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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je návrh nové počítačové sítě ve firmě Zemědělské 

druţstvo Sedlejov, protoţe současná síť nevyhovuje z kapacitních i technických 

důvodů. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu byl zpracován 

návrh nové sítě. Vytvořený systém poskytuje řešení stávajících problémů, vyhovuje 

normám a splňuje poţadavky zemědělského druţstva. Přínosem návrhu je zrychlení a 

zkvalitnění práce, šetření nákladů firmy i vyšší bezpečnost sítě. 

 

Abstract 

The aim of this Bachelor thesis is to design a new computer network in company 

Zemědělské Druţstvo Sedlejov ("Agrocompound Sedlejov") as current network is 

insufficient in both technology and throughput. New network design have been 

elaborated based on analysis of current state of the network and theoretical knowledge. 

The created system provides solutions to existing problems, complies with the standards 

and meets the requirements of the company. The benefit of this project is higher rate 

and quality of work, lower costs and improved security of the network. 
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ÚVOD 

Informační technologie hrají v dnešním světě zásadní roli při fungování firem. Mnoţství 

firem by bez počítačové sítě nemohlo fungovat, proto musí poskytovat rychlou, 

bezpečnou a hlavně spolehlivou komunikaci mezi všemi připojenými místy. Sdílení 

pracovních souborů, firemní pošta nebo video telefonování v sobě nese nejen zrychlení 

pracovního procesu, ale i šetření nákladů firmy např. v podobě sdílení výkonné tiskárny 

či zálohování důleţitých dat.  

Práce je zaměřena na návrh počítačové sítě ve firmě Zemědělské druţstvo Sedlejov, 

protoţe stávající je jiţ nevyhovující. Z poznatků získaných v teorii a z analyzovaného 

současného stavu se pokusím navrhnout síť novou, která řeší současné problémy, splní 

předepsané normy a hlavně poţadavky zemědělského druţstva. Při návrhu budu 

vycházet z knih zavedených zahraničních i českých autorů, např. Rity Puţmanové či 

Barrie Sosinskyho a práce bude konzultována s odborníky, kteří se v počítačových 

sítích pohybují.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je vytvořit návrh univerzální strukturované kabeláţe pro Zemědělské 

druţstvo Sedlejov. Návrh zahrnuje vytyčení kabelových tras, výběr vhodné kabeláţe, 

konektorů, zásuvek, značení kabelů a dalších prvků strukturované kabeláţe. Vše se 

zpracuje v souladu s českými i evropskými normami a podle poţadavků firmy. 

V úvodní části práce se představí zkoumaná problematika, způsoby a moţnosti řešení. 

Teoreticky jsou rozebrány topologie sítí, kabeláţní systémy, aktivní síťové prvky 

a bezdrátové sítě.  

V úvodu druhé kapitoly se představí společnost a její historie, za níţ následuje samotná 

analýza stavu sítě patra kanceláří a střediska provozu, kde si představíme současné 

řešení, koncová zařízení a nakonec poţadavky investora pro výstavbu sítě nové.  

Podle výsledků analýzy a poznatků z teorie bude zpracován návrh praktické části, kde 

budou zohledněny zjištěné problémy. Vyhotoví se návrh sítě, kabeláţ a síťové prvky – 

vše přizpůsobené potřebám firmy a vypracuje se cenová kalkulace. 

V závěru se zhodnotí řešení práce, splnění stanovených cílů a přínosy nové sítě pro 

firmu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Typy sítí podle rozsahu 

Počítačové sítě se nejčastěji dělí do 4 základních typů podle jejich velikosti – PAN, 

LAN, MAN, WAN. Rozsah těchto sítí není specifikací definovaný, pouţívá se odhadu 

(SOSINSKY‚ 2010). 

PAN (Personal area network) 

Síť nejmenší velikosti, v překladu také osobní síť. Můţe pouţívat drátové (USB) 

i bezdrátové (Bluetooth, IrDA) technologie. Mají dosah do několika metrů 

(SOSINSKY‚ 2010). 

LAN (Local area network) 

Síť místního rozsahu, místní síť nebo lokální počítačová síť je nejběţněji uváděná a její 

velikost dosahuje přibliţně malých domácích sítí aţ celých budov či komplexů. 

Velikost od metrů aţ po kilometry. Je větší neţ PAN, ale menší neţ MAN 

(SOSINSKY‚ 2010). 

MAN (Metropolitan area network) 

Metropolitní síť je rozlehlá síť velikosti města nebo několika měst. Rozsah se pohybuje 

v řádech kilometrů aţ desítek kilometrů. Za metropolitní síť můţeme povaţovat 

i několik menších sítí spojených dohromady. Je větší neţ LAN, ale menší neţ WAN 

(SOSINSKY‚ 2010). 

WAN (Wide area network) 

Síť širšího rozsahu je největší typ sítě. Nejznámějším příkladem sítě WAN je Internet 

(SOSINSKY‚ 2010). 

Dalším, ale méně pouţívaným typem rozsahu je CAN, neboli Campus Area Network. Je 

to síť sdruţující skupinu budov. Síť Vysokého učení technického v Brně můţeme 

povaţovat za síť CAN i MAN (SOSINSKY‚ 2010, s. 30). 
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1.2 Topologie sítí 

Základním úkolem počítačových sítí je propojit více počítačů a vytvořit tak 

komunikační síť. Výslednou podobu sítě a strukturu kabeláţe nám udává fyzická 

topologie. Topologii fyzickou doplňuje ještě topologie logická, která představuje tok 

signálu v síti a způsob komunikace mezi prvky bez ohledu na fyzické zapojení 

(PUŢMANOVÁ‚ 2006, s. 36).     

1.2.1 Fyzická topologie 

U počítačových sítí se setkáváme s pěti typy topologií – sběrnice, kruh, hvězda, strom, 

síť se smyčkami (mesh). Značně nejrozšířenějším typem topologie je hvězda. Pouţívá 

se především v instalacích, které nejsou náchylné k výpadku, např. v domácích sítích 

a kancelářích. V prostorách náročných na konektivitu a nepřetrţitý provoz, např. 

v datových centrech, se vyuţívá síť se smyčkami, kde při výpadku linky je nahrazena 

jinou (PUŢMANOVÁ‚ 2006). 

Sběrnice (BUS) 

„Topologie sběrnice nemá centrální uzel a všechny uzly jsou připojeny ke sdílenému 

přenosovému prostředku (sběrnici), který umožňuje komunikaci každý s každým“ 

(PUŢMANOVÁ‚ 2006, s. 37). Při výpadku jednoho (i více) uzlů síť funguje dál. 

Výhodou je pouţití pouze jednoho kabelu a nízká pořizovací cena (koaxiální kabel), 

nevýhodou je vznik kolizí při vysílání více uzlů, které se musí dodatečně řešit 

(PUŢMANOVÁ‚ 2006, s. 37). 

 

Obrázek 1: Sběrnicová topologie 

Zdroj: (MAŘÍKOVÁ‚ n.d.) 
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Kruh (RING) 

Tato topologie nemá centrální uzel, spojuje pouze sousední uzly a komunikace mezi 

vzdálenými uzly probíhá nepřímo. Nevýhody má podobné jako u předchozího typu, 

přerušení vodiče znamená poruchu celé sítě. V sítích IBM Token Ring se tento problém 

řeší zdvojováním vedení (HORÁK et. al.‚ 2008, s. 26). 

 

Obrázek 2: Kruhová topologie  

Zdroj: (MAŘÍKOVÁ‚ n.d.) 

Hvězda (STAR) 

Topologie hvězda má jeden centrální uzel, který řídí provoz v celé síti. Od pouţitého 

uzlu se odvíjí rychlost i spolehlivost celé sítě. Při výpadku centrálního uzlu nefunguje 

celá síť, při výpadku krajního uzlu nebo přerušení vodiče funguje dál. Je zaloţena na 

principu propojování koncových uzlů. Pro svou jednoduchou instalaci a cenu je to dnes 

nejvyuţívanější typ zapojení. Má výborné moţnosti sledování provozu na síti 

a lokalizaci případné chyby (PUŢMANOVÁ‚ 2006, s. 37).  

 

Obrázek 3: Hvězdicová topologie  

Zdroj: (MAŘÍKOVÁ‚ n.d.) 
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Strom (TREE) 

Ve skutečných instalacích je často pouţita kombinace těchto základních typů. 

V běţných sítích se pouţívá zapojení zvané strom, které vychází ze zapojení hvězda. 

Jednotlivé hvězdy mohou představovat např. jednotlivá oddělení nebo patra, která jsou 

poté opět spojena do hvězdy. Zařízení z niţší hierarchické úrovně komunikuje postupně 

s uzly vyšší úrovně aţ ke kořenu stromu (PUŢMANOVÁ‚ 2006, s. 38). 

 

Obrázek 4: Topologie strom  

Zdroj: (MAŘÍKOVÁ‚ n.d.) 

Síť se smyčkami (MESH) 

Jak z názvu vyplývá, jedná se o síť, která nabízí více moţných spojů (smyček) mezi 

uzly. Podle způsobu zapojení se jedná o plně propojenou síť (full mesh), kde jsou uzly 

propojeny kaţdý s kaţdým, nebo o částečně propojenou (partial mesh). Tato topologie 

nemá centrální uzel, všechny uzly jsou rovnocenné. Výhodou je vysoká spolehlivost 

díky více moţným trasám komunikace. Nevýhodou jsou vysoké náklady na pořízení 

(PUŢMANOVÁ‚ 2006, s. 38). 

1.2.2 Logická topologie 

„Logická topologie popisuje způsob toku signálu. Například můžeme tedy fyzicky 

přenosové prvky propojit do topologie odpovídající hvězdě, a přesto logicky může 

spojovat jednotlivé uzly mezi sebou a fungovat jako kruh“ (PUŢMANOVÁ‚ 2006, s. 

36). 
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1.3 Kabeláţní systém 

Kabeláţní systém je fyzická vrstva komunikační sítě, po které se vysílají data a plní roli 

základu sítě. Jeho provedení určuje přenosové moţnosti celého systému, takţe pouze na 

kvalitním systému se dá provozovat rychlá síť. Obsahuje v sobě předpisy pro pouţité 

materiály, správné nasazení konektoru, měření nebo dokumentaci (JORDÁN‚ 2005). 

1.3.1 Pasivní prvky 

Pasivní prvky kabeláţe zajišťují datové přenosy po fyzické vrstvě. Patří sem části sítě, 

které se podílejí na přenosu dat, ale neovlivňují je (SVIDENSKÁ‚ n.d.). 

Přenosová prostředí a média 

Základní přenosová prostředí pro data jsou tři – metalické kabely, optické kabely 

a otevřený prostor. Tato prostředí jako médium pro přenos pouţívají elektrický proud, 

světlo a elektromagnetické vlnění. Kaţdé médium má své charakteristiky a je vhodné 

jen do určitých prostředí (ONDRÁK‚ n.d.).  

Měděné metalické kabely jsou nejpouţívanějším druhem přenosového média pro síťové 

rozvody. Dělí se na symetrické (označované také jako kroucené páry) a koaxiální 

kabely. Koaxiální kabely se pouţívají k přenosu digitálního signálu, v metalických 

počítačových sítích se ale uţ téměř nevyskytují a vyuţívají se pro přenos analogového 

televizního nebo bezdrátového signálu od externí antény (KATEDRA 

TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKY FEL ČVUT‚ n.d.). 

Přenos optickým kabelem je nejrychlejší moţnost přenosu signálu v počítačových sítích. 

