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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě rodinného domu, který bude 

procházet rekonstrukcí. První část práce je zaměřena na teoretická východiska práce, dále 

práce popisuje analýzu současného stavu objektu, možnosti a požadavky investora. 

Poslední část se zabývá samotným návrhem řešení včetně konečné kalkulace nákladů. 

Abstract 

This thesis deals with the design house computer network, which will be rebuilt. The first 

part focuses on the theoretical basis of work, it also provides an analysis of the current 

state of the object, the possibilities and requirements of the client. The last part deals with 

the design of solutions, including the final costing. 
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ÚVOD 

Rozvoj technologií v posledních letech je poměrně rychlý, doba kdy počítače zabíraly 

velkou místnost, je neodmyslitelně pryč. V současnosti jsou počítače v mnoha 

domácnostech samozřejmostí, lidé jej používají čím dál častěji a stávají se součástí 

základní výbavy domácnosti. S vývojem technologií souvisí i rostoucí nároky jak na 

výkonnost jednotlivých zařízení, ale i na samotnou síťovou infrastrukturu. Proto je 

důležité při návrhu počítačové sítě myslet i na vývoj technologií a jejich využití 

v budoucnu.  

Dnes je možné pomocí dobře řešené počítačové sítě ovládat prakticky veškerou 

elektroniku v celém domě, už dávno to není jen o komunikaci mezi počítači. Jednotlivé 

spotřebiče mohou být napojeny na počítačovou síť a proto je možné je ovládat vzdáleně 

přes internet, nebo v rámci domácí sítě. Další příležitosti využitelnosti domácí sítě je 

sdílení dat mezi dílčími zařízeními či záloha dat všech počítačů na centrální server. Proto 

si lidé čím dál častěji mají o takovou síť zájem. Dalším důvodem může také být, že 

náklady na počítačovou síť již nejsou tak nákladné, vzhledem k neustálému snižování 

pořizovacích nákladů na materiál síťové infrastruktury. Navíc v případě výstavby nové 

stavby či celkové rekonstrukci domu je částka poměrně zanedbatelná. 

Výsledný návrh a následná realizace počítačové sítě musí splňovat množství norem, které 

by měly být dodržovány, a proto je nezbytnou součástí návrhu i technická dokumentace, 

která slouží jako plán při realizaci síťové infrastruktury. Samotný návrh se také odvíjí na 

základě požadavků od investora a také jednotlivých budoucích uživatelů. Síť je potřeba 

projektovat s dostatečně velkými rezervami pro případné změny v průběhu užívání 

počítačové sítě koncovými uživateli. 
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CÍL 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření návrhu počítačové sítě pro dvoupodlažní rodinný 

dům, kde bude probíhat rekonstrukce. 

V bakalářské práci se nejdříve budu věnovat analýze současného stavu, kde bude 

představen objekt, na který bude sestavován návrh, budou zde popsány jednotlivé 

místnosti domu. Také zde budou uvedeny konkrétní požadavky investora a jednotlivých 

uživatelů počítačové sítě, na jejich základě bude navrhnut model počítačové sítě. 

Dále uvedu teoretické východiska práce, z kterých budu vycházet při realizaci návrhu 

počítačové sítě. Zde představím nejdůležitější informace ohledně vlastností pasivní vrstvy 

počítačové sítě, jejich principy a vlastnosti aktivních prvků. 

Na závěr se budu zabývat samotným návrhem počítačové sítě. Zde bude uveden výběr 

typu kabelů, zásuvek a portů, datového rozvaděče včetně jeho osazení a další, dle 

požadavků investora. V neposlední řadě bude také uveden kompletní rozpočet počítačové 

sítě vycházející z návrhu. 
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole se budu věnovat analýze vstupních parametrů, na základě kterých budu 

tvořit projekt. Nejdříve představím objekt, kde se bude projekt realizovat, popíšu 

pozemek, na kterém se budova nachází, samotnou budovu a jednotlivé místnosti budovy. 

V neposlední řadě uvedu požadavky investora. 

1.1 Popis objektu 

1.1.1 Popis pozemku domu 

Dům se nachází v Jihomoravském kraji v městysu Křtiny. Pozemek, na kterém se budova 

nachází, se skládá ze tří parcel o celkové rozloze 298 m2, z čehož dům zaujímá 73 m2. 

