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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro budovu nového sídla 

firmy TERAMEX-TRANDIG, spol. s r. o. Návrh vychází z teoretických poznatků dané 

problematiky, analýzy prostředí a především z požadavků investora. Výsledkem práce 

je komplexní návrh počítačové sítě a odhadovaný rozpočet nákladů na její realizaci. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis describes a computer network design of the new building residence 

for the company TERAMEX-TRADING, spol. s r. o. The project is based on theoretical 

knowledge of the issue, on the environmental analysis and especially on requirements of 

the investor. The result is comprehensive computer network design and its estimated 

budget costs of implementation. 
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Počítačová síť, návrh počítačové sítě, topologie sítě, LAN, model ISO/OSI, TCP/IP, 

kabely, strukturovaná kabeláž, datový rozvaděč, bezdrátová síť. 
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Computer networks, computer network design, network topology, LAN, model 

ISO/OSI, TCP/IP, cables, structured cabling, data rack, wireless network. 
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ÚVOD 

Téma návrh počítačové sítě jsem si vybral, protože se mi naskytla ideální možnost 

vyzkoušet si návrh na skutečném objektu v praxi. O počítačové sítě jsem se zajímal více 

už během studia, avšak znalosti byli pouze teoretické. Doufám, že pomocí této práce 

porozumím i stránce druhé – praktické, a získané poznatky bych mohl využívat ke 

svému prospěchu do budoucna.  

 

V případě mého návrhu počítačové sítě se bude jednat o vytvoření návrhu k realizaci 

sítě pro nově postavenou budovu. Tato budova, která se staví pro firmu TERAMEX-

TRADING, spol. s r. o., se nachází na jihu Moravy ve městě Hustopeče a je téměř 

hotová. Bude sloužit jako zázemí firmy a její součástí bude také montážní dílna nebo 

místnost pro školení.  

 

U samotného návrhu sítě bude kladen důraz především na její funkčnost, spolehlivost a 

využití moderních prvků, jako je skrytá kabeláže nebo bezdrátové připojení. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je návrh a optimalizace komplexní počítačové sítě 

pro firmu TERAMEX-TRADING, spol. s r. o. Konkrétně se jedná o nově postavenou 

budovu ve městě Hustopeče, která bude sloužit jako zázemí firmy. Návrh počítačové 

sítě musí odpovídat požadavkům zadavatele, tedy vedení firmy.  

 

V první části se zaměřím na popis všech teoretických východisek, ze kterých pak budu 

vycházet v praktické části své práce. Druhá část práce bude obsahovat představení 

společnosti a analýzu současného stavu. 

 

Třetí praktická část se bude zabývat vytvořením návrhu nové moderní počítačové sítě, 

která bude přizpůsobena požadavkům firmy, ale také bude splňovat všechny požadavky 

současných norem. Celá návrhová část vychází ze získaných analytických i teoretických 

poznatků. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole se zaměřím na základní vytyčení pojmů, teoretická východiska a 

základní principy využitelné při navrhování počítačové sítě. 

 

1.1 Topologie sítí 

Topologie je faktorem klasifikace počítačových sítí, jedná se rozložení nebo seřazení 

síťových prvků, a to jak zařízení, tak i jejich propojení (13).  

 

Jednotlivé topologie jsou určeny pro různé typy kabelů. V LAN sítích jsou za hlavní 

topologie označovány sběrnicová, hvězdicová a kruhová. 

 

1.1.1 Topologie sběrnice 

Sběrnicová topologie nebo také lineární sběrnice je nejjednodušší, ale dnes již zřídka 

využívaný způsob zapojení počítačů do sítě. Skládá se z jediného hlavního kabelu, na 

který jsou pomocí odbočovacích prvků (např. T-konektorů) připojeny prvky do sítě. 

 

 

Obrázek č. 1: Topologie sběrnice (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

1.1.2 Topologie hvězda 

Ve hvězdicovité topologii jsou koncové uzly propojené pomocí kabelových segmentů 

k centrálnímu prvku sítě – přepínače, směrovače nebo rozbočovače. Toto zapojení je 

v moderních datových sítích nejvíce využívané, kdy jejich největší výhodou je 

jednoduchost rozšíření (23). 
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Obrázek č. 2: Topologie hvězda (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

1.1.3 Topologie kruh 

V kruhové topologii jsou jednotlivé aktivní prvky propojeny jeden po druhém do 

jednoho kruhu. Data se přenášejí přes jednotlivé stanice, dokud se nedostanou ke svému 

příjemci (23). 

 

 

Obrázek č. 3: Topologie kruh (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

1.2 Typy počítačových sítí podle rozsahu 

Podle rozsahu můžeme rozdělit počítačové sítě do čtyř kategorií od nejmenších po 

nejrozsáhlejší. Jedná se sítě typu PAN, LAN, MAN a WAN. 

 

PAN (Personal Area Network) 

Personal network neboli osobní síť je nejmenšího rozsahu, měří se pouze v rámci jedné 

místnosti. Cílem této sítě je propojení všeho. Příkladem sítě PAN muže být připojení 

klávesnice nebo myši s počítačem. Nejčastějšími technologiemi jsou zde USB rozhraní 

nebo bezdrátové Bluetooth, Wi-Fi (23). 
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LAN (Local Area Network) 

Lokální sítě dosahují malého rozsahu, ale jsou větší než PAN. Jsou omezeny lokálně, 

propojené v krátkých vzdálenostech měřené v desítkách metrů. Často se jedná o sítě 

v budově, firemní nebo domácí sítě (23). 

 

MAN (Metropolitan Area Network) 

Metropolitní sítě už patří mezi ty rozsáhlejší. Rozsáhlé mohou být na úrovni měst, 

z pravidla spojují několik LAN sítí. Její vzdálenost se měří na kilometry. Typickým 

příkladem může být univerzitní síť (23). 

 

WAN (Wide Area Network) 

Sítě WAN jsou velmi rozsáhlé, dosahují rozloh i napříč jednotlivými kontinenty. Jako 

typický přiklad této sítě je přímo nám známý Internet (13). 

 

1.3 Referenční model ISO/OSI 

Referenční model ISO/OSI slouží jako teoretické východisko k pochopení síťové 

komunikace. Tento model rozděluje komunikaci na sedm různých vrstev, kde každá má 

jasně definované pravidla výměny dat mezi ostatní vrstvy. 

 

Obrázek č. 4: Referenční model ISO/OSI (9) 
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Při návrhu počítačové sítě jsou pro nás nejdůležitější první tři vrstvy orientované na 

přenos (z obrázku číslo 4 odspodu), jedná se o vrstvy fyzická, linková a síťová. Na 

těchto třech vrstvách totiž pracují aktivní prvky počítačové sítě.  

 

Komunikace v systému probíhá pouze mezi sousedními vrstvami, kdy data se v každé 

vrstvě „připraví“ pro další vrstvu. Komunikace mezi entitami ve stejnolehlých vrstvách 

mezi různými systémy je pouze logická, fyzická pouze na fyzické vrstvě, kde se 

navazuje spojení a data „tečou“. 