Funguje na principu přenosu světelných signálů v optickém vlákně vyrobeném z oxidu 

křemičitého nebo plastu. Přenos optickým kabelem se vyznačuje velice vysokou 

rychlostí i na velké vzdálenosti (desítky km), menšími rozměry a nízkou hmotností. 

Protoţe médiem při přenosu je světlo, tato kabeláţ nemůţe přenášet přepětí a přenos 

téměř není moţné rušit (KATEDRA TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKY FEL ČVUT‚ 

n.d.). 

Bezdrátový přenos je třetím způsobem přenosu, ve kterém se pro distribuci signálu 

vyuţívají mikrovlnné spoje především v bezlicenčních (volných, neplacených) pásmech 
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2,4GHz a 5GHz, ale objevují se uţ i pásma 10GHz, 24GHz, 80GHz a jiné (KAISER 

DATA‚ n.d.). Při vysílání musíme zajistit dostatečný vysílací výkon a správné umístění 

vysílače, aby byl signál v zamýšleném rozsahu dostatečný. V počítačových sítích LAN 

a MAN se vyuţívá technologie Wi-Fi (Wireless-Fidelity) ve vysílacím pásmu 

2,4 a 5 GHz. Protoţe je bezdrátový přenos značně rozšířený kvůli jednoduchosti 

instalace, vysílací kanály často bývají obsazené vysíláním jiného vysílače nebo zarušené 

příliš silným vysílacím výkonem. Pro nejlepší signál by měla být mezi vysílačem 

a přijímačem přímá viditelnost, protoţe špatné počasí a překáţky sniţují sílu i kvalitu 

signálu (PUŢMANOVÁ‚ 2006, s. 117). Podrobněji se bezdrátová technologie rozebírá 

v kapitole 1.6. 

Kabeláţ 

Z metalické kabeláţe se v síťových instalacích pouţívají měděné kroucené páry (twisted 

pair). Vyznačují se především nízkou cenou a snadnou instalací. Obsahují 4 páry 

vodičů, kde je kaţdý pár a zároveň všechny páry vůči sobě kroucené z důvodu 

minimalizace vnějšího rušení a přeslechů. Maximální délka linky (patch panel-zásuvka) 

tvořené nestíněným kabelem je 90 m, délka celého kanálu (aktivní prvek-koncový uzel) 

je 100 m (JORDÁN‚ 2005). Kabely se dají dělit podle různých kritérií: 

 stíněné a nestíněné: 

o UTP – Unshielded Twisted-Pair – nestíněné kroucené páry. Nejlevnější 

a nejpouţívanější kabel. 

o FTP (STP) – Foiled (Shielded) Twisted-Pair – kroucená páry se stíněním 

opletením, pouţívá se v místech s vysokým rušením z okolí nebo při 

instalacích vně budovy 

 drát a lanko – drát se pouţívá pro horizontální rozvody kabeláţe, lanko pro 

pracovní sekci (koncové uzly, propojení v rozvaděči) 

 podle kategorie kabeláţe – Cat4 aţ Cat7 (7a) 

 podle provedení – různé typy pláště, s vodícím lankem apod. 

(SOSINSKY‚ 2010, s. 175) 
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Obrázek 5: UTP kabel 

Zdroj: (Maxicom‚ n.d.) 

Optická kabeláţ se pouţívá především pro páteřní spoje a sítě vyţadující vysokou 

rychlost. Optická vlákna se vyrábějí dvojího typu – tzv. jednovidová nebo vícevidová. 

Ty se liší v přenosové kapacitě, útlumu, poţadovanému zdroji světla a dalším. 

Nevýhodou optických spojů je vyšší pořizovací cena, náročnost instalace a křehkost 

kabelů (PUŢMANOVÁ‚ 2006).   

Normy 

Pro návrh univerzálních kabeláţních systémů se v České republice uplatňují různé 

normy a nařízení. Vybrané normy jsou převzaté z evropských norem: 

 ČSN EN 50173 – Univerzální kabeláţní systémy – norma se skládá z pěti částí, 

které jsou průběţně aktualizované, obsahuje pravidla pro návrh a realizace 

kabeláţe, poţadavky pro kabeláţ a prostředí nebo značení kabeláţe (TŘÍSKA‚ 

2009). 

 ČSN EN 50174 – Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – má 

tři části (Specifikace a zabezpečení kvality, projektová příprava a výstavba 

v budovách a exteriéru budov), ve kterých jsou obsaţena pravidla pro instalaci 

kabelových rozvodů s ohledem na budoucí provoz (HRAZDIL‚ 2013). 

 TIA/EIA-568-C – Telekomunikační standardy pro kabeláţ – Standard je 

rozdělený do čtyř částí popisujících obecné nároky na kabeláţ, návrh kabeláţe 

pro komerční budovy, součástky pro 100Ω kroucené páry a součástky pro 

optické kabely (TRULOVE‚ 2009, s. 65). 

 EIA/TIA 606 – Administrační standardy pro kabeláţ – značení kabeláţe 

(TRULOVE‚ 2009, s. 308). 



19 

 

Jak uvádí Tříska, mezi další dodrţované normy patří TIA/EIA-569-A pro trasy 

a postupy instalace v komerčních budovách, poţární norma ČSN 73 0802 pro volně 

loţené kabely, ISO EIC 60331 pro funkční zkoušku kabeláţe, ISO EIC 60332 pro 

kabelové svazky nebo EIA/TIA 607 pro zemnění kabeláţního systému (TŘÍSKA‚ 

2009). 

Třídy a kategorie kabeláţe 

Podle kvality přenosové cesty (šířky pásma) se kabeláţ dělí do několika tříd. Klasifikaci 

kanálu ovlivňuje materiál, instalace i technologie spojení (JORDÁN‚ 2005): 

 Třída D – do 100 MHz 

 Třída E – do 250 MHz 

 Třída EA – do 500 MHz 

 Třída F – do 600 MHz 

(QDS S.R.O.‚ 2008) 

Mimo tyto existují ještě zastaralé třídy A, B a C. 

„V současné době se nové kabeláže budují tak, aby splňovaly minimálně parametry 

požadované pro třídu D, nebo E. Pro označení kvality kabelážních prvků se obvykle 

používá pojem kategorie. Nejpoužívanější třídě D odpovídají přibližně parametry prvků 

kategorie 5 (dříve 5e), třídě E prvky kategorie 6 a třídě F prvky kategorie 7“ (QDS 

S.R.O.‚ 2008). 

Kategorie kabeláţe:  

 Cat. 5 – dnes nejpouţívanější kabeláţ, lze přenést i Gigabit Ethernet 

 Cat. 6 / 6A – Cat 6 spolehlivý přenos Gigabit Ethernetu, Cat6A 10 Gigabit 

Ethernetu 

 Cat. 7 / 7A – 10 Gigabit Ethernet, nové konektory (GC45, Tera), Cat7A s šířkou 

pásma aţ 1000 MHz 

(KabeláţStrukturovaná.cz‚ 2012) 
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1.3.2 Spojovací prvky 

Pro spojení dvou segmentů kabeláţe musí být pouţito spojovacího prvku – zásuvky 

a s ní kompatibilní zástrčky. Do skupiny spojovacích prvků patří konektory, zásuvky 

a patch panely (TRULOVE‚ 2009). 

Konektor 

Podobně jako kabely se i pouţité konektory dělí podle různých kritérií: 

 stíněné a nestíněné 

 jack (zásuvka) a plug (zástrčka) 

 zařezávací noţe pro pevné jádro (drát) nebo jádro z menších drátků (lanko) 

Stíněné a nestíněné se liší v samotném technologickém provedení konektoru. Zatímco 

nestíněné jsou vyrobeny z plastu a kovové mají pouze zářezové noţe, stíněné konektory 

jsou z důvodu elektrické vodivosti celé oplechované. Konektor typu jack se pouţívá 

výhradně pro kabel typu drát, typ plug je určený zásadně pro kabel typu lanko 

(TRULOVE‚ 2009). Konektory mají i různé druhy zařezávacích noţů – pro pevné jádro 

kabelu (solid core) nebo pro jádro sloţené z menších drátků (stranded core). Na obrázku 

6 jsou první a třetí nůţ zleva určeny na oba druhy jader, noţe se přizpůsobí. Prostřední 

nůţ je určen pouze pro kabel lanko (Silicon Hill‚ 2013). 

 

Obrázek 6: Typy zařezávacích noţů 

Zdroj: (Silicon Hill‚ 2013) 

Pro zapojení konektoru RJ-45 jsou standardem TIA-568 určeny dvě specifikace: T568A 

a T568B. Liší se barvami přenosových drátů na pinech 1-2 a 3-6 (obrázek 7). Zapojení 

kabelu se stejnými konci (T568B – T568B nebo T568A – T568A) se nazývá přímý 

kabel, zapojení T568A – T568B kříţený kabel. Ten se pouţívá převáţně pro propojení 

dvou koncových stanic nebo propojení aktivních prvků. Většina dnešních aktivních 
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prvků má však zabudovanou funkci Auto-MDI-X (Medium Dependent Interface), která 

automaticky rozpozná typ zapojeného kabelu a podle potřeby si zamění příchozí (1-2) 

a odchozí (3-6) piny (SOSINSKY‚ 2010, s. 181). 

 

Obrázek 7: Kříţené zapojení kabelu 

Zdroj: (CIKUL‚ 2009) 

Zásuvka 

Zásuvka se pouţívá pro zakončení horizontální kabeláţe v místnosti v uţivatelské části 

sítě. Vyrábějí se v modulárním nebo nemodulárním provedení. Ty jsou z výroby na 

pevno sloţené a nedají se modifikovat nebo opravovat. Oproti tomu modulární zásuvka 

se prodává bez modulů (portů), to má výhodu ve snadnější instalaci (připravené moduly 

se pouze zacvaknou do zásuvky) a v případě poškození se dá modul vyměnit. Podle 

typu určení můţeme zásuvky upevnit na omítku nebo uloţit do zdi (TRULOVE‚ 2009). 

Patch panel 

Zakončení horizontální kabeláţe v síťové místnosti je v patch panelu neboli 

propojovacím panelu. Ten je umístěný v rozvaděči a slouţí správci sítě k připojení 

rozvodů k aktivním prvkům. Vyrábí se také v nemodulárním nebo modulárním 

provedení s výměnnými moduly (TFNET‚ n.d.). 
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Obrázek 8: Patch panel s 24 porty 

Zdroj: (ALZA.CZ‚ 2013) 

1.3.3 Organizační prvky 

Organizační prvky se vyuţívají pro zajištění kvalitního uloţení a určitého stupně 

přehlednosti kabeláţe. 

Rozvaděč 

Rozvaděč, anglicky „rack,“ slouţí k uloţení aktivních i pasivních prvků sítě. Sdruţuje 

patch panel, přepínač, servery a další aktivní a pasivní prvky. Rozvaděče mají nejčastěji 

šířku kolejnic 19" (také 10" a 13") a výška se uvádí v násobku standardizované jednotky 

„U“ (z anglického unit), coţ je 44,45mm. Rozvaděče různých šířek se vyskytují od 

výšky 3U aţ do 47U. Vyrábějí se v různých provedeních jako stojanové a nástěnné, 

nebo uzavřené a otevřené (VARIANT PLUS‚ n.d.). 