Dům se nachází na kraji vesnice. Ze severní, západní i východní strany pozemek kopíruje 

lesní porost.  

 

Obrázek 1: Pozemek domu [17] 
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1.1.2 Popis domu 

Jedná se o starší jednogenerační dům, který obývají 4 lidi. V budově bude probíhat 

rekonstrukce, kdy se bude měnit kompletní elektroinstalace a při té příležitosti je 

plánován rozvod síťové kabeláže. Dům je postavený ve svahu, v prvním nadzemním patře 

je hlavní vchod z ulice, z druhé strany je vchod ze zahrady do podzemního patra. Celkově 

má dům tři patra, první podlaží je podzemní, kde se nachází kotelna, dílna, prádelna 

a volnočasová místnost, která se využívá k různým herním aktivitám, promítání filmů na 

plátně a dalším možnostem trávení volného času.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází předsíň, chodba, garáž, šatna, koupelna, 

kuchyně, ložnice a schodiště, které propojuje první nadzemní podlaží s dalším patrem. 

V druhém nadzemním podlaží je chodba, po které se dostaneme do dalších místností 

patra, kterými jsou obývací pokoj, koupelna a dva dětské pokoje. Přesné rozložení 

místností a jejich značení je uvedeno v přílohách č. 1, 2 a 3. 

1.1.3 Popis jednotlivých místností 

V této kapitole popíšu jednotlivé místnosti domu z hlediska jejich využití a také jaká je 

u místností požadovaná síťová náročnost, dle požadavků investora. 

Místnosti 1. podzemního podlaží [1. PP] 

Dílna 1. PP, 0.01 

Tato místnost slouží spíše, jako skladiště zahradí techniky a různého nářadí. Zde si 

investor přeje datovou zásuvku s ohledem na budoucí možnost využití. 

Prádelna 1. PP, 0.02 

V prádelně se nachází pračka, sušička a regály, které slouží k uložení trvanlivých potravin 

a dalších věcí. Zde si také investor přeje datovou zásuvku pro možné budoucí využití. 

Chodba se schodištěm 1. PP, 0.03 

Chodba spojuje schodiště, vedoucího do prvního nadzemního patra, s kotelnou, dílnou 

a volnočasovou místností. V tomto prostoru investor nemá žádné plány. 
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Kotelna 1. PP, 0.04 

V kotelně je kotel jak na pevné palivo, tak na plyn. Zde investor nevylučuje výměnu kotle, 

proto i zde uvažuje o dalším přípojném místě. 

Volnočasová místnost 1. PP, 0.05 

V této místnosti se nachází velký stůl se židlemi pro hraní her a trávení volného času, dále 

se zde nachází pohovka a na protější zdi je plátno s projektorem. Investor zde vyžaduje 

možnost připojení notebooků a připojení mobilních zařízení přes bezdrátové připojení.  

Tabulka 1: Přehled místností 1. PP [vlastní zpracování] 

Místnost Název místnosti Celková plocha v m2 Podlaha 

0.01 Dílna 9,31 Betonová 

0.02 Prádelna 12,97 Betonová 

0.03 Chodba se schodištěm 7,5 Betonová 

0.04 kotelna 3,23 Betonová 

0.05 Volnočasová místnost 22,12 Keramická dlažba 

 

Místnosti 1. nadzemního podlaží [1. NP] 

Předsíň 1. NP, 1.01 

Předsíň je vstupní místnost do domu. Jedná se o malou místnost, kde se nachází pouze 

věšák a botník. Klient nemá ohledně předsíně žádné požadavky.  

Garáž 1. NP, 1.02 

Garáž slouží k zaparkování jednoho automobilu, dále se tu nachází jeden regál. Investor 

si zde přeje umístit mimo datovou zásuvku i datový rozvaděč, protože se zde již nachází 

elektrický rozvaděč. 

Šatna 1. NP, 1.03 

V šatně se nachází komody a šatní tyč přes celou stěnu, pro uložení sezónního oblečení 

a bot. Investor nemá žádné požadavky ohledně šatny. 
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Koupelna 1. NP, 1.04 

Jedná se o malou místnost, kde se nachází WC s umyvadlem, dále je zde skříň pro uložení 

čisticích prostředků apod. V této místnosti se neplánuje přípojné místo. 