 

1.3.1 Jednotlivé vrstvy modelu 

Referenční model ISO/OSI obsahuje celkem sedm vrstev – fyzická, linková, síťová, 

transportní, relační, prezentační a aplikační. V následujících odstavcích budou popsány 

pouze první tři vrstvy modelu, jelikož se ostatními vrstvy v návrhu zabývat nebudeme.   

 

Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva definuje elektrické vlastnosti sítě. V této vrstvě figurují všechny fyzické 

prostředky, patří sem například kabeláž, opakovače a rozbočovače. Informace na této 

vrstvě mají podobu elektrických nebo optických signálů, které jsou zastoupeny 

jedničkami a nulami binární datové soustavy (3).  

 

Linková vrstva 

Tato vrstva zajišťuje výměnu dat v rámci lokální sítě. Připravuje data, která obdrží 

z vyšší (síťové) vrstvy pro přenos prostřednictvím nějakého média. Základní přenosová 

jednotka na této vrstvě je rámec. 

 

Funkce linkové vrstvy (3): 

 Fyzická adresace 

 Řízení přístupu k médiu 

 Detekce chyb 

 Segmentace 
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Síťová vrstva 

Základní jednotka pro třetí, síťovou vrstvu je paket. Tato vrstva se stará o funkce řízení 

a směrování datových paketů vysílaných mezi jednotlivými uzly nebo sítěmi a nezáleží 

na jejich lokalitě umístění. Způsob adresace je zde pomocí globálních adres.  

 

Na této vrstvě pracují routery a některé „chytřejší“ switche. Routery oddělují jednotlivé 

lokální sítě a umožňují směrování komunikace mezi nimi. Jestliže router nedostane 

zpětnou vazbu o doručení od následujícího routeru na cestě, může využít jiné cesty v síti 

přes jiný router (3). 

 

1.4 Architektura TCP/IP 

TCP/IP neboli Transmission Control Protocol/Internet Protocol je síťová architektura, 

která vznikla a vykrystalizovala až z požadavků praxe a postupem času se stala 

standardem komunikace. Oproti referenčnímu modelu ISO/OSI definuje vrstvy pouze 

čtyři – vrstva síťového rozhraní (v ISO/OSI ji zatupují vrstvy dvě – fyzická a linková), 

síťová vrstva, transportní vrstva a aplikační vrstva (vrstvy relační, prezentační a 

aplikační z modelu ISO/OSI).  

 

Obrázek č. 5: Orientace vrstev ISO/OSI a TCP/IP (8) 

 

1.5 Ethernet 

Ethernet je nejrozšířenějším protokolem pro využití v LAN sítích. Je vyvíjen od roku 

1976 a dnes existuje několik jeho variant, avšak díky rozšíření Ethernetu je na trhu 

k dispozici velké množství aktivních prvků (13). 
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Verze Ethernetu: 

 Ethernet (10 Mb/s) – dnes již jde o pomalou rychlost 

 Fast Ethernet (100 Mb/s) – momentálně se jedná o nejrozšířenější formu 

 Gigabitový Ethernet (1000 Mb/s) – začíná se rozšiřovat i v menších sítích 

 10GB Ethernet – není vyvíjen pouze pro LAN, ale je použitelný i pro MAN a 

WAN, využívá se pro velké páteřní sítě 

 

1.6 Aktivní prvky 

Aktivní prvkem chápeme síťový hardware. Jsou to zařízení, které propojují síťové 

segmenty např. kabely. Síťový hardware má obrovský vliv na rychlost, kvalitu a 

celkový výkon sítě. 

 

1.6.1 Opakovač 

Opakovač (repeater) nebo také zesilovač je nejjednodušší aktivní prvek. Procházející 

signál pouze opakuje (zesiluje). Používá se tehdy, kdy je kabel tak dlouhý, že na jeho 

konci už není dostatečně silný signál. Pracuje na nejnižší vrstvě ISO/OSI – fyzické. 

 

1.6.2 Rozbočovač 

Rozbočovač (hub) byl nezbytným prvkem v topologické síti hvězda, jeho základní 

funkce je rozbočení (rozvětvení) signálu (13). 

 

1.6.3 Switch 

Funkce switche je podobná jako u hubů, ale jsou lepší a novější, a na rozdíl od hubů 

nepracují v ISO/OSI na vrstvě fyzické, nýbrž na vrstvě linkové. Switch odděluje 

komunikační stanice od zbytku sítě, kdy jakoby vytvoří virtuální okruh jen mezi 

komunikujícími stanicemi, což předchází zahlcení sítě. 

 

1.6.4 Most 

Most (bridge) má podobné vlastnosti jako switch, velmi často bývá také integrován do 

switchů. Most plní dvě hlavní funkce: filtrace paketů, čímž snižuje zatížení sítě, a 

druhou výhodou je, že dokážou propojit dvě sítě různých standardů. Pracuje na linkové 

vrstvě v ISO/OSI, proto se fyzické odlišnosti v síti neovlivňují (13). 
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1.6.5 Směrovač 

Směrovač (router) pracuje v ISO/OSI na úrovni vrstvy síťové. Shromažďuje informace 

o připojených sítích a vybírá nejvýhodnější cestu pro poslaný paket (13). 

 

1.7 Přenosová prostředí 

Přenosové prostředí můžeme rozdělit na kabelové a bezdrátové. V kabelovém prostředí 

je ohraničeno prostorem uvnitř kabelu, kabely se používají metalické a optické. 

Bezdrátové prostředí naopak ohraničené není. 

 

1.7.1 Metalické kabely 

Metalické kabely se dělí do dvou základních druhů a to na koaxiální kabely a párové 

kabely. Koaxiální kabely se vyznačují lepšími přenosovými vlastnostmi než kabely 

párové, avšak s těmi se na rozdíl od koaxiálních lépe manipuluje, proto jsou 

v počítačových sítích nejpoužívanější. 

Obrázek č. 6: Koaxiální kabel (17) 

Párové kabely 

Konstrukce párových kabelů pro datová vedení se skládá ze čtyř párů a každý pár je 

zvlášť kroucený s různou hodnotou zákrutu. Tyto čtyři páry jsou poté opět zakrouceny. 

Předchází se tak minimalizaci vzájemného rušení a ovlivňování vodičů. 

 

UTP – nestíněná kroucená dvojlinka 

Jde o nejrozšířenější kabel v sítích LAN, jednotlivé páry vodičů jsou vloženy do 

plastové izolace. Používáme je tehdy, kdy nehrozí rušení, jsou levné a snadná je i jejich 

instalace. 
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Obrázek č. 7: UTP kabel (19) Obrázek č. 8: STP kabel (18)

 

STP – stíněná kroucená dvojlinka 

Od nestíněného kabelu se liší kovovým opletením – stíněním, které zvyšuje ochranu 

proti rušení okolních vlivů. Ke stínění každého páru zvlášť se využívají speciální fólie 

nebo kombinace možných variant. Jsou nákladnější než UTP kabely a používají se 

zejména tam, kde k rušení dochází. 