Doplňky rozvaděče: 

 police – umisťují se na ně prvky, které nemají úchytné body (např. tower server 

nebo UPS) 

 osvětlení 

 ventilace 

 vyvazovací a zemnící lišty, kolečka, noţky a podstavce atd. 
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Organizéry kabeláţe 

Důleţitou součásti rozvaděčů jsou různé kabelové organizéry. Slouţí k uloţení 

horizontálních kabelů vedoucích do rozvaděče a k vyvázání pracovní sekce kabeláţe 

v rozvaděči. K organizaci se pouţívají horizontální vyvazovací panely a vertikální ţlaby 

vyrobené z plastu nebo pozinkovaného drátu (JORDÁN‚ n.d.). 

 

Obrázek 9: Horizontální vyvazovací panel 

Zdroj: (SCHRACK TECHNIK‚ n.d.) 

1.3.4 Vedení kabelových tras 

Kabelové vedení se z důvodu ochrany a skrytí vede buď v různých kabelových lištách, 

nebo ve zdech. Tyto způsoby se pouţívají jak v horizontální, tak vertikální kabeláţi, kde 

kaţdé řešení má svoje výhody a nevýhody plynoucí ze samotné instalace, uloţení, 

nákladů na instalaci, nebo i nároku na design (VARIANT PLUS‚ n.d.). 

Uložení pod omítku se pouţívá hlavně při instalaci do nové budovy nebo rekonstrukci 

stávající, protoţe jsou nutné rozsáhlé zásahy do zdí. Vedení můţe být buď na pevno 

zastavěno ve zdi, nebo vedeno v ohebných hadicích, tzv. „husích krcích“. Stejně jako 

u rozvodů elektřiny není kabeláţ vidět a je zakončena zásuvkami ve zdech (VARIANT 

PLUS‚ n.d.). 

Mezi další skryté uloţení patří uloţení do podhledu, stropu, nebo dvojité podlahy. 

Podhledy se vyuţívají především pro přívody ke světlům a datové kabely v nich se 

ukládají „na volno,“ nebo do plastových trubek. Dvojité podlahy se instalují v místech, 

kde není vedení v pevných příčkách moţné – nejčastěji ve velkých sálech, datových 
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centrech a jiných velkých místnostech. Do podlahy se zabuduje veškerá kabeláţ včetně 

elektrických kabelů a zásuvky jsou schovány pod krytem. Podle způsobu uţívání 

místnosti můţe být kryt vodotěsný, prachuvzdorný nebo jinak zajištěný proti vniknutí 

nečistot (VARIANT PLUS‚ n.d.). 

Vedení v kabelových lištách má stejně jako uloţení pod omítku svá specifika. Instalace 

tohoto vedení nevyţaduje velké zásahy do zdí, kabely v lištách se dají snadno měnit 

a celá instalace můţe být úplně odstraněna. Průrazy zdí se řeší buď plastovými trubkami 

a průchodkami, nebo na volno loţenou kabeláţí. Kabelových lišt je velké mnoţství – od 

nejmenších hranatých s tvarem písmena „U“ a víkem pro pár kabelů, aţ po velké 

parapetní kanály a ţlaby schopné pojmout desítky kabelů. Parapetní kanály jsou 

specifické svým uloţením pod parapety a instalují se do nich i elektrická vedení včetně 

zásuvek (VARIANT PLUS‚ n.d.). 

1.4 ISO/OSI 

Protoţe na počátku počítačových sítí byly sítě různých výrobců většinou 

nekompatibilní, byla snaha o vytvoření jednotného standardu, který by zajistil 

spolehlivou a bezchybnou komunikaci. Na takovém standardu pracovala organizace 

ISO (International Standard Organization). Referenční model OSI (Open System 

Interconnection) rozděluje komunikaci mezi uzly do 7 vrstev. Kaţdá vrstva poskytuje 

následující vyšší vrstvě své sluţby. První aţ třetí vrstva zajišťuje přenosové sluţby a 

transportní vrstva přizpůsobuje technologie přenosu potřebám aplikací, na které jsou 

orientovány vrstvy 5 aţ 7 (ODVÁRKA‚ 2000). 
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Obrázek 10: Model ISO/OSI 

Zdroj: (Síťové modely a architektury‚ n.d.) 

1. Fyzická vrstva – nejniţší vrstva modelu zabývající se fyzickým přenosem 

jednotlivých bitů. 

2. Linková vrstva - zajišťuje prostředky pro přenos datových rámců mezi sousedícími 

uzly a provádí jejich synchronizaci a řízení toku. K adresaci jsou pouţívány lokální 

adresy. 

3. Síťová vrstva – poskytuje funkce řízení a směrování pro určení trasy přenosu paketů 

mezi sítěmi. K adresaci jsou pouţívány globální adresy. 

4. Transportní vrstva – spojuje síťovou vrstvu s relační a zajišťuje doručování 

datagramů pro procesy 

5. Relační vrstva – zajišťuje vytvoření a udrţení relací 

6. Prezentační vrstva – úprava dat z aplikační vrstvy 

7. Aplikační vrstva – aplikační vrstvu vyuţívají různé programy s uţivatelským 

přístupem, např. webový prohlíţeč, e-mailový klient a další 

(Počítačové sítě - model ISO/OSI‚ n.d.) 

1.5 Aktivní prvky 

Aktivní prvky v síti jsou takové, které nějakým způsobem mění či ovlivňují chod sítě. 

Mohou signál zesílit nebo rozdělit, spojovat body sítě, oddělovat síť od okolí nebo 

ochránit od vnějších útočníků. Různé prvky pracují na své dané vrstvě modelu OSI: 
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 Fyzická vrstva (vrstva 1) – opakovače a rozbočovače 

 Linková vrstva (vrstva 2) – přepínače a mosty 

 Síťová vrstva (vrstva 3) – směrovače 

(SOSINSKY‚ 2010) 

Opakovač (repeater) 

Opakovač je nejjednodušší aktivní prvek, který vstupní signál pouze zesílí, 

synchronizuje a vyšle dále. Tím rozšiřuje dosah přenosového média, protoţe na velké 

vzdálenosti jakékoliv médium ztrácí sílu signálu (HORÁK et. al.‚ 2008, s. 21). 

Rozbočovač (hub) 

Rozbočovač stejně jako konektor slouţí pouze k fyzickému propojení dvou kabelů. 

Nabízí ale i moţnost rozvětvení (rozbočení), kde se jedna vstupní linka propojí s více 

výstupy. Běţný rozbočovač předává pouze signál dále, aktivní rozbočovač signál navíc 

zesílí. Rozbočovač signál odešle na všechny výstupy, čímţ rozšíří kolizní doménu, 

a proto komunikace trpí větším mnoţstvím kolizí. Moderní rozbočovače toto řeší 

vysláním zprávy připojeným zařízením, aby přestala vysílat, nebo dokonce úplně port 

odpojí (SOSINSKY‚ 2010, s. 201). 

Přepínač (switch) 

Pojem přepínač se pouţívá pro mnoho různých prvků, protoţe neexistuje jeho oficiální 

definice. Zařízení prodávaná většinou výrobců jako přepínače na druhé vrstvě jsou ve 

skutečnosti mosty (bridge). 

„Přepínače poskytují možnost budovat virtuální okruhy, které procházejí skrz ně, ale 

většinou postrádají další logiku potřebnou pro dynamickou rekonfiguraci těchto okruhů 

za běhu a bez vnějšího zásahu“ (SOSINSKY‚ 2010, s. 203). Oproti rozbočovači 

přepínač přeposílá data jenom těm zařízením, pro která jsou určena. Komunikují tedy 

spolu pouze dvě koncové části a síť se zbytečně nezatěţuje (HORÁK et. al.‚ 2008). 
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Most (bridge) 

Síťový most je zařízení pro překlenutí dvou síťových segmentů z jedné podsítě na 

linkové vrstvě OSI. Mosty zkoumají cílovou MAC adresu, ale nezabývají se protokoly, 

takţe je moţné přemostit sítě dvou různých typů přenosového média, např. kabelový 

a bezdrátový spoj. Most můţe pracovat jako transparentní nebo adaptivní zařízení. 

V transparentním módu je neviditelný pro ostatní zařízení a pouze porovnává cílovou 

MAC adresu se svojí tabulkou. Pokud najde záznam, přepošle ho. Pokud záznam 

nenajde nebo se tabulka teprve buduje, rozešle rámec všesměrově a čeká na odpověď. 

Po přijetí odpovědi si cílovou MAC adresu zaznamená do tabulky včetně směru 

doručení. Adaptivní chování znamená, ţe je most schopný přepínat mezi třemi reţimy 

(SOSINSKY‚ 2010): 

 Uloţení a přeposlání rámce – uloţí rámec do paměti, ověří kontrolní součet 

a přepošle rámec dále 

 Přímé protnutí – hledá v tabulce cílovou MAC a poté data přepošle 

 Kontrola bez fragmentů – přečte a zkontroluje prvních 64 bajtů rámce, kde se 

téměř vţdy podaří odhalit porušení dat  

(SOSINSKY‚ 2010, s. 204) 

Směrovač (router) 

„Směrovač je zařízení v síti, které propojuje alespoň dvě různé sítě“ (SOSINSKY‚ 

2010, s. 207). Slouţí pro směrování paketů k cíli s vyuţitím optimální trasy, blokuje 

všesměrové vysílání a rozděluje kolizní doménu. Pracuje na síťové vrstvě se síťovými 

adresami IP (PUŢMANOVÁ‚ 2006, s. 315). Oproti přepínači je pomalejší, protoţe musí 

paket nejprve načíst a poté rozhodnout, co s ním dál. Pracuje s přepínací a směrovací 

tabulkou (SVIDENSKÁ‚ n.d.). 

1.6 Bezdrátové sítě WLAN 

Bezdrátové sítě jsou pro svou jednoduchou a rychlou instalaci velice rozšířeným 

způsobem šíření konektivity. WLAN (Wireless LAN) se pouţívá pro připojení 

notebooků a mobilních telefonů k síti, k distribuci konektivity od ISP (poskytovatele 
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internetu) nebo bezdrátovém rozvodu sítě po domě. Pro vysílání se vyuţívají zařízení 

pracující s normami IEEE 802.11, také nazývané Wi-Fi (ZANDL‚ 2003). 

1.6.1 Antény 

Pro kvalitní vysílání a příjem signálu musí být v první řadě správná anténa. Teorie antén 

je velice obsáhlé téma, proto zde bude zmíněna jen malá část informací. Antény se 

vybírají podle směru vyzařování, zisku, vyzařovaného výkonu, typu antény a několika 

dalších aspektů. Podle směru vyzařování se antény dělí na všesměrové, sektorové 

a směrové. Všesměrové se pouţívají pro vysílání v okruhu 360° od vysílače. 

V domácích sítích jsou téměř všechny antény všesměrové. Sektorové antény mají 

vyzařovací rozsah od 30° do 180° a pouţívají se pro pokrytí signálem pouze určitého 

místa nebo pro příjem signálu od poskytovatele internetu. Směrové antény se pouţijí 

také pro klientské přijímače nebo pro spoje na delší vzdálenosti (HORÁK et. al.‚ 2008). 

Ziskovost antény se měří v decibelech (dB), kde kladná hodnota je zisk a záporná ztráta. 

Tato problematika je obsáhlá a sloţitá, a proto zde bude pouţito výkladu 

z multimediální učebnice Ústavu radioelektroniky na VUT Brno. „Ziskem antény 

rozumíme decibelové vyjádření maximální hodnoty činitele směrovosti. To je tzv. 

absolutní zisk. Relativní zisk udává, o kolik decibelů je maximální činitel směrovosti 

antény větší než činitel směrovosti nějaké referenční (vztažné) antény. Za referenční 

anténu se často používá půlvlnný dipól“ (RAIDA‚ 2010). 