Chodba se schodištěm 1. NP, 1.05 

Chodba spojuje schodiště s předsíní, garáží, šatnou, koupelnou a kuchyní. S tímto 

prostorem investor nemá žádné plány. 

Kuchyně 1. NP, 1.06 

V kuchyni se nachází kuchyňská linka a jídelní stůl se čtyřmi židlemi. Nejsou zde žádné 

chytré spotřebiče, ale z ohledem do budoucna investor nevylučuje koupi nových 

spotřebičů, proto zde požaduje datovou zásuvku.  

Ložnice 1. NP, 1.07 

V ložnici se mimo manželskou postel a šatní skříně nachází i pracovní stůl se stolním 

počítačem, proto i zde investor plánuje datovou zásuvku. 

Tabulka 2: Přehled místností 1. NP [vlastní zpracování] 

Místnost Název místnosti Celková plocha v m2 Podlaha 

1.01 Předsíň 4,04 Keramická dlažba 

1.02 Garáž 13,47 Betonová 

1.03 Šatna 3,2 Keramická dlažba 

1.04 Koupelna 4,49 Keramická dlažba 

1.05 Chodba se schodištěm 10,95 Keramická dlažba 

1.06 Kuchyně 10,87 Keramická dlažba 

1.07 Ložnice 10,75 Dřevěné parkety 
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Místnosti 2. nadzemního podlaží [2. NP] 

Chodba 2. NP, 2.01 

Chodba spojuje schodiště, vedoucí z prvního nadzemního podlaží do druhého 

nadzemního podlaží, s ostatními místnosti patra. Zde nemá klient žádné požadavky. 

Obývací pokoj 2. NP, 2.02 

V obývacím pokoji se nachází velká rohová pohovka, kde často schází celá rodina a tráví 

zde společně volný čas. Naproti pohovce je obývací stěna s televizí. Klient si přeje 

možnost připojení multimediálních zařízeních jako je televize, domácí kino či herní 

konzole, dále požaduje možnost připojení notebooků a dalších mobilních zařízení přes 

bezdrátové připojení. 

Koupelna 2. NP, 2.03 

Jedná se o malou místnost, kde je umístěno WC, prosklený sprchový kout a umyvadlo. 

Klient nemá žádné požadavky ohledně koupelny. 

Dětský pokoj 1 2. NP, 2.04 

Tento pokoj slouží z jednomu dětí investora, studentovi. Ze strany klienta jsou zde 

požadavky pro připojení počítače a tiskárny 

Dětský pokoj 2 2. NP, 2.05 

Druhý dětský pokoj slouží druhému dítěti investora, který je také v současné době 

student. Zde jsou stejné požadavky stejně jako v předchozím dětské pokoji. 

Tabulka 3: Přehled místností 2. NP [vlastní zpracování] 

Místnost Název místnosti Celková plocha v m2 Podlaha 

2.01 Chodba 3,49 Keramická dlažba 

2.02 Obývací pokoj 20,41 Dřevěné parkety 

2.03 Koupelna 3,17 Keramická dlažba 

2.04 Dětský pokoj 1 9,59 Dřevěné parkety 

2.05 Dětský pokoj 2 10,44 Dřevěné parkety 
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1.2 Požadavky investora  

Hlavním požadavkem investora je vytvoření kvalitní datové sítě, v místnostech, které byli 

investorovi navrhnuty a investorem následně schváleny. Dalším kritériem je, aby tato 

počítačová síť byla v dostatečné míře naddimenzována pro budoucí využití nových 

technologií. Investorovým požadavkem bylo také zavedení bezdrátové sítě v prvním 

a druhém nadzemním podlaží, které bude sloužit zejména pro připojení notebooků 

a smartphonů, případně drobným elektrospotřebičům nevyžadující velký datový tok např. 

kávovar. 

Protože bude probíhat celková rekonstrukce elektroinstalace, tak bylo navrhnuto 

i rozvedení televizního signálu ve zdi do místností, kde se počítá s televizorem. 

Protože investor nerozumí problematice počítačových sítí, tak nebyly technické 

požadavky zvoleny, resp. musí splňovat kvalitu za přiměřené peníze. Proto bylo 

investorovi navrhnuto více řešení s cenovými nabídkami, z kterých si vybere. 