 

Kroucené páry dále dělíme podle typu vodiče na drát nebo lanko. 

 

Zakončení metalických párových kabelů 

Tyto kabely jsou v praxi zakončeny konektory dvou typů: 

 zásuvka (jack) určena pouze pro vodič typu drát, 

 konektor (plug) určen jen pro vodič typu lanko (17). 

 

Obrázek č. 9: UTP konektor RJ45 (22) 

 

1.7.2 Optické kabely 

Data v optickém kabelu jsou přenášena světelnými impulsy ve světlovodivých 

vláknech. Optické vlákno je tvořeno dvěma základními částmi – jádrem a odrazovou 

vrstvou (kabel lze ohýbat jen do určitých limitů, následně ztrácí své přenosové 
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vlastnosti), dále tyto vrstvy mohou být doplněny primární a sekundární ochranou.  

Přenosové vlastnosti jsou u těchto kabelů na lepší úrovni, na druhou stranu je však horší 

manipulace s nimi a také jsou nákladnější. 

 

Způsob vedení paprsku ve vlákně se dělí na dva druhy: 

 Mnohovidové – „Během přenosu je původní paprsek rozložen na více světelných 

částí, tzv. vidů. Na konec kabelu pak dojde původní paprsek rozložený na několik 

vidů. Příjemce provede součet jednotlivých vidů a dostane původní informaci.“ 

(13, s. 14) 

 Jednovidové – index lomu mezi jádrem a pláštěm optického vlákna je velmi 

malý, kabelem prochází jen jeden paprsek. Tyto kabely mají lepší optické 

vlastnosti, ale jsou dražší. (13) 

 

1.7.3 Bezdrátové prostředí 

Bezdrátové přenosové prostředí není nijak ohraničeno prostorem, zaleží zde na síle a 

dosahu signálu. Bezdrátový signál může být šířen pomocí optické technologie nebo 

pomocí elektromagnetického vlnění. 

 

1.8 Kabelážní systémy 

„Kabelážní systém můžeme chápat jako soubor pravidel pro tvorbu pasivní vrstvy 

počítačové sítě.“ (17, s. 5-2). 

 

1.8.1 Základní pojmy 

Linka – značí přenosovou cestu mezi dvěma libovolnými rozhraními (například zásuvka 

na pracovišti a zásuvka patch panelu) kabeláže. Linka však nezahrnuje připojovací 

kabely a pracoviště. 

 

Kanál – je cesta přenosu mezi pracovištěm a zařízením (například počítač a switch). 

Kanál zahrnuje linku i připojovací kabely zařízení a pracoviště. 
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Obrázek č. 10: Linka a kanál (Zdroj: upraveno dle 17) 

 

Kategorie – v kategorii jsou klasifikovány materiály pro linku a kanál. 

 

Třída – klasifikuje celý kanál jako celek. Při použití určité technologie se musí dbát na 

správný výběr třídy. 

 

Tabulka č. 1: Třídy a kategorie kabeláže (Zdroj: upraveno dle 17) 

Třída Kategorie Frekvenční rozsah Obvyklé použití 

A 1 do 100 kHz analogový telefon 

B 2 do 1 MHz ISDN 

C 3 do 16 MHz Ethernet 10 Mb/s 

 4 do 20 MHz Token-Ring 

D 5 do 100 MHz Fast Ethernet, GE 

E 6 do 250 MHz ATM1200 

F 7 do 600 MHz 10 Gigabit Ethernet 

 

 

Telekomunikační místnost TC 

Tato místnost slouží k umístění rozvaděčů, propojení kabeláže. Telekomunikační 

místnost by měla splňovat řadu bezpečnostních opatření: 

 dostatečně dimenzované AC napájení 

 přepěťová ochrana a ochrana proti výpadku proudu 

 antistatická podlaha a odpovídající uzemnění 

 protipožární zabezpečení 

 odolnost vůči okolním vlivům, aj. 
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Místnost pro umístění například serverů a jiných zařízení sítě se nazývá místnost pro 

zařízení – ER. 

 

Pracovní oblast – WA 

Pracovní oblastí může být místo nebo místnost, kde je tvořeno rozhraní mezi 

konkrétním zařízením uživatele a kabeláží, nachází se zde zásuvka (TO). Z hlediska sítí 

je zde opět několik požadavků jako počet, umístění a rozmístění zásuvek, prostor pro 

připojená zařízení, dostatečně dimenzované AC napájení aj. 

 

Rozvaděč 

Rozvaděčem se rozumí zařízení skříňového nebo rámového typu, ve kterém jsou 

umístěny propojovací kabely se zásuvkami, které zakončují kabely a aktivní prvky na 

síti. Požadavky z hlediska sítě jsou podobné jako u TC – telekomunikačních místností. 

Rozvaděče můžeme rozdělit z hlediska umístění v kabelážním systému na: 

 MC – hlavní rozvaděč, 

 IC – mezilehlý rozvaděč, 

 HC – horizontální rozvaděč. 

 

1.8.2 Sekce kabeláže 

 

Páteřní sekce 

Páteřní sekce má hvězdicovitou topologii se středem v hlavním rozvaděči. Metalické 

kabely se zde mohou používat pouze pro hlasové služby, tento kabel musí být typu drát 

a v lince nesmí být křížen. U optických kabelů v lince musí být křížení a může být 

veden až do vzdálenosti 3000m v single-mode nebo 600m multimode. 

 

Horizontální sekce 

Horizontální sekce propojuje horizontální rozvaděč budovy s uživatelskými zásuvkami 

na pracovištích. I tato sekce má topologii hvězdy se středem v horizontálním rozvaděči. 

Maximální délka linky v této sekci je 90m. Metalické kabely zde jsou čtyř-párové UTP 

nebo STP s vodičem typu drát. Kabel je na obou koncích zakončen zásuvkou, linka 

musí být celistvá a bez křížení. V lince optického vedení naopak křížení musí být. 
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Pracovní sekce 

Kabeláž pracovní sekce propojuje zásuvky s koncovými zařízeními (např. PC), nebo 

zásuvky v rozvaděčích (patch panely) s aktivními prvky. Používají se zde především 

kroucené párové kabely (UTP, STP) s vodičem typu lanko. Součet délek u tohoto 

kanálu by neměl překročit hranici 10m (v rozvaděči maximálně 6m). Konce kabelu jsou 

zakončeny konektory a v kabelu může být křížení. 