Vyzařovací výkon je laicky „to, co vystupuje z antény.“ Je dán součtem vysílacího 

výkonu, útlumu a zisku antény. Maximální výkon, který můţe zařízení vyzářit, aniţ 

bychom porušovali limity pro vysílání, závisí na vysílacím pásmu i způsobu pouţití. 

Udává se v dBm (decibel nad miliwatt) (PETERKA‚ 2011). 

1.6.2 Vysílací pásma 

V České republice jsou pro mikrovlnný přenos nejčastěji vyuţívaná volná vysílací 

pásma na frekvencích 2,4 GHz, 5 GHz, 10 GHz. Pásma 2,4 a 5 GHz se pouţívají 

v domácnostech a v místech s nízkým počtem vysílacích bodů (tedy s volnými 

vysílacími kanály). Vyšší frekvence (10 GHz a vyšší) se pouţívají v místech, kde uţ 

vysílací kanály na niţších frekvencích a rychlosti nestačí, např. ve městech (KAISER 

DATA‚ n.d.). 
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Wi-Fi    

V roce 1997 organizace IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) vydala 

specifikaci 802.11, dnes také nazývanou Wi-Fi. Uţ v době vydání byla technologie 

pomalá, a tak byla v roce 1999 vydána specifikace 802.11a a 802.11b. V následujících 

letech přišly další verze přinášející zrychlení a zkvalitnění přenosu, např. 802.11g/n. 

V současnosti se Wi-Fi vysílá na frekvenci 2,4 a 5 GHz (ZANDL‚ 2003).  

2,4 GHz 

Standardy 802.11b/g/n vyuţívají pro přenos bezlicenční pásmo 2,4 GHz. Pásmo 

vyuţívá frekvence od 2,4000 GHz do 2,4835 GHz, které obsahuje celkem 14 kanálů 

s odstupem 5 MHz. V České republice je povoleno pouţití pouze prvních 13 kanálů. Při 

vysílání má kanál šířku typicky 20 MHz, takţe aniţ by se vysílání vzájemně rušilo, je 

moţné pouţít pouze kanály 1, 7 a 13 (PETERKA‚ 2011). 

5 GHz 

Lepší situace je v pásmu 5 GHz, které nabízí 19 kanálů s odstupem 20MHz, takţe se 

vedlejší kanály neruší. V menších lokalitách se vyuţívá především pro peer-to-peer 

spoje a pro distribuci internetu od ISP. Do domácností je tato technologie draţší neţ 

2,4GHz, proto není příliš rozšířená. Standardy, které pracují na této frekvenci, jsou 

802.11a/ac a také 802.11n, které můţe pracovat i na frekvenci 2,4 GHz (PETERKA‚ 

2011). 

1.6.3 Zabezpečení 

Z hlediska bezpečnosti je bezdrátové vysílání nejméně spolehlivé, protoţe se dá snadno 

odposlouchávat. V reakci na to vznikla řada opatření maximalizující ochranu a šifrování 

sítě, aby byly útoky sloţité, zdlouhavé a nákladné. Teorie šifrování je obsáhlá, proto zde 

budou zmíněné jen základní informace (ZANDL‚ 2003). 

WEP  

První šifrovací protokol, zaloţený na šifrovacím algoritmu RC4 se 40 nebo 104 bitovým 

klíčem, který je pouţitý pro autentizaci i pro šifrování. Autentizace se neprovádí buď 

vůbec (tzv. open system – otevřený systém) a můţe se připojit kdokoliv, nebo na 
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základě sdíleného klíče (shared key). Šifrování se provádí jiţ zmíněným sdíleným 

klíčem a dynamicky se měnícím inicializačním vektorem o délce 24 bitů (celkem tedy 

64 nebo 128 bitů). Protoţe IV (inicializační vektor) má nedostatečnou délku, po čase 

dojde k jeho opakování a pokud útočník odposlechne dostatečný počet paketů, můţe 

odhalit klíč. WEP je zastaralý mechanismus, který je na ústupu a doporučuje se 

nepouţívat (HORÁK et. al.‚ 2008, s. 57). 

WPA 

Původně vydáno jako dočasné řešení před schválením WPA2, a proto je WPA (Wi-Fi 

Protected Access) zpětně slučitelné s WEP i kompatibilní s WPA2. Data jsou šifrovány 

proudovou šifrou RC4, kterou pouţívá i WEP. Pro dynamickou správu šifrovacích klíčů 

se pouţívá protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) s délkou IV 48 bitů a pro 

kontrolu integrity dat mechanismus MIC (Message Integrity Check). WPA podporuje 

dynamické klíče pro podnikové sítě (WPA-Enterprise) vyţadující sloţitější síťovou 

infrastrukturu. Zároveň stejně jako WEP podporuje předem sdílený klíč PSK (Pre-

Shared Key) (PUŢMANOVÁ‚ 2006, s. 140). 

WPA2 

Nejnovější protokol 802.11i, známý jako WPA2, podporuje nové šifrování AES 

(Advanced Encryption Standard) a pro zpětnou slučitelnost i TKIP. AES je součástí 

protokolu pro silné šifrování CCMP, který vyuţívá dynamické generování 128 bitových 

klíčů, kontrolu integrity a číslování paketů. Stejně jako WPA i WPA2 podporuje dvě 

verze – osobní (Personal) a podnikovou (Enterprise). Osobní verze se doporučuje pro 

segment SOHO (Small Office, Home Office – malé podniky a domácnosti), kde sdílení 

jednoho hesla stačí. Pro větší podniky se pouţívá verze Enterprise, která vyţaduje 

autentizační server, ke kterému se uţivatelé přihlašují pomocí přístupového jména 

a hesla (PUŢMANOVÁ‚ 2006, s. 139).  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část práce je věnována představení společnosti a jejímu zaměření, popisu objektů 

včetně analýzy současného stavu kabeláţe a poţadavkům investora na návrh nové.   

2.1 Představení společnosti 

Současné Zemědělské druţstvo Sedlejov vzniklo po transformaci z původního JZD 

Sedlejov, které vzniklo 13. března 1956. V současné době zaměstnává 70 zaměstnanců 

v několika oddělených střediscích. Hlavní činnost druţstva je zaměřena na rostlinnou 

a ţivočišnou výrobu (ZD Sedlejov‚ 2011). Druţstvo je vedeno předsedou druţstva, 

místopředsedou druţstva a pětičlenným představenstvem.    

Kontaktní údaje: 

 Zemědělské druţstvo Sedlejov 

 Sedlejov 45, 588 62 Urbanov 

 IČO: 00137031 

 DIČ: CZ00137031 

 Telefon: 567 378 916 

 www.zdsedlejov.cz 

2.2 Organizační začlenění ICT 

Informační a komunikační technologie neplní ve firmě nezbytnou roli, ale zastávají roli 

podpory, pomoci a urychlení práce. Počítače jsou vyuţívány k evidenci majetku, 

účetnictví, nákupu a prodeji komodit, kancelářské práci s dokumenty a k dalším 

aktivitám. Současně s mobilní technologií plní hlavní funkci v oblasti komunikace mezi 

pracovníky a zákazníky firmy. 

V organizační struktuře Zemědělského druţstva Sedlejov spadají informační 

a komunikační technologie pod předsedu zemědělského druţstva (obrázek 11). 
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Obrázek 11: Organizační struktura ZD Sedlejov 

Zdroj: (ZD SEDLEJOV‚ 2008) 

2.3 Popis objektů 

Stavba původní víceúčelové budovy se dvěma nadzemními patry začala v květnu 1970. 

O 3 roky později, přesně 5. března 1973, byla budova slavnostně otevřena. „Od toho 

dne byla dána do provozu nová prodejna potravin, hospoda, kuchyně JZD, požární 

zbrojnice, klubovna, v poschodí byt, kancelář MNV, kanceláře JZD a zasedací 

místnost“ (Obec Sedlejov‚ 2008). 

V roce 1989 bylo přistavěno třetí nadzemní patro budovy, ve kterém se od té doby 

nacházejí kanceláře zemědělského druţstva. Celková plocha patra činí téměř 400 m
2 

rozdělených do 21 místností různého vyuţití. Obvodové a nosné zdi jsou vyzděny 

cihelnými tvarovkami s označením CD 29 (P15), MC 50 s tloušťkou 300 milimetrů 

a slabé vnitřní příčky z dutých cihel o síle 100 milimetrů. Budova je na obrázku 

12 vyznačena zelenou barvou, půdorys celého patra zobrazen na obrázku 13.  
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Druhý zkoumaný objekt, který bude s patrem kanceláří propojený, je středisko výroby 

Sedlejov. Zde sídlí vedení střediska, které má k dispozici 4 počítače s údaji o ţivočišné 

a rostlinné výrobě, skladové zásoby apod. Budova se nachází v areálu střediska 

zemědělského druţstva, přibliţně 400 metrů od kanceláří. V mapě na obrázku 12 je 

vyznačena červenou barvou, půdorys budovy se nachází na obrázku 14. 

 

Obrázek 12: Mapa umístění budov 

Zdroj: (Google Maps‚ 2005) 

2.4 Současný stav kabeláţe 

V této kapitole je analyzován současný stav a řešení kabeláţe v obou objektech 

a identifikovány problémy sítě. Ke stávajícímu řešení není ţádná dokumentace 

a provedení sítě je značně chaotické. 

2.4.1 Patro kanceláří 

Kabeláţ v patře kanceláří je řešena přesně na počet koncových uzlů, které v době 

instalace sítě byly zapojené. Není zde tedy prostor pro další uzly a při nutnosti připojení 

nového prvku do sítě se problém řeší zapojením nového přepínače do nejbliţšího 

přípojného místa. Protoţe síť není nikým spravována a koncové uzly nemají pevné 

adresy, je tento postup moţný. Polovina kabeláţe je vedena v kabelových lištách po 

zdech, zásuvky jsou běţné nemodulární nestíněné zásuvky s jedním konektorem RJ-45, 

které se montují na zeď. Druhá polovina kabeláţe je připevněná na zeď pouţitím 
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plastových kabelových příchytek nebo je úplně volně loţená. Veškerá kabeláţ je 

kategorie Cat5e. 

Kabeláţ je navrţena od místního poskytovatele internetu, který má na střeše budovy 

vysílač, a je řešena takto: Od lokálního poskytovatele je přivedený kabel do přepínače 1, 

který je propojen kabelem s přepínačem 2 a Wi-Fi přístupovým bodem. Z přepínače 

1 vede směrem do severovýchodních místností kabeláţ připevněná na zeď. Jedna linka 

končí v počítači v místnosti 3.12, druhá pokračuje do místnosti 3.13 s jednou zásuvkou. 

Zde se kabel rozdvojuje a jedna část pokračuje do místnosti 3.02. Protoţe byl pouţit 

příliš krátký kabel, je na konec zapojen spojovací box a poté následuje další segment 

kabelu. Z přepínače 1 severozápadním směrem vedou dva kabely – jeden končí 

v zásuvce v místnosti 3.03, druhý pokračuje přímo aţ do koncového uzlu (počítače) 

v místnosti 3.05. Z přepínače 1 jihovýchodním směrem vedou pouze dvě linky – jedna 

končí o pár metrů dále v zásuvce, další pokračuje do vedlejší místnosti 3.10, kde 

připojuje přepínač 2. Z něho je poté kabeláţ lištami vedená dále a přes zásuvky jsou 

připojeny počítače v místnostech 3.09, 3.08 a 3.07. Celá síť je připojena kabelem 

z přepínače 1 ke směrovači poskytovatele, který slouţí zároveň jako DHCP server pro 

přiřazování adres. 