Posledním požadavkem investora je použití moderního a estetického provedení datových 

zásuvek které musí korespondovat s designem elektrických zásuvek. 

1.3 Výstup analýzy 

Na základě několika setkání a konzultací s klientem jsem získala potřebné informace 

potřebné pro návrh řešení síťové infrastruktury. Díky vzájemné komunikaci jsem zjistila, 

kolik bude potřeba přípojných míst a také kde se bude nacházet datový rozvaděč. 

Samozřejmě není vše pevně dané, protože konzultace s investorem budou probíhat 

i během návrhu řešení a je možné, že investor změní názor a jisté věci se můžou změnit. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části vysvětlím základní pojmy pro pochopení problematiky návrhu 

počítačové sítě. Nejprve si představíme co to vůbec je síť, dělení sítí a jejich výhody 

a nevýhody, model ISO/OSI s popisem jeho jednotlivých vrstev. Následně se budu 

věnovat kabelážnímu systému a aktivním prvkům. Pro vytvoření funkčního návrhu 

počítačové sítě je potřebné, aby projektant dokonale ovládal tyto znalosti. 

2.1 Počítačová síť 

Počítačová síť je propojení dvou a více počítačů, ať už fyzicky pomocí kabeláže, či 

bezdrátově prostřednictvím využití rádiových vln, za účelem komunikace a sdílení dat 

mezi sebou [1]. 

Neslouží jen pro sdílení informací, ale lze i všechna důležitá data soustředit na jedno 

místo v síti, zpravidla je jím speciální počítač neboli server. Zde se nabízí možnost využití 

pravidelného zálohování dat nashromážděných na discích jednotlivých počítačů [2]. 

Základní členění počítačové sítě se dělí na koncové uzly a síťovou infrastrukturu, kdežto 

síťovou infrastrukturu můžeme rozdělit na pasivní vrstvu, kde řadíme kabeláž, síťovou 

bižuterii, rozvaděče a kabelové trasy, a aktivní prvky kam patří opakovače, mosty, 

rozbočovače, přepínače, směrovače a firewally [3, 7]. 

2.2 Druhy sítí podle rozlehlosti 

Dělit sítě můžeme podle mnoha kritérií, mezi nejpoužívanější patří dělení podle 

rozlehlosti. Sestupně dle velikosti sítě řadíme sítě WAN, MAN, LAN a PAN. Základní 

členění z historie bylo dělení pouze na LAN a WAN, s příchozími novými technologiemi 

vznikají nové skupiny PAN a MAN. Ovšem s vývojem technologií se rozdíly postupně 

stírají [4, 7]. 



20 

 

2.2.1 Wide Area Network (WAN) 

Síť WAN pokrývají rozlehlejší oblasti, jedná se vzdálenost stovky kilometrů, propojují 

státy, ale i kontinenty, prakticky mohou překlenovat celou zeměkouli, neexistuje žádná 

horní hranice dosahu sítě. Používají se k propojení velkého množství sítí LAN. [5] 

2.2.2 Metropolitan Area Network (MAN) 

MAN je síť s maximální dosahem v rozsahu desítek kilometrů a se schopností 

vysokorychlostních přenosů. Propojuje několik LAN sítí stejně jako u WAN síti [5]. 

2.2.3 Local Area Network (LAN) 

Síť LAN je skupina dvou a více koncových uzlů (počítače, servery). Jedná se o lokální 

síť o omezené vzdálenosti desítky metrů. Často je omezená na určité místo, například 

budovu, či podlaží. Nejvíce je využívaná v domácnostech v rámci jedné budovy. Typické 

pro síť LAN je krátká vzdálenost, větší rychlost, menší zpoždění a také to, že se jednotlivé 

uzly vidí [7]. 

2.2.4 Personal Area Network (PAN) 

Jedná se o nejmenší síť, řádově pár metrů. Používá se pro osobní použití jednoho 

uživatele, který užívá propojení několika elektronických zařízení. Příkladem je propojení 

periferií počítače (myši, klávesnice, tiskárny) nebo propojení telefonu, spotřební 

elektroniky, klimatizace, topení či rolet. Ideálně propojit vše se vším. Pro propojení se 

používají technologie jako Wi-Fi, Bluetooth nebo starší technologie IrDA [7]. 

