62,9 metrov 

Celková dĺžka 32 mm rúrky 36,2 metrov 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Z tabuľky teda vyplýva, že na kompletné pokrytie domu bude potrebných 

minimálne 474,4 metra káblov. Na vedenie týchto káblov v stenách bude potrebných 

minimálne 62,9 metra 40mm ochranných rúrok a 36,2 metra 32mm rúrok. Taktiež bude 

použitých aj 9 elektroinštalačných škatúľ na vetvenie a 22 škatúľ pod zásuvky.. 

 

3.5 Návrh označovania 

Všetky časti káblového systému bolo potrebné označiť podľa normy EN 50173.  

Na začiatok bolo potrebné odlíšiť zásuvky v jednotlivých miestnostiach, preto každá 

zásuvka v každej miestnosti dostala označenie číslom od 1 do počtu zásuviek v danej 

miestnosti. Aby sa tieto zásuvky dali rozlíšiť v rámci domu, dostali označenia podľa čísla 

miestností (podľa označenia miestností od 1 do 10). Označenie jednotlivých zásuviek 

teda bolo číslo miestnosti/číslo zásuvky. Následne sa rozlíšili aj jednotlivé porty na 

zásuvkách. Ak sa teda jednalo o zásuvku s dvoma portami dostal jeden port označenie 

A a druhý B, v prípade zásuvky s jedným portom to bolo iba A.   

 

Jednotlivé káble tak budú označené podľa tohto rozdelenia pomocou 

samolepiacich štítkov na oboch koncoch. Kábel tak dostane označenie napríklad 7/3/B, 

čo znamená, že tento kábel pôjde do miestnosti 7, 3. zásuvky v tejto miestnosti a portu B 

v tejto zásuvke. Pomocou samolepiacich štítkov budú takto označené aj jednotlivé 

zásuvky a ich porty, a tiež všetky porty na patch panely. Káble, ktoré idú po rovnakej 

trase, sa budú na začiatku zväzkovať páskami a označia sa názvom ich spoločnej trasy. 

V mieste vetvenia sa táto skupinka taktiež označí. Nová skupinka káblov sa zväzkuje a 

označí názvom novej trasy a taktiež aj na mieste kde sa znovu rozdelia. Takýmto 

spôsobom sa budú označovať zväzky káblov, až kým neostane jeden kábel. 

 

3.6 Návrh aktívnych prvkov 

Zameranie tejto kapitoly je výber jednotlivých aktívnych prvkov. Bude sa jednať 

o výber switchu, ktorý bude umiestnení v rozvádzači, a Wi-Fi prístupovému bodu. 

Architektúra celej siete bude hviezdicová, lebo všetky zariadenia budú pripojené na jeden 

switch. 
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3.6.1 Switch 

Pri vyberaní switchu bolo potrebné, mimo samotného vyššieho počtu potrebných 

portov, spĺňať aj požiadavku o rýchlosti siete 1 Gbit/s (teda triedu D) a tiež možnosti 

napájania cez ethernet (POE). Podpora POE umožňuje napájať prístroje, ktoré to 

podporujú, priamo cez UTP dátový kábel a nie je tak potrebné tieto prístroje zvlášť 

pripájať elektrickým káblom.  

Nakoniec sa mi podarilo vybrať switch, ktorý tieto požiadavky splňuje a je ešte 

v rozumnej cenovej hladine. Mnou vybraný switch - ZyXEL GS1910-48HP, tak obsahuje 

až 48 gigabitových portov a všetkých 48 portov podporuje POE. Tým pádom budú môcť 

byť všetky IP kamery, VOIP telefóny a internetové rádia napájané priamo zo switchu. 

Switch zaberie v rozvádzači 1U pozíciu. 

 

 

Obrázok č. 20: Switch ZyXEL GS1910-48HP (18) 

 

Obsadenie switchu 

Do switchu bude pomocou patch káblov v dĺžke 1 m pripojených 40 káblov 

z patch panelu. Switch bude taktiež prepojený patch káblom s routrom od poskytovateľa 

internetu, a bude do neho zapojený aj NAS server, ktorý pán investor plánuje umiestniť 

v miestnosti s rozvádzačom. 