Skutečné vedení kabelů je zobrazeno na obrázku 13. Návrhové schéma sítě je zobrazeno 

na obrázku 15. 

Přestoţe je síť funkční, stav není ideální a obsahuje i několik zajímavostí. Jak jiţ bylo 

zmíněno, jsou zde dva počítače připojeny přes jeden kabel UTP. Technologie to sice 

dovoluje, jelikoţ při vyuţití standardu 100Base-TX (100Mbit/s, Fast Ethernet) jsou 

vyuţívané pouze dva páry vodičů, ale toto zapojení není vhodné do firemní sítě. V síti 

je také síťový videorekordér (NVR – Network Video Recorder) pro kamery (nacházejí 

se na středisku ve vedlejší obci), který je proti výpadku elektrického proudu chráněn 

záloţním napájecím zdrojem. Aktivní prvky však zálohu napájení nemají, takţe při 

výpadku proudu je záloha NVR zbytečná, protoţe kamerový signál se k NVR přes 

vypnuté aktivní prvky nedostane. 
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Obrázek 13: Původní vedení kabeláţe v patře kanceláří 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

2.4.2 Středisko provozu 

Protoţe středisko provozu je samostatná budova, má vlastní připojení k internetu, které 

je ale od jiného poskytovatele neţ v budově kanceláří. Jelikoţ je přijímač Ubiquiti 

NanoStation M5 Loco  v majetku poskytovatele, oslovil jsem technika pro zjištění 

způsobu příjmu bezdrátového signálu. „Připojení je řešeno venkovní jednotkou 

komunikující v režimu klient/router. Adresy jsou nastaveny staticky a probíhá NAT 

vnitřních privátních IP, které jsou přiděleny z lokálního DHCP serveru“ (POJER‚ 

2013). Přijímací jednotka je připevněna ke stoţáru na štítu budovy (v obrázku 14 

fialový kruh – vedení k ISP), ze kterého je konektivita přivedena do osmiportového 

přepínače konektorem RJ-45 (v obrázku 14 modrý čtverec). V současném zapojení je 

přepínač centrálním uzlem sítě, ze kterého jsou rozvody přímo vedeny do jednotlivých 

počítačů bez pouţití zásuvek. Všechna kabeláţ je kategorie Cat5e typu drát a je volně 

loţená. Současný stav zapojení je na obrázku 16. 
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Obrázek 14: Původní vedení kabeláţe v budově střediska 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

2.5 Popis logických zapojení 

Jak bylo řečeno v kapitole 1.5, aktivní prvky nějakým způsobem ovlivňují chod sítě. 

Podle struktury sítě, logické zapojení aktivních prvků můţe a nemusí kopírovat 

fyzickou topologii sítě. 

Patro kanceláří 

V této budově jsou zapojeny celkem 3 aktivní prvky, z toho dva přepínače a jeden 

Wi-Fi přístupový bod. Typy prvků jsou: 

 Přepínač 1: TP-LINK TL-SF1008D 

 Přepínač 2: Level-One FSW-0507TX 

 Wi-Fi přístupový bod: Zcomax WA-2204A 
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Zcomax model WA-2204A je víceúčelové bezdrátové zařízení. Kombinuje v sobě 

funkce Access pointu (přístupový bod), Bridge (most), Routeru (směrovač) a Klienta. 

Pracuje ve vysílacím pásmu 2,4 GHz a standardu IEEE 802.11b/g s maximální 

přenosovou rychlostí 54 Mbps. Je vyuţívaný v módu přístupový bod (Access point) 

s nastaveným zabezpečením WPA2 a šifrováním AES. Zařízení navíc funguje také jako 

4 portový přepínač. 

Přepínač 1 je základní 8 portový přepínač bez administrace. Jak ukazuje schéma na 

obrázku 15, má všechny porty vyuţité. Do portu č. 5 je přivedena konektivita od 

poskytovatele, z portu č. 2 je signál vedený do přepínače 2 a z portu č. 6 do Wi-Fi 

přístupového bodu. Přepínač 2 je také základní model přepínače s pěti porty a bez 

administrace. Porty jsou opět vyuţity všechny. Přístupový bod přijímá signál do portu 

1, který dále šíří přes Wi-Fi a zabudovaný 4 portový přepínač. 

 

Obrázek 15: Schéma původní sítě v patře kanceláří 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Na obrázku výše je schéma současné sítě. Černé linky představují pevné kabelové 

rozvody, červené propojovací kabely (patch kabely) a zelená linka je přívod konektivity 

od poskytovatele. Celkem je tedy v síti 10 koncových uzlů, z toho 8 počítačů, jedna 

tiskárna a síťový videorekordér. 
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Středisko provozu 

Síť v této budově je velice jednoduchá, z aktivních prvků je zde pouze přepínač 

a přijímač poskytovatele. Přepínač je základního typu od firmy TP-LINK, konkrétně 

TL-SF1008D, který pracuje pouze na linkové vrstvě modelu OSI. V současné době 

středisko a kanceláře nejsou přímo spojeny, většina souborů se přenáší po internetu, 

flash discích anebo v papírové podobě. 

 

Obrázek 16: Schéma původní sítě ve středisku provozu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

2.6 Koncová zařízení 

Kaţdý zaměstnanec s kanceláří má k dispozici svůj vlastní počítač. Síť v současné době 

sdruţuje 10 koncových zařízení v patře kanceláří a 4 ve středisku provozu.  

Patro kanceláří 

Označení místností vychází ze stavebního plánu, který je načrtnutý na obrázku 13. 

Označení místnosti – účel místnosti – plocha – koncová zařízení (využití) 

3.02 –  Kancelář předsedy druţstva – 28,00 m
2
 – jedno stolní PC (běţné kancelářské 

vyuţití - internet, mail, dokumenty, tabulky) 

3.03 –  Sekretariát – 14,60 m
2
 – jedno stolní PC (evidence zásob a zvířat) 
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3.04 –  Kancelář – 14,60 m
2
 – nyní nevyuţíváno, v budoucnu tisková místnost 

3.05 –  Kancelář zootechnika – 14,10 m
2
 – jedno stolní PC 

3.06 –  Zasedací místnost – 24,75 m
2
 – v současné době nevyuţíváno 

3.07 –  Kancelář ekonoma – 13,40 m
2
 – jedno stolní PC 

3.08 –  Kancelář účetní – 18,40 m
2
 – jedno stolní PC 

3.09 –  Kancelář – 15,25 m
2
 – jedno stolní PC (výplaty a evidence půdy) 

3.10 –  Kancelář – 15,25 m
2
 – přepínač 2 a multifunkční laserová tiskárna 

3.11 –  Zasedací místnost – 23,70 m
2
 – přepínač 1; Wi-Fi přístupový bod a síťový 

videorekordér – prvky nejsou instalovány v rozvaděči ani jinak zabezpečeny 

3.12 –  Kancelář hlavního mechanizátora – 14,20 m
2
 – jeden notebook 

3.13 –  Kancelář energetika – 15,50 m
2
 – jedno AIO (All in One) PC 

Všechny počítače jsou vyuţívány pro kancelářskou činnost a současně na nich běţí 

různé programy pro evidenci majetku, účetnictví apod. pro zajištění fungování firmy. 

Středisko provozu 

Oficiální návrhový plán této budovy neexistuje, takţe změřené plochy vycházejí 

z vlastního měření a označení místností také podle svého uváţení (obrázek 14). První 

znak označuje název budovy – S jako středisko, další dva znaky číslo místnosti. Protoţe 

je to pouze malá jednopatrová budova, značení je dostatečné. 

Označení místnosti – účel místnosti – plocha – koncová zařízení 

S01 – Chodba – 6,09 m
2
 

S02 – Chodba – 3,5 m
2
 

S03 – Kancelář skladníka – 14,4 m
2
 – dva stolní PC (obsluha čerpací stanice; 

kancelářská činnost a skladové zásoby) 
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S04 – Kancelář zootechnika – 14,84 m
2
 – přepínač; jedno stolní PC (kancelářská 

činnost a evidence ţivočišné výroby) 

S05 – Kancelář vedoucího střediska – 11,88 m
2
 – jedno AIO PC (kancelářská činnost 

a evidence rostlinné výroby) 

S06 – Malá zasedací místnost – 15,27 m
2
 

S07 – Toaleta – 2,52 m
2
 

S08 – Umývárna – 2,52 m
2
 

2.7 Poţadavky investora 

Investor se sítěmi nemá zkušenosti, proto zadal jen obecné poţadavky na novou 

instalaci: 

 rozvedení nové kabeláţe s malými zásahy do zdí 

 alespoň tři přípojná místa na jednoho pracovníka, kde jeden port bude pro IP 

telefon 

 bezdrátový přístupový bod s pokrytím celého patra kanceláří pro zaměstnance 

a hosty 

 propojení kanceláří a střediska provozu 

 nepřetrţité nahrávání kamerového záznamu na síťový videorekordér i při 

výpadku elektřiny 

2.8 Shrnutí 

V této kapitole je zhodnocen současný stav sítě. Analýza prokázala, ţe síť je sice 

funkční, ale dostatečně nevyhovuje potřebám firmy. Jsou zde nedostatky v podobě 

malého mnoţství přípojných míst a jejich obtíţnému rozšiřování, samotné kabelové 

instalaci i v záloze napájení aktivních prvků. V návrhu bude zpracováno spojení sítí 

střediska provozu a patra kanceláří, aby vytvořili jednu síť a tím rychlejší a hlavně 

efektivnější výměnu dat a informací mezi zaměstnanci.  
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Stěţejní částí práce je samotný návrh řešení. Zhodnotím současné technologie a podle 

nabytých znalostí z předchozích kapitol navrhnu síť tak, aby splňovala stanovené 

poţadavky, řešila stávající problémy a byla kvalitní oporou pro technologické 

a komunikační potřeby druţstva. 

3.1 Návrh technologie a topologie 

Jedním z poţadavků investora bylo spojení sítě patra kanceláří a střediska provozu. 

Vzdálenost mezi budovami je přibliţně 400 metrů a z toho důvodu navrhuji řešení sítě 

dvěma horizontálními sekcemi hvězdicové topologie spojené páteřní sekcí. 

3.1.1 Horizontální sekce 

Protoţe jsou datové přenosy na síti malé, poţadovaná rychlost sítě je pouze 100Mb/s. 

Pro splnění podmínky navrhuji kabeláţ třídy D (kategorie 5), která podporuje 

i technologii 1000Base-T a můţe tedy přenést Gigabit Ethernet. Tato výhoda bude jako 

moţnost do budoucna k případnému zvýšení přenosových rychlostí sítě. 

3.1.2 Páteřní sekce 

Páteřní sekcí kabeláţe je označen spoj patra kanceláří a střediska provozu, páteřní 

vedení zprostředkovává propojení částí sítě mezi sebou. Jak je vyznačeno na obrázku 

12, budova kanceláří se nachází uprostřed zastavěné oblasti a středisko provozu na 

okraji vesnice. Mezi budovami je mnoţství pozemků různých vlastníků, místní a státní 

komunikace, takţe realizace kabelového spoje by byla z hlediska povolení velice 

problematická, ne-li nemoţná, trvala by dlouho a náklady by byly veliké. Z toho 

důvodu se musí pouţít spoj bezdrátový. Protoţe zde v 5GHz pásmu vysílá pouze místní 

ISP, není nutné pouţívat mikrovlnného 10GHz spoje. Mezi oběma místy je přímá 

viditelnost bez jakýchkoliv překáţek a s pouţitím směrové antény se omezí vliv rušení. 