 

Obrázek č. 11: Sekce kabeláže (17) 

 

 

1.8.3 Spojovací prvky 

Tyto prvky slouží k ukončení linky. Mezi hlavní prvky sem řadíme propojovací panely 

(patch panely), zářezové ranžírovací bloky (pro telefony) a zásuvky. Propojovací panely 

nebo zásuvky mohou být v praxi buď integrované s pevným osazením portů, nebo 

modulární, což jsou držáky s vyměnitelnými komunikačními moduly. Výhody 

modulárních systémů spočívají v různorodosti počtu a rozmístěním třmenů, designu 

apod. 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 12: Patch Panel (10) Obrázek č. 13: Datová zásuvka (16)
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1.8.4 Prvky organizace 

Mezi prvky organizace patří rozvaděče, které slouží pro umístění patch panelů, 

aktivních prvků a jiných zařízení. Rozvaděče mohou být skříňové nebo otevřené 

komunikační rámy, mohou být také stojanové nebo nástěnné. K různému příslušenství 

rozvaděče patří například větrání, klimatizace, osvětlení, různé poličky, kolejničky nebo 

rozvody AC napájení aj. Mezi další prvky organizace patří organizace kabeláže sloužící 

k uspořádání kabelů v rozvaděči. 

 

Obrázek č. 14: Prázdný rozvaděč (7) Obrázek č. 15: Organizátor kabeláže (7) 

 

1.8.5 Prvky identifikace 

Tyto prvky slouží především pro přehlednost a rozeznání jednotlivých prvků. Dle 

normy EIA/TIA 606 musí být značeny tyto části kabeláže: 

 všechny kabely (alespoň na obou koncích) 

 kabelové svazky (na koncích a v místech větvení čí křížení) 

 patch panely a jejich jednotlivé porty 

 zásuvky a jednotlivé porty zásuvek 

 aktivní prvky a jejich porty 

 rozvaděče, technické místnosti 

 

Mezi prvky identifikace můžeme zařadit různé popisovače nebo například i barevné 

rozlišení konektorů a zásuvek. 

 

1.8.6 Prvky vedení 

Prvky vedení kabeláže slouží k jejímu správnému vedení a ochraně kabelů čí jejich 

svazků. Mezi prvky vedení patří různé lišty, žlaby, drátěné rošty do podhledů, zemní 
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trubky (zejména pro optické kabely), závěsné chránící trubky, pásky na svazkování 

kabelů, svazkovací spirály a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16: Parapetní žlab (12) Obrázek č. 17: Svzakovací spirála (2) 

 

1.8.7 Normy 

Aby se navrhovaná kabeláž mohla opřít o kvalitu a splnila všechna očekávání 

funkčnosti, je důležité dodržovat vydané a platné normy pro obor univerzálních 

kabelážních systémů. Mezi tyto normy patří: 

 ČSN EN 50173-1 ED.2. Informační technologie – Univerzální kabelážní 

systémy – Část 1: Všeobecné požadavky. 

 ČSN EN 50173-2. Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – 

Část 2: Kancelářské prostory. 

 ČSN EN 50174-2 ED.2. Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů 

– Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách. 

 EIA/TIA 606 – norma, která se zabývá značením kabelážních systémů. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V první hlavní kapitole své práce představím firmu, pro kterou je daný návrh počítačové 

sítě určen. Dále zde zanalyzuji současný stav. 

 

2.1 Představení společnosti 

Společnost TERAMEX-TRADING spol. s r.o. sídlí ve městě Hustopeče na ulici 

Nádražní 192/38. Firmu vlastní tři společníci, kteří jsou zároveň i její jednatelé, 

Vladimír Martinec, Ing. Jaromír Šauer a Drahomír Doležal. 

 

Mezi hlavní a vedlejší předměty podnikání společnosti TERAMEX-TRADING patří 

následující odvětví ekonomických činností: 

 architektonické a jiné činnosti a související technické poradenství 

 výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 

 výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. 

 ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách 

 účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

 mimoškolní výchova a vzdělávání, školení 

 

2.1.1 Stručná historie společnosti a současný stav 

Společnost TERAMEX-TRADING spol. s r.o. byla založena v roce 1991, sídlo firmy 

bylo až do roku 2002 ve Velkých Pavlovicích. V tomto roce došlo ke změně, společnost 

se přemístila do nových prostor v Hustopečích. 

 

Hlavním nosným programem firmy TERAMEX-TRADING spol. s r.o. jsou v současné 

době automatické paletizační manipulátory a dopravníkové systémy doplněné o balící a 

fixační stroje. Nabídka se vyznačuje komplexností řešení zadaných projektů, na jehož 

konci je kvalitní a spolehlivý výrobek, maximálně uspokojující nároky zákazníka. 

Spokojenost zákazníků, která je prioritou společnosti, začíná v kvalitní, odborné 

projekční a konstrukční práci. V ní jsou položeny základy pro výrobu strojů a zařízení 

dle nejnovějších poznatků a trendů, přizpůsobovaných potřebám a požadavkům 

uživatele. 
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O kvalitní práci projektantů a konstruktérů svědčí ocenění Zlatý Pivex z Mezinárodního 

veletrhu pivovarnictví a sladovnictví v Brně. Je samozřejmostí, že i kvalita výrobního 

procesu firem spolupracujících se společností TERAMEX-TRADING je určena 

využíváním moderních výrobních technologií a postupů, podporovaných vysokou 

odborností pracovníků, zabezpečujících tak špičkovou kvalitu vyráběných zařízení. 

 

V roce 2012 společnost v rámci protikrizových opatření realizovala v oblasti vzdělávání 

projekt Rozvoj lidských zdrojů I za účelem zvýšení dovedností pracovníků v oblasti IT. 

Vzhledem k dobrým zkušenostem s úspěšnou aplikací a administrací projektu, 

společnost v současné době realizuje projekt Rozvoj lidských zdrojů II, související 

s projektem nové budovy. 

 

2.2 Analýza budovy 

Budova se nachází na pozemku parcelní číslo 1313 a 1312/45 k.ú. Hustopeče, a je 

navržena jako zděná třípodlažní budova se sedlovou střechou (jedno podzemní a dvě 

nadzemní podlaží). Jedná se o novostavbu a do této nové budovy se přesídlí veškerý 

personál firmy.   

 

2.2.1 Podzemní podlaží 

Podzemní podlaží je tvořeno velkou halou – dílnou. Zde budou montována a 

sestavována zařízení společnosti TERAMEX-TRADING. Dílna je přístupná schodištěm 

z prvního nadzemního podlaží a vnějšími vraty z přilehlého venkovního prostoru na 

severovýchodní straně. V suterénním prostoru je u dílny situována také šatna 

s umývárnou a záchodem. Dílna nebude obsahovat velké množství zařízení, která budou 

zapojena do počítačové sítě, očekává se připojení pouze jednoho počítače. Orientační 

místo s PC pracovištěm je vyobrazeno na následujícím obrázku. Tohle umístění však 

nemusí být konečné, v budoucnu může být přesunuto.  
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Obrázek č. 18: Schéma podzemního podlaží (Zdroj: projektová dokumentace) 

 

 

2.2.2 První nadzemní podlaží 

V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní vstup do objektu, který vede 

z jihozápadní strany přes zádveří do hlavního komunikačního prostoru se schodištěm, 

odtud je přístup do hlavních místností. U chodby se schodištěm je situováno sanitární 

zařízení – oddělené WC pro ženy a muže. Nachází se zde také čajová kuchyňka a 

úklidový komora. U kuchyňky je vyčleněn prostor pro počítačové zázemí.  