 

Zvyšné dva káble (označené 3/2/A a 7/3/A) z patch panelu budú prepojené priamo 

s tretím a štvrtím portom na ONT zariadení od poskytovateľa IPTV, pretože tieto dva 

porty sú priamo určené na príjem televízie, a je tak potrebné ich prepojiť priamo so set-

top boxom. Porty na zásuvkách, kde bude vedená IPTV budú označené (okrem 

štandardného označenia) aj nápisom IPTV. 
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3.6.2 Wi-Fi prístupový bod 

Ďalšou požiadavkou investora bolo pokrytie domu aj záhrady Wi-Fi sieťou. 

Vzhľadom k tomu, že sa dom nenachádza v husto zastavanej oblasti a v okolí nie je teda 

veľa Wi-Fi sietí, teda ani potenciálneho rušenia, rozhodol som sa pre použitie iba jediného 

kvalitnejšieho prístupového bodu, ktorý by to mal zvládnuť. Na tento účel som vybral 

model D-Link DAP-2553. Ten podporuje štandardy siete 802.11b/g/n na 2.4 Ghz a tiež 

802,11a/n na 5Ghz. Taktiež je možné tento prístupový bod pripájať cez dátové káble, 

preto nebude potrebné dodatočné napájanie. Umiestnenie prístupového bodu v dome je 

označené v Prílohe II. 

 

 

Obrázok č. 21: Wi-Fi prístupový bod D-Link (19) 

 

3.7 Inštalácia siete a garancia 

Stavebné práce spojené s inštaláciou siete bude robiť stavebná firma, ktorá stavia 

dom a bude ich vykonávať pod dohľadom firmy, ktorá bude mať na starosti samotnú 

inštaláciu sieťovej infraštruktúry (preťahovanie káblov, inštalovanie rozvádzača, 

označovanie káblov,...). Tým sa zaistí, že jednotlivé prvky siete budú spĺňať požiadavky  

určené výrobcami týchto prvkov (napr. polomer ohybu kábla) a celá sieť bude taktiež 

spĺňať všetky potrebné normy. 

Firmu na inštaláciu siete si pán zadávateľ bude vyberať osobne, priamou 

zákazkou. Vybraná firma musí mať potrebné certifikáty a budovať sieť podľa noriem, 

a odporúčaní výrobcov jednotlivých prvkov siete. Taktiež sa požaduje garancia na prácu 

tejto inštalačnej firmy po dobu minimálne 10 rokov. 
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3.8 Ekonomické zhodnotenie 

Poslednou častou návrhu riešenia na zavedenie sieťovej infraštruktúry v rodinnom 

dome je celkový rozpočet nákladov. Sú v ňom zahrnuté všetky položky aktívnej 

a pasívnej vrstvy, ktoré boli rozobrané v predchádzajúcich bodoch návrhu.  

Ako je uvedené v analýze súčasného stavu, súčasťou rozpočtu majú byť len 

náklady na aktívne a pasívne prvky, a náklady spojené s ich inštaláciou, a nie na stavebné 

práce. Vo vypracovanom rozpočte teda nebudú zahrnuté náklady, ktoré súvisia 

s umiestnením ohybných ochranných rúrok do stien, umiestnením elektroinštalačných 

škatúľ do stien, atď. Budú tam, ale zahrnuté náklady na ich zakúpenie.  