Síťový provoz na spoji bude minimální, takţe ani omezená rychlost oproti kabelovému 

spoji nebude limitující.  
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3.2 Návrh přípojných míst 

Po zhodnocení potřebného mnoţství přípojných míst na jednoho zaměstnance navrhuji 

tři přípojná místa, ze kterých jedno bude pouţité pro počítač, jedno pro IP telefon 

a jedno ponechané do rezervy. Protoţe v kancelářích nejsou síťové tiskárny, nepouţívají 

se ţádné další prvky vyţadující připojení do sítě a ani se ţádné neplánují, bude tento 

počet dostačující. V patře kanceláří tedy celkem 41 přípojných míst a ve středisku 

provozu 9. Ty se umístí podle stávajícího rozmístění pracovních stolů, které je téměř 

v kaţdé kanceláři u obvodové zdi patra. Přípojná místa se tedy instalují 30 cm od 

nejbliţší zdi a 30 cm od podlahy. Výjimku tvoří pouze přípojné místo pro přístupový 

bod v místnosti 3.01, které bude umístěno 10 cm od stropu. 

Tabulka 1: Návrh počtu přípojných míst (Zdroj: vlastní zpracování) 

Patro kanceláří Středisko provozu 

Místnost 

Počet 
přípojných 

míst Místnost 

Počet 
přípojných 

míst 

3.01 1 S03 3 

3.02 3 S04 3 

3.03 3 S05 3 

3.04 2     

3.05 3     

3.06 4     

3.07 3     

3.08 6     

3.09 3     

3.10 3     

3.11 4     

3.12 3     

3.13 3     

 

3.3 Materiál pasivní vrstvy 

Do pasivní vrstvy se řadí všechny prvky podílející se na přenosu dat, které je ale 

ţádným způsobem neovlivňují. V návrhu horizontální sekce bylo určeno, ţe kabeláţ 

musí splňovat třídu D, takţe ji navrhuji realizovat z kategorie 5. 
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Pouţitá kabeláţ 

Horizontální sekce kabeláţe navrhuji natáhnout z běţného krouceného páru kategorie 

Cat5e. V budovách se nenachází ţádný silný zdroj rušení, takţe pro realizaci bude stačit 

nestíněná varianta kabelu. Pro splnění protipoţárních předpisů navrhuji kabeláţ Solarix 

SXKD-5E-UTP-LSOH s bezhalogenovým pláštěm, který při hoření neuvolňuje toxické 

zplodiny. 

Vedení k venkovním mikrovlnným jednotkám musí být stíněné, takţe navrhuji Solarix 

SXKD-5E-FTP-LSOH také s bezhalogenovým pláštěm. Stínění by mělo ochránit prvky 

sítě v případě přepětí způsobené např. elektromagnetický výbojem nebo proti rušení 

jiných zdrojů.  

V pracovní sekci pro propojení navrhuji nestíněné ţluté, modré a šedé kabely Solarix 

C5E-315 různých délek. 

Datové zásuvky 

Pro přípojná místa navrhuji bílé modulární zásuvky Solarix SX9-x-0-WH se třemi, 

dvěma nebo jedním portem. Zásuvky jsou určeny pod omítku, proto se umístí do boxu 

Solarix SX9-0-WH na omítku. Tříportové navrhuji pro místnosti se zaměstnanci, 

dvouportové v místnostech bez zaměstnanců a jednoportovou zásuvku pro přístupový 

bod na chodbě patra kanceláří. 

Patch panel 

K zakončení kabelů v patře kanceláří navrhuji univerzální modulární neosazený patch 

panel Solarix SX24M-0-STP-BK-UNI s 24 porty a výškou 1U v provedení pro 19" 

rozvaděče. Patro kanceláří potřebuje dva tyto panely, celkem tedy 48 portů, kde 

6 nevyuţitých portů poslouţí jako rezerva. 

Ve středisku provozu navrhuji menší, dvanácti portový, osazený patch panel Solarix 

SX12L-10-5E-UTP-BK výšky 1U pouţitelný do rozvaděče o šířce 10".  

Moduly Keystone 

Jelikoţ jsou zásuvky a patch panely (v patře kanceláří) neosazené, je nutné pořídit 

i porty (keystone) samotné. Pro stoprocentní kompatibilitu navrhuji opět produkty firmy 
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Solarix, konkrétně zařezávací keystone SXKJ-5E-UTP-BK. Pro instalaci je potřeba 98 

kusů těchto modulů – 50 kusů do zásuvek a 48 kusů do patch panelu. 

Napájení po datovém kabelu 

Po zavrţení moţnosti přepínačů s integrovaným napájením datového kabelu z důvodu 

vyšší pořizovací ceny, navrhuji v patře kanceláří panel s pasivním napájením datového 

kabelu. Vybraný 12 portový panel výšky 1U od firmy HAWK Innovation Group má 

označení POE-PAN12. Připevní se do rozvaděče mezi patch panel a přepínač a podle 

potřeby se připojí ty porty, jejichţ koncové zařízení vyţaduje (podporuje) napájení po 

datovém kabelu. Pro středisko provozu doporučuji malý, 4 portový, napájecí panel od 

stejného výrobce, který se umístí na polici. 

Datový rozvaděč 

Pro dostatek místa pro síťové potřeby patra kanceláří navrhuji stojanový datový 

rozvaděč Atrack LC-16+ 66.24 v šířce 19" a výšce 24U. Výška je dostatečná pro 

uloţení poţadovaných prvků a zároveň síťového videorekordéru, UPS, případně 

i serveru. Do spodního patra rozvaděče navrhuji instalovat polici šířky 19" pro uloţení 

prvků, které se nedají přidělat k rámu rozvaděče. Pro chlazení prvků doporučuji do 

vrchní pozice rozvaděče instalovat 19" ventilační jednotku se dvěma ventilátory. 

Organizaci kabeláţe zajistí dva horizontální vyvazovací panely. 

Pro středisko provozu navrhuji malý nástěnný rozvaděč Atrack LC-10.09 šířky 10" 

a výšky 9U. I přes své malé rozměry bude dostatečný pro síťové prvky ve středisku. Pro 

prvky bez moţnosti montáţe do rozvaděče opět doporučuji umístit polici. 

Přepěťová ochrana 

Protoţe se bezdrátové jednotky budou nacházet vně budovy, je nutná ochrana proti 

přenosu přepětí do celé sítě. Přestoţe se tyto jednotky napájí po datovém kabelu přes 

PoE injektor, který je uzemněn k ochrannému vodiči elektrické sítě, s pouţitím 

stíněného kabelu by tato ochrana měla zabránit přepětí v síti. Pro jistotu však doporučuji 

mezi injektor a bezdrátovou jednotku umístit ještě uzemněnou bleskojistku (přepěťovou 

ochranu) AirLive SP-100E. 
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3.4 Systém značení 

I přes to, ţe návrh počítá pouze s bezdrátovým spojením sítě kanceláří a střediska 

(fyzicky jsou oddělené), pro přehlednost sjednotíme značení dohromady. Pro budovu 

kanceláří navrhuji označení písmenem K a pro středisko provozu písmeno S. Číslování 

datových zásuvek začne vţdy v místnosti 01 a poté pokračuje dále podle čísel místností. 

Pro kabeláţ navrhuji následující systém: 

 Datové zásuvky – budova (A), číslo zásuvky (B) – AB – např. K12 

 Porty datových zásuvek – budova (A), číslo zásuvky (B) a písmeno portu (C), 

případně napájení PoE (D; znak +) – ABCD – např. K8c+ 

 Datové kabely – číslo místnosti podle stavebního plánu AA, číslo zásuvky (B), 

port zásuvky (C) – AA.BC – např. S04.2a 

 Porty patch panelu – číslo místnosti podle stavebního plánu (AA), číslo 

zásuvky (B), port zásuvky (C) – AA.BC – např. 02.2b 

I přes pouţití pouze jednoho kusu výbavy v kaţdé budově se pro úplnost a podle normy  

EIA/TIA 606 označí aktivní a pasivní prvky: 

 Datové rozvaděče – označení budovy a číslo rozvaděče – např. DR-K1 

 Patch panely – označení budovy, číslo patch panelu – např. PP-S1 

 Aktivní prvky – typ zařízení (RT – směrovač, AP – přístupový bod, SW – 

přepínač, BR - most), budova, číslo zařízení – např. AP-K1 

3.5 Materiál kabelových tras 

Investor poţaduje vedení po zdech v elektroinstalačních lištách z důvodu sníţení zásahů 

do zdí. Přestoţe větší část lišt navrhuji vést při zemi, z důvodu ceny nedoporučuji 

speciální lišty určené do rohů mezi podlahou a zdí. Protoţe lišty nemusí být ani 

elegantní, navrhuji klasické hranaté lišty připevněné na zeď ve výšce několika 

centimetrů kvůli snazší instalaci a ochraně před náhodným poškozením například obuví. 

Z mnoţství různých výrobců navrhuji výrobky české firmy Kopos. Hranaté lišty této 

firmy mají příznivou cenu a systém dvojitého zámku pro pevnější fixaci víka a vyšší 

tuhost lišty. Jelikoţ má instalovaná kabeláţ průměr 5 mm (průřez přibliţně 20 mm
2
), 
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potřebná velikost lišty se dá snadno vypočítat. Pro vedení v průrazech zdí navrhuji 

pouţití elektroinstalační ohebné trubky Monoflex s nízkou mechanickou odolností 

v průměrech od 16 mm do 32 mm.  

V patře kanceláří navrhuji pouţít tyto typy lišt: 

 LHD 25x15 HD – vnitřní plocha 300 mm
2
, pojme aţ 15 kabelů UTP 

 LHD 40x20 HD – vnitřní plocha 560 mm
2
, aţ 28 kabelů 

 LHD 40x40 HD – vnitřní plocha 1300 mm
2
, aţ 65 kabelů 

Ve středisku provozu doporučuji lišty LHD 20x10 HD (vnitřní průměr 140 mm
2
) 

schopné pojmout aţ 7 kabelů UTP. 

3.6 Kabelové trasy 

Kabelové trasy od rozvaděče doporučuji vést nejkratší nebo nejsnazší cestou do 

místnosti. Vedení tras navrhuji vést tak, aby respektovalo poţadavek na malé zásahy do 

zdí. Obrázky kabelových tras v budovách se nacházejí v přílohách 3 a 4. 

3.6.1 Umístění rozvaděčů 

Podle normy TIA-569-A o doporučeném umístění telekomunikačních prostor je v patře 

kanceláří místnost 3.15 zvolena jako síťová, protoţe je ideálně umístěna téměř 

uprostřed patra a horizontální kabeláţ nebude zbytečně dlouhá. V této malé místnosti 

(3,25m
2
) doporučuji rozvaděč umístit přímo naproti dveřím. Protoţe se dveře místnosti 

otevírají ven (na chodbu), bude kolem dostatek místa jak pro instalaci, tak pro dveře 

rozvaděče. Místnost i rozvaděč doporučuji uzamknout a přístup udělit pouze osobě 

k tomu způsobilé. 

Ve středisku provozu doporučuji nástěnný rozvaděč připevnit u stropu v západním 

rohu místnosti S04. Špatná přístupnost rozvaděče je zvolena z důvodu výskytu cizích 

lidí v objektu. Pro zabezpečení doporučuji rozvaděč uzamknout dodávaným zámkem. 