 

V první ze dvou hlavních místnosti v tomto podlaží budou sídlit vedoucí složky firmy. 

Druhá místnost je určena pro práci zaměřenou na montáž a servis robotizovaných 

pracovišť. Práce ve druhé místnosti bude probíhat částečně na vzorcích zařízení a 

částečně s využitím počítačové techniky. Tato místnost je navíc osazena atypickým 

oknem, díky kterému bude možno instalovat větší technická zařízení (robotické a 

automatizované části výrobních linek).  
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Obrázek č. 19: Schéma 1. nadzemního podlaží (Zdroj: projektová dokumentace) 

 

Umístění jednotlivých pracovišť podle projektové dokumentace, jak je na obrázku výše, 

je opět pouze orientační. Přepokládaný počet pracovišť na jednu místnost je šest až 

deset a mohou být také jinak rozmístěná, proto je potřeba brát v úvahu dostatečné 

množství a rozmístění přípojných míst do sítě. V prostoru pro počítačové zázemí (na 

obrázku označené jako „server“) bude umístěn datový rozvaděč. 

 

2.2.3 Druhé nadzemní podlaží 

Do hlavních místností v nejvyšším podlaží vede přístup z chodby, na kterou je napojené 

schodiště. Toalety, kuchyňka a úklidová komora jsou zde situovány jako v prvním 

nadzemním podlaží. U kuchyňky je umístěn kotel ústředního topení a zásobník teplé 

užitkové vody. Dále je zde místnost zázemí, která může sloužit jako odkládací prostor. 

Prostor v hlavních dvou místností je variabilní a tyto dvě místnosti mohou být spojené. 

V první místnosti se bude nacházet dělený zasedací stůl. V druhé místnosti, která bude 

školící, bude probíhat převážně teoretická výuka.  
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Obrázek č. 20: Schéma 2. nadzemního podlaží (Zdroj: projektová dokumentace) 

 

Na obrázku č. 3 je vyobrazena místnost se zasedacím stolem a učebna s třinácti 

pracovními místy, z toho jedno místo lektorské, které by jako jediné mělo obsahovat 

zařízení připojitelné do počítačové sítě.  Rozestavení je však opět pouze orientační a po 

konzultaci se zadavatelem bude i v tomto patře instalován dostatečný počet přípojných 

míst do počítačové sítě. 

 

2.3 Analýza hardware 

Společnost TERAMEX-TRADNIG spol. s r.o. do nové budovy plánuje nainstalovat 

zařízení, která již vlastní nebo sama pořídí, která budou následně zapojena do 

počítačové sítě. 

 

Jedná se o následující seznam zařízení: 

 PC s příslušenstvím a SW    20x 

 notebook s příslušenstvím a SW   10x 

 router k připojení k internetu    1x 

 úložný server      1x 

 multifunkční barevná laserová tiskárna  4x 
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2.4 Požadavky investora 

Požadavky společnosti TERAMEX-TRADING spol. s r.o. na počítačovou síť do 

novostavby jsou shrnuty v následujících bodech: 

 

 funkční počítačová síť 

 vybudování dostatečné množství přípojných míst včetně míst rezervních a jejich 

vhodné rozmístění 

 skrytá kabeláž v nadzemních podlažích budovy 

 pokrytí budovy bezdrátovou sítí Wi-Fi 

 instalované zásuvky zapadající do designu místností 

 zřízení počítačového zázemí – rozvaděč, obsahující server a přepěťovou ochranu  

 připojení k internetu (zajistí lokální poskytovatel) 

 dlouhodobě funkční síť bez nutnosti zásahů (alespoň 10 let) 

 

2.5 Shrnutí analýzy 

Díky této analýze jsem detailně prozkoumal možnosti a dispozice budovy. Mám jasnou 

představu o tom co, kde a jak má být, kde se má nacházet rozvaděč, kde budou zřízeny 

zásuvky atp. Jedná se o novostavbu, což je ideální stav pro vybudování nové stabilní a 

bezproblémové počítačové sítě. Požadavky investora jsou splnitelné. Očekává 

dlouhodobě funkční síť zahrnující bezdrátové připojení a ukrytou kabeláž v nadzemních 

poschodích. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Ve třetí části své bakalářské práce se budu zabývat návrhem řešení počítačové sítě, která 

bude obsahovat strukturovanou kabeláž, výběr aktivních i pasivních prvků a jejich 

rozmístění a uspořádání. Vycházet budu především z informací získaných v analýze 

současného stavu a také z teoretických poznatků počítačové sítě. 

 

3.1 Návrh přípojných míst 

Umístění a počet všech přípojných míst vychází z analýzy a zejména z požadavků 

investora. Následující tabulka zahrnuje všechna přípojná místa v podobě datových 

zásuvek, včetně dostatečného počtu rezervních míst.  

 

Tabulka č. 2: Přípojná místa (Zdroj: vlastní zpracování) 

Označení příp. místa Podlaží Místnost Počet 

01 2. nadzemní první 4 

02 2. nadzemní první 4 

03 2. nadzemní druhá 4 

04 2. nadzemní druhá 4 

05 2. nadzemní první 4 

06 2. nadzemní první 4 

07 2. nadzemní druhá 4 

08 2. nadzemní druhá 4 

09 1. nadzemní první 4 

10 1. nadzemní první 4 

11 1. nadzemní druhá 4 

12 1. nadzemní druhá 4 

13 1. nadzemní první 4 

14 1. nadzemní první 4 

15 1. nadzemní druhá 4 

16 1. nadzemní druhá 4 

17 podzemní dílna 2 

18 podzemní dílna 2 

 

Označení místností v nadzemních podlažích jsem zvolil jednoduše, první místnost je 

blíže ke vchodu. Každá místnost v nadzemním podlaží bude obsahovat 16 přípojných 

míst, která budou dostupná ze čtyř podlahových krabic. V každé podlahové krabici 

budou umístěny dva dvou-portové moduly. Dílna bude obsahovat pouze 4 přípojná 

místa rozdělena do dvou míst, obě zásuvky budou opět dvou-portové. Tyto zásuvky 

budou umístěné na zdi ve výšce 150 centimetrů od podlahy.  
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Celkem se tedy jedná o 68 přípojných míst. Může se zdát, že je jich příliš mnoho, ale 

musíme brát také ohled na různá možná rozmístění pracovních stanic s připojitelnými 

zařízeními do sítě. Rozmístění podlahových krabic a zásuvek je znázorněno v přílohách 

č. 2, 3 a 4 dle jednotlivých podlaží budovy.  