 

Tab. č. 6: Rozpočet 

Názov Popis MJ Počet 
Cena za 
MJ (v €) 

Cena 
celkom 

(v €) 

Belden UTP Cat. 5 1583E kábel 305 m 2 71,40 142,80 

Panduit CJ5E88TGWH modul biely ks 48 5,00 240,00 

Panduit CJ5E88TGxx modul inej farby ks 36 5,00 180,00 

DIETZEL FXP 40 TURBO ochranná rúrka 40 mm 25 m 3 25,50 76,50 

DIETZEL FXP 32 TURBO  ochranná rúrka 32 mm 25 m 2 20,01 40,02 

DIETZEL ASD 70 BK IEC škatuľa pod omietku ks 9 0,14 1,26 

DIETZEL ASD/PD 70 BK IEC kryt na škatuľu ks 9 0,12 1,08 

ABB 5014A-A100 B kryt zásuvky biely ks 13 1,92 24,96 

ABB 5014A-A100 x kryt zásuvky inej farby ks 9 2,17 19,53 

ABB 3901A-B10 B rám na zásuvku biely ks 13 0,68 8,84 

ABB 3901A-B10 x rám na zásuvku inej farby ks 9 0,79 7,11 

ABB 50141-B1014 nosná maska pre 1 port ks 2 0,94 1,88 

ABB 50141-B1014 nosná maska pre 2 porty ks 20 0,94 18,80 

Kopos LK 80x16 T škatuľa pod zásuvku ks 22 0,61 13,42 

Panduit CPPL48WBLY patch panel ks 1 43,00 43,00 

NETRACK 19“ 6U rozvádzač ks 1 55,85 55,85 

ZyXEL GS1910-48HP switch ks 1 635,12 635,12 

D-Link DAP-2553 Wi-Fi prístupový bod ks 1 115,63 115,63 

Belkin RJ45 UTP cat. 5, 1m  patch kábel ks 44 1,09 47,96 

Zväzovače káblov 200mm  zväzovač káblov ks 100 0,05 5,00 
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Samolepiace štítky 50x25mm štítky na označovanie ks 1 1,82 1,82 

Inštalačné práce inštalácia siete       400,00 

Spolu 2080,58 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Celkový rozpočet na zavedenie sieťovej infraštruktúry do rodinného domu, 

vrátane odhadovanej ceny 400 € za inštalovanie siete firmou, vyšiel v sume 2080,58€. 
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Záver 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovať návrh sieťovej infraštruktúry 

v jednopodlažnom rodinnom dome, ktorý buduje pán zadávateľ. Dôležité pritom bolo, 

aby dom spĺňal nie len súčasné požiadavky majiteľa, ale aby bol pripravený aj na prípadné 

budúce rozšírenie využitia siete. 

Prvým krokom bola analýza súčasného stavu projektu, kde som s pánom 

investorom rozobral plánovanú stavbu, rozloženie jednotlivých miestností v nej a zistil, 

aké požiadavky na sieť v jednotlivých miestnostiach má. Taktiež bolo potrebné zistiť aj 

plánované umiestenie jednotlivej techniky, aby prípojné miesta boli tomu prispôsobené. 

Investor v tejto fáze vytýčil aj výšku rozpočtu, ktorý si na celý projekt určil. Za 2000 € 

tak bolo potrebné zakúpiť všetky potrebné aktívne a pasívne prvky siete a tiež materiál 

na vedenie káblov v dome. 

Ďalšou fázou návrhu bolo určenie počtu prípojných miest v jednotlivých 

miestnostiach a aj počtu zásuviek, ktoré na to budú potrebné. Nasledovalo konzultovanie 

s investorom a po jeho schválení konečného počtu prípojných miest, som určil aká trieda 

kabeláže sa použije. Potom som vybral jednotlivé prvky pasívnej vrstvy a komponenty 

na vedenie kabeláže v dome. Po určení spôsobu vedenia a  prvkov pasívnej vrstvy, som 

navrhol aj jednotlivé trasy káblov v dome. Ďalej som navrhol, ako sa budú označovať 

prvky kabelážneho systému a vybral aktívne prvky siete. Limitujúcim faktorom pri 

výbere komponentov bola aj požiadavka o minimálne 24 mesačnej záruke na všetky tieto 

prvky, čo nakoniec nepredstavovalo žiaden problém a vybraný switch ma záruku dokonca 

60 mesiacov. 