3.6.2 Patro kanceláří 

V patře kanceláří navrhuji označit pět kabelových tras: 
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 A – od rozvaděče k severovýchodní stěně, poté se rozdělí na dvě odbočky: 

o A1 – severozápadním směrem 

o A2 – jihovýchodním směrem 

 B – od rozvaděče k jihozápadní stěně, poté se rozdělí na tři odbočky: 

o B1 – severozápadním směrem 

o B2 – jihovýchodním směrem  

o B3 – k ISP a bezdrátovému mostu 

Pro přehlednost bude konkrétní provedení tras v patře kanceláří popisováno z pohledu 

na plánek „z vrchu,“ tzn. severovýchod (nahoru), severozápad (doleva), jihovýchod 

(doprava), jihozápad (dolů). Kabelové lišty budou popisovány také zjednodušeně – 

rozměr 25x15 (malá lišta), 40x20 (střední), 40x40 (velká lišta). Protoţe všechny trasy 

mají první metr vedení společný (od rozvaděče doprava velkou lištou), nebude 

v konkrétním popisu tato část zmiňována. 

Trasa A 

Od začátku trasu navrhuji vést při zemi ve střední liště nahoru ke zdi, poté po zdi ke 

stropu a průrazem s trubkou Monoflex s vnitřním průměrem 24 mm nad hlavní chodbu 

3.01, následně po stropu k protější zdi a průrazem do místnosti 3.04 a stále u stropu aţ 

k horní stěně patra. 

Odbočka A1 – Trasa pokračuje po zdi k podlaze (střední lištou) a poté doleva, průrazem 

ve zdi s trubkou 16 mm a následně v další stěně 13 mm, kudy se trasa dostane do 

poslední místnosti, kde je mezi okny konec. 

Odbočka A2 – dvěma průrazy ve zdi s trubkou s vnitřním průměrem 18 mm do 

místnosti 3.05, kde v rohu místnosti povede střední lišta rohem zdi k podlaze a poté při 

zemi dál k protějšímu rohu, kde se trasa průrazem s trubkou 16 mm dostane do poslední 

místnosti, kde mezi okny končí. 

Trasa B 

Průrazem při zemi s trubkou 31 mm do místnosti 3.11, kde velkou lištu navrhuji aţ 

k dolní stěně patra, kde je rozbočení. 
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Odbočka B1 – doleva střední lištou, poté průrazem zdi s trubkou 18 mm a následně 

jedna část průrazem trubkou 13 mm a malou lištou do místnosti 3.12. Druhá stoupne ke 

stropu a malou lištou pokračuje nahoru chodbou 3.01 aţ k protější stěně (vedle dveří do 

3.02), kde se průrazem 13 mm dostane do místnosti 3.13, a vedením lišty po zdi k zemi 

aţ ke konci trasy. 

Odbočka B2 – třemi průrazy s velikostí trubek 24 mm a střední lištou aţ do místnosti 

3.08, kde se v rohu místnosti (a budovy) po odbočce nahoru podél zdi a průrazu 13 mm 

dostaneme ke konci v místnosti 3.07. 

Odbočka B3 – doleva střední lištou, průrazem 18 mm (kopíruje odbočku B1) a hned po 

zdi ke stropu, následně malou lištou aţ nad dveře místnosti 3.11, kde se průrazem 

dostaneme do vyššího patra k vedení ISP a dále na střechu k bezdrátové jednotce. 

Na horizontální rozvody se spotřebuje přibliţně 700 m nestíněného krouceného páru 

a dalších 10 m stíněného pro připojení bezdrátového mostu. Kabeláţ v průrazech zdí 

s tloušťkou 100 a 300 mm celkem povede ve třech metrech ohebné trubky Monoflex 

a přibliţně 100 metrech lišt. 

3.6.3 Středisko provozu 

Trasu zde navrhuji vést stejnou cestou, jako ve stávající instalaci. Z rozvaděče povedou 

tři trasy: 

 S1 – Při stropu v malé liště směrem k místnosti S03, průrazem zdi s 13 mm 

vnitřním průměrem trubky, poté k podlaze a protější stěně místnosti, kde za 

rohem bude konec 

 S2, S3 – V malé liště z rozvaděče po zdi k podlaze a doleva podél zdi, poté 

průrazem 13 mm do místnosti S05 

 Průrazem kratší obvodové zdi s trubkou 13 mm a poté po štítu budovy 

k bezdrátové jednotce 

Celková délka horizontální kabeláţe zde dosáhne přibliţně 66 m UTP kabelu 

a 8 m stíněného FTP kabelu pro bezdrátový most, jeden metr 13 mm trubky Monoflex 

a přibliţně 20 m elektroinstalační lišty. 
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3.7 Datový rozvaděč 

Při ukončení kabeláţe v datovém rozvaděči je potřeba počítat s dostatečnou rezervou 

kvůli případné manipulaci s rozvaděčem. Přebytečná délka datového kabelu se připevní 

v zadní části rozvaděče. Dále je nutné i při pouţití nestíněné kabeláţe rozvaděč kvalitně 

uzemnit. 

Pro přehlednost doporučuji, aby propojovací kabely v rozvaděči dodrţovaly systém 

barev: 

 Ţlutý kabel – připojení datové zásuvky s napájením po kabelu 

 Modrý kabel – připojení datové zásuvky bez PoE  

U koncových zařízení pro připojení do zásuvky navrhuji pouţít kabel s neutrální šedou 

barvou. 

3.7.1 Patro kanceláří 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 3.3, vybraný stojanový rozvaděč Atrack LC-16+ 

doporučuji umístit v síťové místnosti 3.15. Jednotlivé jednotky rozvaděče uloţí 

směrovač, přepínač, napájecí PoE panel, patch panel a záloţní zdroj a příslušenství 

rozvaděče. Rozvaděč je dostatečně velký i pro firemní server a dvě jednotky zde jsou 

vynechány jako rezerva. 

Tabulka 2: Uspořádání datového rozvaděče v patře kanceláří (Zdroj: vlastní zpracování) 

U1 Ventilační jednotka 

U2 Router Mikrotik 

U3 Switch ZyXEL 48 portů 

U4 Vyvazovací panel 

U5 Napájecí PoE panel 12 portů 

U6 Vyvazovací panel 

U7-U8 Patch panel Solarix 2x24 portů 

U9-U10 Rezerva 

U11 Napájecí panel 230V/50Hz 

U12-U24 UPS zdroj, síťový videorekordér a další 

V kapitole 2.4 byl představen i síťový videorekordér a jeho současné zapojení. Jedním 

z poţadavků na novou síť je oprava připojení, aby zařízení nahrávalo i při výpadku 
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elektřiny. Po kontaktování místního poskytovatele internetu s dotazem, zda jeho aktivní 

síťové prvky bezdrátového spoje Sedlejov-Nevcehle mají zálohované napájení, byl 

dotaz potvrzen. Zařízení i se záloţním napájením tedy doporučuji umístit do datového 

rozvaděče. 

3.7.2 Středisko provozu 

Malý 10 palcový rozvaděč uloţí minimum prvků v této malé síti. Z aktivních prvků je 

zde pouze přepínač ZyXEL, pasivní vrstva tu má uloţen napájecí PoE panel a patch 

panel Solarix. 

Tabulka 3: Uspořádání datového rozvaděče ve středisku provozu (Zdroj: vlastní zpracování) 

U1 Switch ZyXEL – 16 portů 

U2 Police – napájecí PoE panel – 4 porty 

U3 Vyvazovací panel 

U4 Patch panel Solarix – 12 portů 

U5 Napájecí panel 230V/50Hz 

U6-U9 UPS zdroj, rezerva 

3.8 Aktivní prvky v síti 

Po vyhodnocení moţností Ethernetu s rychlostí 100Mb/s nebo 1000Mb/s navrhuji zvolit 

rychlost 100Mb/s z následujících důvodů: Provoz na síti je nízký a programy zatěţující 

provoz na síti (např. zálohování souborů) se mohou automaticky spouštět aţ po 

pracovní době, kdy zatíţená síť nevadí. Při vysoké rychlosti Gigabitového Ethernetu se 

také narazí na výkonnostní limity pevných disků. Síťové 100Mb/s prvky jsem zvolil 

i z důvodu niţší ceny. Protoţe po instalované kabeláţi třídy D lze přenést i Gigabit 

Ethernet, případná modernizace sítě na gigabitovou rychlost si vyţádá pouze nové 

aktivní prvky. 

Přepínač 

V patře kanceláří navrhuji instalovat přepínač ZyXEL ES-1552 s 48 porty rychlosti 

100Mb/s. Tento poloprofesionální přepínač je řiditelný a podporuje funkci Auto VoIP, 

která paketům IP telefonie přiděluje vysokou prioritu. 
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Ve středisku provozu doporučuji pouţít malý 16 portový přepínač ZyXEL ES1100-16 

s 16 porty 100Mb/s rychlosti. Protoţe je zařízení dodáváno s kitem pro upevnění do 10" 

rozvaděče, nemusí být umístěn na polici. 

Most 

Pro bezdrátové spojení střediska provozu a kanceláří doporučuji dvě zařízení Ubiquiti 

NanoBridge M5, vhodné pro provozování point-to-point spojení. Značka Ubiquiti je 

spolehlivá a vyzkoušená a jelikoţ tyto modely mají konektory skryté uvnitř zařízení, tak 

při správném upevnění kabelu nehrozí vniknutí kapalin a následná koroze. Zařízení 

budou pracovat v reţimu transparentního mostu, kdy se dvě spojené sítě budou pro 

uţivatele tvářit jako jedna a fungovat „jako by mezi nimi byl nataţený kabel.“ 

Bezdrátový přístupový bod 

Bezdrátové připojení zaměstnanců a hostů v kancelářích zaručí přístupový bod Ubiquiti 

UniFi s podporou 802.11b/g/n a teoretickou rychlostí aţ 300Mb/s. Zařízení je moţno 

napájet přes datový kabel a parametry přesně splňují poţadavky zemědělského druţstva. 

Protoţe poskytuje moţnost vytvoření více virtuálních přístupových bodů, je moţné 

provozovat několik bezdrátových sítí s různým nastavením najednou. V patře kanceláří 

navrhuji, aby tento přístupový bod vysílal dvě virtuální bezdrátové sítě – jednu pro 

připojení zaměstnanců s plným přístupem do firemní sítě, druhou pro hosty 

a s přístupem pouze na internet. Ovládací software této bezdrátové jednotky je pro tuto 

činnost speciálně připraven a nastavení je velice intuitivní.  

Středisko provozu bezdrátový přístupový bod nevyuţije, proto zde nebude instalován. 