 

3.2 Návrh technologie 

Výběr technologie je z hlediska použití a dostupnosti jasný. Jedná se o moderní, 

nejčastěji nově zaváděný, Gigabit Ethernet, který dokáže přenášet data rychlostí až 1000 

Mb/s. K této technologii musí být přizpůsobena také vhodná kabeláž. Třídu kabeláže 

navrhuji D, pro kterou odpovídá materiál kategorie 5. Tato technologie bude dostatečně 

splňovat parametry rychlosti a spolehlivosti přenosu dat. 

 

Dále se v budově nepředpokládá žádné elektromagnetické záření, a proto budou použity 

kabely nestíněné. Stínění kabelů výrazně zvyšuje jejich cenu. 

 

3.3 Návrh síťových komponent 

V této kapitole se zaměřím na všechny síťové komponenty, které budou zapojeny do 

počítačové sítě. 

 

3.3.1 Kabely 

Pro horizontální sekci navrhuji nestíněný kabel, protože nepředpokládáme žádné vnější 

rušení. Jedná o kroucenou dvojlinku se čtyřmi páry, konkrétně UTP kabel typu drát 

kategorie 5e chráněný PVC od firmy Datacom. 

 

V pracovní sekci se jedná především o propojení switche a patch panelu. Zde navrhuji 

již hotové patch kabely osazené konektory RJ45 na každém konci o dvou různých 

délkách 0,5m a 1m. Přesněji se jedná o patch kabely UTP kategorie 5e opět od firmy 

Datacom. 
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Obrázek č. 21: UTP kabel 0,5m (1) 

 

3.3.2 Podlahové krabice 

Podlahové krabice budou obsahovat datové zásuvky, ale přepokládá se, že do nich 

budou zabudovány i zásuvky elektrické sítě (komponenty této sítě však návrh neřeší). 

Tyto krabice tedy budou instalovány do podlah v prvním a druhém nadzemním podlaží. 

Vybral jsem krabice od společnosti Legrand v šedé barvě. Velikost je 230 x 270 mm, 

zapuštěná hloubka do podlahy 75 mm. Mohou být osazeny až dvanácti moduly (3x4). 

Reversibilní kryt krabice může být pokryt kobercem, vinylem nebo laminátovou 

podlahou, tudíž ideálně splyne s podlahou. 

 

Obrázek č. 22: Podlahová krabice Legrand (14) 

 

3.3.3 Moduly 

Do podlahových krabic je potřeba přidat moduly datových zásuvek. Tyto moduly jsem 

zvolil opět ze společnosti Legrand. Jedná o Mosaic zásuvky 2 x RJ 45 cat. 5e, UTP, 2 

moduly, s náklonem 45°. Jedna zásuvka obsahuje dva datové porty a v krabici bude 

zabírat místo dvou modulů. 
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Dalšími moduly se zabývat nemusíme. Jak patch panely, tak i datové zásuvky, 

navrhované níže, moduly obsahují. 

 

3.3.4 Datové zásuvky 

Datové zásuvky budou zřízeny v dílně. V této místnosti investor neklade žádný důraz na 

design, důležitá je pouze funkčnost. Zvolil jsem tedy zásuvky na omítku NetX, 

konkrétní typ NetX 2 x RJ45, UTP, kategorie 5e, úhel 45°. Barva zásuvky je bílá. 

 

Obrázek č. 23: Datová zásuvka (15) 

3.3.5 Kabelové žlaby a lišty 

Pomocí kabelových žlabů budou vedeny kabely v místech, kde je potřebné jejich 

uchycení. Zvolil jsem drátěné kabelové žlaby od výrobce Flexnet s označením FN1403 

o rozměrech 140 x 30 x 2500 mm.  

 

Obrázek č. 24: Drátěný žlab (11) 

V dílně u stropu budou umístěny žlaby FN603 od stejného výrobce, které jsou široké 

jen 60 mm. Připevněny ke zdem budou pomocí konzol FK1 také značky Flexnet.  

 

Kabely vedené v dílně ze stropních žlabů k datovým zásuvkám budou ukryty 

v plastových lištách. Tuto lištu jsem vybral značky Kopos, typu LH 15 x 10 HA bílé 

barvy. Jedná se nejužší model, který na vedení dvou kabelů postačuje. 
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3.3.6 Elektroinstalační trubky 

V místech, kde budou kabely procházet zdmi nebo skrz strop, navrhuji nainstalovat 

trubky, které zabezpečí lepší vedení kabelů a také zamezí možnému mechanickému 

poškození. Trubku jsem zvolil značky Kopos typu 1563 KA, jedná se o tuhou, hrdlovou 

trubku s nízkou mechanickou odolností s vnitřním průměrem 57 mm světle šedé barvy. 

Postačí pouze tento model, protože míst, kde kabely prochází zdí nebo stropem, je málo, 

jsou krátká a ukrytá. 

 

3.3.7 Patch panel 

Do datového rozvaděče navrhuji umístit 3 patch panely značky Datacom. Všechny tři 

jsou stejné s počtem 24 portů RJ45, UTP, kategorie 5e a velikost 1U. 

 

Obrázek č. 25: Patch panel (1) 

 

Celkem tedy uvažujeme 72 portů, kde 68 z nich bude propojeno s datovými zásuvkami. 

Osazení patch panelů je znázorněno v následující tabulce, kde modře podbarvená 

políčka jsou zapojena, bílá políčka jsou neobsazena a poslední zelené políčko povede 

k připojení internetu od místního poskytovatele. 

 

Tabulka č. 3: Osazení patch panelů (Zdroj: vlastní zpracování) 

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

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

 

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

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

 

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

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

Abychom se neztratili a dobře se orientovali ve velkém počtu kabelů v rozvaděči, je 

dobré přidat vyvazovací panel. Protože jsem navrhl 3 patch panely, rozvaděč bude 

osazen také třemi univerzálními vyvazovacími panely. Dva panely budou o velikosti 1U 

a jeden na 2U. 

 

Obrázek č. 26: Univerzální vyvazovací panel 1U (1) 

 

3.3.9 Napájecí panel 

Do datového rozvaděče navrhuji také umístit rozvodný panel ACAR, který obsahuje 

přepěťovou ochranu a síťový filtr. Jeho velikost je 1,5U a panel je možno použít pro 5 x 

230V zásuvek. Tento panel bude využit především při připojení úložného serveru nebo 

routeru poskytovatele internetového připojení. 

 

Obrázek č. 27: Rozvodový panel (1) 

 

3.3.10 Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč bude umístěn ve vyčleněném prostoru u kuchyňky v prvním 

nadzemním podlaží. Jeho přesné umístění jsem navrhl do rohu (jak je znázorněno již 

v analýze na obrázku č. 2 nebo v příloze č. 3), kde bude připevněn na zeď ke stropu 

místnosti. Jedná se tedy o nástěnný rozvaděč, model RON-18-60/60, 19“. Rozvaděč je 
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600 mm široký i hluboký a vysoký 18U. Jeho přední dvířka jsou skleněné 

s bezpečnostním zámkem a obsahuje také zemnící sadu. Do rozvaděče jsem ještě navrhl 

jednu polici typu DP-PT-350, 19“, která je hluboká 350 mm. Bude sloužit k umístění 

datového serveru a routeru poskytovatele internetového připojení. 