Na záver ostávalo zhodnotiť ekonomickú stránku celého projektu. Celkové 

odhadované náklady vyšli na úrovni 2080,58 €, čo prekračuje stanovený rozpočet 

o približne 80 €. Investor, ale poskytol možnosť, v prípade nutnosti, navýšiť rozpočet až 

na 3000 €. Táto suma je dostatočná na pokrytie odhadovaných nákladov a ponecháva tiež 

rezervu 919,42 € na možné zvýšenie cien komponentov, prípadne vyššiu cenu za samotnú 

inštaláciu siete. Po dodržaní rozpočtu investora, tak boli splnené všetky jeho požiadavky 

na tento projekt. 
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Príloha 3: Tabuľka označovania prvkov 

 

 

Č. portu Ozn. portu PP / zásuvky Ozn. kábla Miestnosť Trasa 

1 7/1/A 7/1/A Izba - 1.07 H+I 

2 7/1/B 7/1/B Izba - 1.07 H+I 

3 7/2/A 7/2/A Izba - 1.07 H+I 

4 7/2/B 7/2/B Izba - 1.07 H+I 

5 8/3/A 8/3/A Izba - 1.08 H+I 

6 8/3/B 8/3/B Izba - 1.08 H+I 

7 10/1/A 10/1/A Kúpeľňa - 1.10 F+G 

8 10/1/B 10/1/B Kúpeľňa - 1.10 F+G 

9 8/1/A 8/1/A Izba - 1.08 F+G 

10 8/1/B 8/1/B Izba - 1.09 F+G 

11 8/2/A 8/2/A Izba - 1.10 F+G 

12 8/2/B 8/2/B Izba - 1.11 F+G 

13 3/1/A 3/1/A Obývacia izba - 1.03 A+B+C 

14 3/1/B 3/1/B Obývacia izba - 1.03 A+B+C 

15 3/2/A IPTV 3/2/A Obývacia izba - 1.03 A+B+C 

16 3/2/B 3/2/B Obývacia izba - 1.03 A+B+C 

17 3/3/A 3/3/A Obývacia izba - 1.03 A+B+C 

18 3/3/B 3/3/B Obývacia izba - 1.03 A+B+C 

19 3/4/A 3/4/A Obývacia izba - 1.03 A+B+C 

20 2/2/A 2/2/A Kuchyňa - 1.02 N+O+P 

21 2/2/B 2/2/B Kuchyňa - 1.02 N+O+P 

22 2/3/A 2/3/A Kuchyňa - 1.02 N+O+P 

23 2/3/B 2/3/B Kuchyňa - 1.02 N+O+P 

24 2/4/A 2/4/A Kuchyňa - 1.02 N+O+P 

25 9/1/A 9/1/A WC - 1.09 D+E 

26 9/1/B 9/1/B WC - 1.09 D+E 

27 1/1/A 1/1/A Chodba - 1.01 D+E 

28 1/1/B 1/1/B Chodba - 1.01 D+E 

29 4/1/A 4/1/A Chodba - 1.04 D+E 

30 4/1/B 4/1/B Chodba - 1.04 D+E 



IV 

 

Č. portu Ozn. portu PP / zásuvky Ozn. kábla Miestnosť Trasa 

31 4/2/A 4/2/A Chodba - 1.04 L+M 

32 4/2/B 4/2/B Chodba - 1.04 L+M 

33 2/1/A 2/1/A Kuchyňa - 1.02 L+M 

34 2/1/B 2/1/B Kuchyňa - 1.02 L+M 

35 6/3/A 6/3/A Izba - 1.06 L+M 

36 6/3/B 6/3/B Izba - 1.06 L+M 

37 6/1/A 6/1/A Izba - 1.06 J+K 

38 6/1/B 6/1/B Izba - 1.06 J+K 

39 6/2/A 6/2/A Izba - 1.06 J+K 

40 6/2/B 6/2/B Izba - 1.06 J+K 

41 7/3/A IPTV 7/3/A Izba - 1.07 J+K 

42 7/3/B  7/3/B Izba - 1.07 J+K 

 