Směrovač 

Jako hlavní směrovač v kancelářích, který zajistí připojení celé sítě k internetu, síť 

oddělí od poskytovatele a ochrání proti přístupu z venčí, navrhuji Mikrotik RB2011iL-

RM. Zařízení firmy Mikrotik jsou svým sloţitějším nastavením určena pokročilým 

uţivatelům, ale o to více moţností nastavení nabízí a nejsou omezeny softwarem jako 

jednoúčelová zařízení. Směrovač pohání výkonný procesor Atheros AR9344 taktovaný 

na 600 MHz, 64MB operační paměti a je v provedení do 19" rozvaděče (I4WIFI.CZ‚ 

n.d.). 
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3.9 Fyzická topologie prvků 

 

Obrázek 17: Fyzická topologie prvků navrhované sítě 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Oproti původnímu rozloţení (obrázek 15 a 16) je síť značně změněná – je ucelená 

a jednoduše řešená. Aktivní prvky jsou nyní umístěny v zabezpečených rozvaděčích 

a kabeláţ splňuje normy ČSN EN 50173 a 50174. Zapojení je uspořádáno do dvou 

hvězdicových topologií spojených páteřní sítí. Nejvýše postavený aktivní prvek, 

směrovač Mikrotik, plní bránu do WAN, pod ním jsou přepínače ZyXEL – jeden 

v patře kanceláří a druhý v budově střediska. Další prvky jsou podřízené těmto 

přepínačům a komunikace od koncových zařízení probíhá přes ně. 
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3.10 Ekonomické zhodnocení 

Protoţe je instalace navrţena i s ohledem na cenu, tak další omezení nákladů na 

materiál nedoporučuji. Patch kabely pracovní sekce potřebné pro zapojení jsou 

navrţeny v mnoţství pouze pro stávající zařízení, další se dokoupí podle potřeby. 

3.10.1 Rozpis materiálu 

Tabulka 4: Cenová kalkulace materiálu ke dni 22. 5. 2014 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Popis MJ Počet 
Cena bez 

DPH 

Cena celkem bez 

DPH 

Kabel UTP Solarix SXKD-5E-UTP-LSOH m 756 6,7 5 065,2 Kč 

Kabel FTP Solarix SXKD-5E-FTP-LSOH m 18 8,7 156,6 Kč 

Modulární zásuvka Solarix SX9-3-0-WH 3 

porty 
ks 13 54 702,0 Kč 

Modulární zásuvka Solarix SX9-2-0-WH 2 

porty 
ks 5 46 230,0 Kč 

Modulární zásuvka Solarix SX9-1-0-WH 1 

port 
ks 1 38 38,0 Kč 

Keystone Solarix SXKJ-5E-UTP-BK ks 98 32 3 136,0 Kč 

Box na omítku Solarix SX9-0-WH bílý ks 19 30 570,0 Kč 

Rozvaděč Atrack LC-10.09 ks 1 2067 2 067,0 Kč 

Rozvaděč Atrack LC-16+ 66.24 ks 1 7958 7 958,0 Kč 

Patch panel Solarix SX24M-0-STP-BK-UNI ks 2 383 766,0 Kč 

Patch panel Solarix 1U SX12L-10-5E-UTP-

BK 
ks 1 623 623,0 Kč 

Switch ZyXEL ES1100-16 ks 1 855 855,0 Kč 

Switch ZyXEL ES-1552 ks 1 4642 4 642,0 Kč 

Router Mikrotik RB2011iL-RM ks 1 1704 1 704,0 Kč 

Access Point Ubiquiti UniFi ks 1 1248 1 248,0 Kč 

Bridge Ubiquiti NanoBridge M5 ks 2 1496 2 992,0 Kč 

PoE panel 12 portů ks 1 499 499,0 Kč 

PoE panel 4 porty ks 1 216 216,0 Kč 

Přepěťová ochrana AirLive SP 100E ks 2 450 900,0 Kč 

Napájecí panel 8x230V/50Hz ks 1 582 582,0 Kč 

Ventilační jednotka 19" 2 ventilátory ks 1 2106 2 106,0 Kč 

Vyvazovací panel horizontální 19" ks 2 211 422,0 Kč 

Vyvazovací panel 10" ks 1 218 218,0 Kč 

Police do rozvaděče 10" 1U ks 1 191 191,0 Kč 

Patch kabel Cat5e UTP PVC 0,5m různé barvy ks 46 13 598,0 Kč 

Patch kabel Cat5e UTP PVC 1m šedý ks 8 18 144,0 Kč 

Patch kabel Cat5e UTP PVC 2m šedý ks 3 26 78,0 Kč 

Patch kabel Cat5e UTP PVC 3m šedý ks 2 35 70,0 Kč 

Lišta Kopos - různé rozměry - 1 1770 1 770,0 Kč 
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Příslušenství k lištám - 1 1200 1 200,0 Kč 

Ohebné trubky Monoflex - různé rozměry - 1 150 150,0 Kč 

Cena bez DPH celkem       41 896,8 Kč 

 

3.10.2 Cena instalace 

Při výpočtu ceny instalace jsem porovnával internetové ceníky různých firem a z nich 

poté zvolil přibliţný průměr. Vzhledem k celkové ceně instalace je zvolená rezerva 

5 000 Kč více neţ dostatečná.  

Tabulka 5: Kalkulace ceny instalace (Zdroj: vlastní zpracování) 

Popis Cena 

Stavební práce - instalace kabelových lišt, průrazy zdí, začištění 6 000,0 Kč 

Montáţ zásuvek 50Kč/ks 1 600,0 Kč 

Poloţení kabelů 5 Kč/m 3 870,0 Kč 

Konfigurace sítě 250 Kč/h 2 750,0 Kč 

Instalace rozvaděče včetně prvků 3 000,0 Kč 

Měření kabeláţe - 35 Kč/linka 2 100,0 Kč 

Rezerva 5 000,0 Kč 

Cena celkem (bez DPH) 25 320,0 Kč 

3.10.3 Projekt 

Cena za projekt se pohybuje v násobku 0,05 - 0,07 celkové ceny návrhu, v tomto 

případě je stanovena na 4 000 Kč. 

Tabulka 6: Kalkulace ceny projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Popis Cena 

Materiál 41 876,8 Kč 

Instalace 25 320,0 Kč 

Projekt 4 000,0 Kč 

Cena celkem 71 196,8 Kč 

 

Cena za materiál je 41 896,8 Kč, za instalaci 25 320 Kč. Kalkulace instalace má 

nadhodnocené stavební práce a zahrnuje i rezervu 5 000 Kč na nečekané výdaje. Návrh 

projektu jsem ocenil částkou 4 000Kč. Celkové náklady po sečtení jsou tedy 

71 196,8 Kč bez DPH. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce byla modernizace stávající počítačové sítě 

společnosti Zemědělské druţstvo Sedlejov. Důvodem bylo nevyhovující provedení, 

nedostatek přípojných míst a nepropojení dvou budov firmy, které mezi sebou sdílí 

informace. Síťové spojení budov bylo vyřešeno bezdrátovou technologií Wi-Fi, protoţe 

kabelové spojení není z důvodu polohy moţné. Protoţe ve všech částech sítě je nízký 

provoz, byla zvolena rychlost pouze Fast Ethernet (100Mb/s). Počet přípojných míst 

vycházel ze způsobu vyuţití místnosti – na kaţdého zaměstnance v místnosti je 

počítáno se třemi přípojnými místy, v ostatních místnostech podle velikosti dvě nebo 

čtyři místa.  

Umístění síťové místnosti v patře kanceláří s rozvaděčem je ideálně téměř uprostřed 

patra a kabelové trasy nejsou zbytečně dlouhé. Oproti původnímu řešení jsou aktivní 

prvky zabezpečeny v uzamčeném rozvaděči a místnosti přístupné pouze oprávněné 

osobě. Síť Wi-Fi vysílaná v patře kanceláří je také modernizována a lépe zabezpečena, 

protoţe je oddělena síť pro hosty a pro zaměstnance. Protoţe je horizontální kabeláţ ve 

středisku provozu velice jednoduchá, kopíruje stávající zapojení a další zjednodušení se 

nenabízí. Byla zde nainstalována chybějící přípojná místa, a také nástěnný rozvaděč pro 

zabezpečení prvků. 

Splnění všech poţadavků modernizace počítačové sítě přinese společnosti usnadnění 

komunikace mezi zaměstnanci, dostatek přípojných míst, spolehlivost kamerového 

systému i pohodlné připojení hostů k internetu.  
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VoIP Voice over Internet Protocol 

NAT Network Address Translation 

IP Internet Protocol 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 

ISP Internet Service Provider 

AP Access point 

CCMP  Counter Mode with CBC (Cipher Block Chaining) MAC (Message authentication 

code) Protocol 

UPS Uninterruptible Power Supply 
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I 

 

Místnost Port patch panelu 
Označení portu 

patch panelu 
Zásuvka 

Označení 

portu 

zásuvky 

Označení 

kabelu 

Délka 

kabelu 

01 1 01.1a 1 1a+ 01.1a 21m 

02 

2 02.2a 

2 

2a 02.2a 24m 

3 02.2b 2b 02.2b 24m 

4 02.2c 2c+ 02.2c 24m 

03 

5 03.3a 

3 

3a 03.3a 15m 

6 03.3b 3b 03.3b 15m 

7 03.3c 3c+ 03.3c 15m 

04 
8 04.4a 

4 
4a 04.4a 14,5m 

9 04.4b 4b 04.4b 14,5m 

05 

10 05.5a 

5 

5a 05.5a 18,5m 

11 05.5b 5a 05.5b 18,5m 

12 05.5c 5c+ 05.5c 18,5m 

06 

13 06.6a 
6 

6a 06.6a 19,5m 

14 06.6b 6b 06.6b 19,5m 

15 06.7a 
7 

7a 06.7a 24,5m 

16 06.7b 7b 06.7b 24,5m 

07 

17 07.8a 

8 

8a 07.8a 22m 

18 07.8b 8b 07.8b 22m 

19 07.8c 8c+ 07.8c 22m 

08 

20 08.9a 

9 

9a 08.9a 16m 

21 08.9b 9b 08.9b 16m 

22 08.9c 9c+ 08.9c 16m 

23 08.10a 

10 

10a 08.10a 12m 

24 08.10b 10b 08.10b 12m 

25 08.10c 10c+ 08.10c 12m 

09 

26 09.11a 

11 

11a 09.11a 11m 

27 09.11b 11b 09.11b 11m 

28 09.11c 11c+ 09.11c 11m 

10 

29 10.12a 

12 

12a 10.12a 8m 

30 10.12b 12b 10.12b 8m 

31 10.12c 12c+ 10.12c 8m 

11 

32 11.13a 
13 

13a 11.13a 2m 

33 11.13b 13b 11.13b 2m 

34 11.14a 
14 

14a 11.14a 8m 

35 11.14b 14b 11.14b 8m 

12 

36 12.15a 

15 

15a 12.15a 15m 

37 12.15b 15b 12.15b 15m 

38 12.15c 15c+ 12.15c 15m 

13 

39 13.16a 

16 

16a 13.16a 24m 

40 13.16b 16b 13.16b 24m 

41 13.16c 16c+ 13.16c 24m 

- 42-48 - - - - - 

Příloha 1: Kabelová tabulka pro patch panel PP-K1 v patře kanceláří 



II 

 

Místnost Port patch panelu 
Označení portu 

patch panelu 
Zásuvka 

Označení 

portu 

zásuvky 

Označení 

kabelu 

Délka 

kabelu 

S03 

1 S03.1a 

1 

1a S03.1a 10m 

2 S03.1b 1b S03.1b 10m 

3 S03.1c 2a+ S03.1c 10m 

S04 

4 S04.2a 

2 

3a S04.2a 4m 

5 S04.2b 3b S04.2b 4m 

6 S04.2c 4a+ S04.2c 4m 

S05 

7 S05.3a 

3 

5a S05.3a 8m 

8 S05.3b 5b S05.3b 8m 

9 S05.3c 6a+ S05.3c 8m 

- 10-12 - - - - - 

Příloha 2: Kabelová tabulka pro patch panel PP-S1 ve středisku provozu 

 

 

 

Příloha 3: Návrh strukturované kabeláže ve středisku provozu



III 

 

 

Příloha 4: Návrh strukturované kabeláže v patře kanceláří 