 

Obrázek č. 28: Datový rozvaděč (7) 

 

V datovém rozvaděči bude umístěno několik zařízení. Jejich seznam a návrh rozmístění 

je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 4: Osazení datového rozvaděče (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pozice Komponenta 

U01 Patch panel 1 

U02 Vyvazovací panel 

U03 Patch panel 2 

U04 Vyvazovací panel 

U05 Patch panel 3 

U06 
Vyvazovací panel 

U07 

U08 Switch 

U09  

U10 

Úložný server 
Router 

(internet) 

U11 

U12 

U13 

U14 

U15 Police 

U16  

U17 
Napájecí panel 

U18 

 



40 

 

3.4 Návrh tras 

Z centra (datového rozvaděče) kabeláže povede první trasa stropem kuchyňky v prvním 

nadzemním podlaží. Strop zde bude dvojitý, proto nebude problém instalovat drátěný 

žlab k nosné konstrukci stropu k severovýchodní zdi a vést tudy kabely směrem k první 

místnosti, dále povedou skrz zeď do první místnosti.  

 

V horním severním rohu první místnosti prvního nadzemního podlaží se bude hlavní 

svazek kabelů větvit dle jejich označení, menší polovina bude protažena nosnou 

konstrukcí stropu do podlahy v druhém nadzemním patře. Na zemi nosné konstrukce 

druhého podlaží budou vedeny kabely volně ve svazcích k jednotlivým podlahovým 

krabicím. Podlaha je zdvojená, vrchní vrstvu tvoří tvrzené dřevotřískové desky, pod 

kterými je mezi nosnou konstrukcí dostatečný prostor pro vedení kabelů. Zbytek kabelů 

povede od stropu dolů podél zdi v severním rohu první místnosti v prvním nadzemním 

podlaží, dále budou kabely směřovat do podlahy podobně jako v druhém nadzemním 

podlaží. Svazek kabelů veden v severním rohu vertikálně bude umístěn do drátěného 

žlabu a zazděn pomocí sádrokartonu. Kabely vedoucí až do dílny budou protažené 

trubkou v nosné konstrukci situované v západním rohu první místnosti prvního 

nadzemního podlaží.  

 

V dílně nelze kabely zabudovat do stropu nebo podlahy, proto budou vedeny v  užších 

drátěných žlabech namontované 40cm od stropu (25cm od drátěných žlabů vedoucí 

kabely elektrické sítě) u zdi a následně v plastových lištách budou svedeny dolů 

k zásuvkám. Internetový přívod do budovy vede skrz zeď do dílny a zde je zakončen 

v krabici na omítce. Odtud by mohl kabel vést v plastové liště nahoru k drátěnému 

žlabu a dále až do rozvaděče podél ostatních kabelů.  

 

Kabely budou dle svých tras organizované do menších svazků a k drátěným žlabům 

připevňované pomocí stahovacích pásků. Vedení všech tras kabelů, rozmístění zásuvek 

a datového rozvaděče je názorně vyobrazeno v přílohách č. 2,3 a 4. 
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3.5 Návrh značení 

Značení kabeláže a prvků sítě je velice důležité pro správnou orientaci kabelů 

především v rozvaděči. Dle norem musíme značit: 

 datové zásuvky a jejich porty, 

 patch panely a jejich porty, 

 všechny datové kabely na obou koncích. 

 

Navrhl jsem značení pomocí nalepovacích štítků, které budou popsány a nalepovány na 

dané prvky a ponesou kódové označení. Jedna podlahová krabice bude odpovídat jedné 

zásuvce, která obsahuje 4 porty (dva dvou-portové moduly). Zásuvky i porty budou 

značeny číselně. Kabely pak budou označeny číslem zásuvky i číslem portu. Například 

port č. 12 v zásuvce č. 3 bude propojen do portu v patch panelu č. 12 kabelem 

označeným 3-12.  

 

3.6 Aktivní prvky 

Do aktivních prvků této počítačové sítě musí být zařazen switch umístěný v rozvaděči a 

také Wi-Fi přístupový bod, který pokryje budovu Wi-Fi signálem, a umožní tak připojit 

se k síti bezdrátově např. pomocí chytrého telefonu. Datový server k ukládání a sdílení 

dat zde neuvedu, protože ten již společnost vlastní a bude zapojen po nastěhování do 

budovy. Předchozí dvě zařízení však nyní popíši. 

 

3.6.1 Switch 

Switch bude umístěn v datovém rozvaděči na pozici U08. Vybral jsem model 

s označením DGS-1210-52 značky D-Link. Toto zařízení obsahuje 48 portů 

zvládajících gigabitový ethernet. Počet portů sice nedosahuje počtu připojitelných míst 

v budově, nicméně nepřepokládá se, že by v síti bylo zapojeno tolik koncových 

zařízení. Switch disponuje také zajímavou funkcí PoE (Power over Ethernet), což 

umožňuje napájení některých zařízení bez použití napájecího kabelu. 
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Obrázek č. 29: Switch D-Link DGS-1210-52 (1) 

 

3.6.2 Wi-Fi Access Point 

Wi-Fi Access Point neboli přístupový bod umožní připojit se do sítě bezdrátově. Navrhl 

jsem model značky Ubiquiti UniFi AP Long Range. Toto zařízení disponuje 

přenosovou rychlostí až 300 Mb/s a využívá standardů 802.11 b/g/n. Navrhl jsem jej 

umístit do prvního podlaží do severního rohu místnosti u kuchyňky. Bude připevněn ke 

stropu na zeď a odtud by měl svým signálem bez problémů pokrýt celou budovu a její 

okolí. Podporuje také funkci PoE. 

 

Obrázek č. 30: Wi-Fi Access Point Ubiquiti (1) 

 

3.7 Ekonomické zhodnocení 

Na závěr této kapitoly provedu ještě ekonomické zhodnocení projektu. Vyčísleny budou 

náklady spojené s případnou realizací a bude sestaven rozpočet. Tento rozpočet 

obsahuje veškeré komponenty vycházející z návrhu řešení sítě podle požadavků 

investora. Rozpočet je zpracován v tabulce na následující straně. 
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Tabulka č. 5: Rozpočet (Zdroj: vlastní zpracování) 

Popis Název 
Množství 

(ks) 

Cena za ks 

Bez DPH 

(v Kč) 

Celková 

cena bez 

DPH (v Kč) 

Datový rozvaděč RON-18-60/60, 19“, 18U 1 4 563 4 563 

Patch panel 
Datacom, 24x RJ45, 

CAT5E, UTP, 1U 
3 519 1 557 

Vyvazovací panel Vyvazovací, 19“, 1U 2 181 362 

Vyvazovací panel Vyvazovací, 19“, 2U 1 207 207 

Switch D-Link DSG-1210-52 1 7 313 7 313 

Rozvodný panel ACAR, 19“, 1,5U 1 613 613 

Police DP-PT-350, 19“ 2 360 720 

Access Point 
Ubiquiti UniFi AP Long 

Range 
1 1 735 1 735 

Elektroinstalační 

trubka 
Kopos 1563 KA 1 42 42 

Plastová lišta Kopos LH 15X10 HA 2 10 20 

Drátěné kabelové 

žlaby 
FN1403 3 213 639 

Drátěné kabelové 

žlaby 
FN603 7 186 1 302 

Konzole pro žlaby FK1 20 88 1 760 

UTP kabel 
Datacom, drát, CAT5E, 

UTP, 305m/box 
4 1 487 5 948 

Patch kabel 
Datacom, CAT5E, UTP, 

0,5m 
24 22 528 

Patch kabel 
Datacom, CAT5E, UTP, 

1m 
12 22 264 

Kabel k AP 
Datacom, CAT5E, UTP, 

5m 
1 52 52 

Zásuvka na omítku NetX, 2xRJ45 UTP c5e 2 81 162 

Moduly do 

podlahových krabic 

Mosaic zásuvky 2 x RJ 45 

cat. 5e, UTP, 2 moduly 
32 126 4 032 

Podlahové krabice LEGRAND 230x270x75 16 1 160 18 560 

Stahovací pásky 
HellermannTylon 300x4,6 

mm, 100ks 
3  206 618 

Značkovače kabelů 
Samolepící měkčené 

PVC, 20ks, 75x23 mm 
6 115 690 
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Odhad za práci 
 

20 000 

Návrh projektu  10 000 

 

Celkem bez DPH 
 

81 687 

Celkem s DPH 
 

98 841 

 

 

Ceny jednotlivých prvků v rozpočtu výše jsou uvedeny bez DPH. DPH 21% je přičteno 

až na konci. Tyto ceny jsem převážně čerpal z e-shopů, kde lze tyto komponenty 

zakoupit, nejčastěji jsem využil obchodu Alza.cz nebo E-Conteg.cz. Odměna za 

vykonanou práci a pouze orientační, jedná se o pouhý odhad.  
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ZÁVĚR 

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

pro novou třípodlažní budovu společnosti TERAMEX-TRADING, do které se vedení a 

zaměstnanci již brzy přesunou. 

 

První část práce se zabývá především získáním teoretických východisek a poznatků, bez 

kterých by nebylo možné vůbec pokročit ke druhé a třetí nejdůležitější části této práce. 

 

V druhé části práce jsem se zaměřil na popis daného podniku a provedl analýzu stavu 

budovy. Majitelé objektu mi vyšli vstříc a k dispozici jsem měl kvalitní podklady pro 

následná řešení. Důležité ovšem byly i konzultace s vedením firmy, kdy nejasné věci 

byli okamžitě objasněny.  

 

Třetí částí práce je praktický návrh počítačové sítě, která je funkční, spolehlivá a 

především splňuje veškeré požadavky zadavatele. Obsahuje velké množství 

připojitelných míst a celá budova je pokryta Wi-Fi signálem. Sestavil jsem i rozpočet 

případné realizace návrhu, který je lehce pod hranicí 100000 Kč. Finanční limit však i 

tak překročen nebyl, jelikož žádný nebyl nastaven. Cíle jsem ve své bakalářské práci 

dosáhnul a tím splnil i zadání.  
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Příloha č. 5: Tabulka kabelů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Patch panely Kabely Zásuvky 

Číslo 

PP 

Port 

PP 

Označení 

portu PP 

Označení 

kabelu 

Délka 

kabelu v m 

Číslo 

zásuvky 

Číslo 

portu 

1 

1 01 01-01 7 01 1 

2 02 01-02 7 01 2 

3 03 01-03 7 01 3 

4 04 01-04 7 01 4 

5 05 02-05 9 02 5 

6 06 02-06 9 02 6 

7 07 02-07 9 02 7 

8 08 02-08 9 02 8 

9 09 03-09 13 03 9 

10 10 03-10 13 03 10 

11 11 03-11 13 03 11 

12 12 03-12 13 03 12 

13 13 04-13 16 04 13 

14 14 04-14 16 04 14 

15 15 04-15 16 04 15 

16 16 04-16 16 04 16 

17 17 05-17 14 05 17 

18 18 05-18 14 05 18 

19 19 05-19 14 05 19 

20 20 05-20 14 05 20 

21 21 06-21 17 06 21 

22 22 06-22 17 06 22 

23 23 06-23 17 06 23 

24 24 06-24 17 06 24 

2 

1 25 07-25 21 07 25 

2 26 07-26 21 07 26 

3 27 07-27 21 07 27 

4 28 07-28 21 07 28 

5 29 08-29 24 08 29 

6 30 08-30 24 08 30 

7 31 08-31 24 08 31 

8 32 08-32 24 08 32 

9 33 09-33 9 09 33 

10 34 09-34 9 09 34 

11 35 09-35 9 09 35 

12 36 09-36 9 09 36 

13 37 10-37 11 10 37 

14 38 10-38 11 10 38 

15 39 10-39 11 10 39 

16 40 10-40 11 10 40 

17 41 11-41 15 11 41 

18 42 11-42 15 11 42 



IV 

 

Příloha č. 6: Tabulka kabelů – pokračování 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Patch panely Kabely Zásuvky 

Číslo 

PP 

Port 

PP 

Označení 

portu PP 

Označení 

kabelu 

Délka 

kabelu v m 

Číslo 

zásuvky 

Číslo 

portu 

2 

19 43 11-43 15 11 43 

20 44 11-44 15 11 44 

21 45 12-45 18 12 45 

22 46 12-46 18 12 46 

23 47 12-47 18 12 47 

24 48 12-48 18 12 48 

3 

1 49 13-49 16 13 49 

2 50 13-50 16 13 50 

3 51 13-51 16 13 51 

4 52 13-52 16 13 52 

5 53 14-53 19 14 53 

6 54 14-54 19 14 54 

7 55 14-55 19 14 55 

8 56 14-56 19 14 56 

9 57 15-57 23 15 57 

10 58 15-58 23 15 58 

11 59 15-59 23 15 59 

12 60 15-60 23 15 60 

13 61 16-61 26 16 61 

14 62 16-62 26 16 62 

15 63 16-63 26 16 63 

16 64 16-64 26 16 64 

17 65 17-65 19 17 65 

18 66 17-66 19 17 66 

19 67 18-67 30 18 67 

20 68 18-68 30 18 68 

21 

- 22 

23 

24 I I-net* 18  

 

 

* Tento kabel závisí na poskytovateli internetového připojení, jeho trasa a délka však 

navrhnuta je. 
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Příloha č. 7: Logické schéma 

(Zdroj: vlastní zpracování, 1) 

 

 