2.3 Základní topologie sítě 

Základní síťové topologie jsou sběrnice, kruh a hvězda. Ovšem v reálné světě jsou běžné 

kombinace těchto topologií [3].  

2.3.1 Sběrnicová topologie (bus) 

U této topologie je zapojeno několik uzlů přímo na jedno sdílené přenosové prostředí 

v jedné linii za sebou. Všechny připojené stanice vidí data odeslaná ostatními stanicemi. 
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Hrozí zde riziko kolizí, proto má sběrnicová topologie přísná pravidla chování na síti. 

Výhodou jsou nízké pořizovací náklady a především snadná realizace. Nevýhoda je, že 

při větším počtu stanic je síť pomalá [3]. 

 

Obrázek 2: Sběrnicová topologie [9] 

 

2.3.2 Kruhová topologie (ring) 

Kruhová topologie posupně připojuje jednu stanici ke druhé, až poslední připojí k té první 

a vznikne pomyslný kruh. Samotná data pak chodí od jednoho uzlu k druhému, dokud 

nedojde ke správnému příjemci. Výhodou je jednoduchý a rychlý přenos dat, nedochází 

ke kolizím a výkon je vyvážený pro všechny stanice. Avšak nastane problém při přerušení 

kruhu a při připojení další stanice je nutnost přerušit kruh [3]. 

 

Obrázek 3: Kruhová topologie [9] 
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2.3.3 Hvězdicová topologie (star) 

Topologie hvězda je ze tří základních nejvíce používaná. Spojuje všechna zařízení do 

jednoho centrálního prvku sítě, přes který prochází všechna komunikace. Oproti kruhové 

topologii při výpadku jedné stanice nezkolabuje celá síť. Je zde možnost přenosu více 

paketů současně. Nevýhodou pak jsou vyšší náklady a v případě poruchy centrálního 

bodu nefunguje celá síť [3]. 

 

Obrázek 4: Hvězdicová topologie [9] 

2.4 Referenční model ISO/OSI 

Referenční model ISO/OSI je nejznámější metodou popisu komunikačních systémů. 

Protože dříve počítačové sítě vyvíjelo více firem a jednalo se o uzavřené a nekompatibilní 

systémy. Proto bylo potřeba stanovit pravidla pro přenos dat nejen v sítích ale i mezi nimi. 

Mezinárodní ústav pro normalizaci ISO (International Organization for Standardization) 

vypracoval tzv. referenční model OSI (Open Systems Interconnection), který rozdělil 

práci v síti do 7 vrstev, které vzájemně spolupracují, přičemž každá vrstva má jistou, 

přesně definovanou funkci a službu. První tři vrstvy jsou orientované na přenos dat, 

transportní vrstva je přizpůsobovací vrstvou a poslední tři vrstvy jsou orientované na 

podporu aplikací [2, 6]. 

Princip spočívá v tom, že každá vrstva využívá služby vrstvy, která se nachází pod ní. 

Vyšší vrstva převezme úkol od nižší, zpracuje jej a předá nadřízené vrstvě. Vertikální 

komunikace vrstev probíhá fyzicky mezi sousedícími vrstvami a řídí se pravidly 

(rozhraním). Oproti tomu horizontální komunikace kromě fyzické vrstvy probíhá mezi 

stejnolehlými vrstvami logickou cestou a řídí se stanovenými protokoly [7].  
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Obrázek 5: Vrstvy referenčního modelu ISO/OSI [10] 

 

2.4.1 Fyzická vrstva 

Jedná se o nejnižší, první vrstvu referenčního modelu ISO/OSI. Jako jediná vrstva 

podporuje fyzickou komunikaci dat mezi systémy. Jejím účelem je aktivace, udržování 

spojení a následná dezaktivace fyzických spojení určených k přenosu bitů. Přenesené bity 

nemají vlastní adresaci, vrstva přenášené bity odevzdá v tomtéž pořadí, v jakém 

přicházely.  Přenášená data mají podobu elektrických impulzů, které jsou zaměněny na 

bitové posloupnosti a přenáší se z jednoho místa na druhé. Aktivní prvky pracující na 

úrovni fyzické vrstvy jsou opakovače a rozbočovače [11]. 

2.4.2 Linková vrstva 

Druhá vrstva je linková vrstva, též nazývaná jako spojová vrstva. Vrstva formátuje 

a seřazuje přenášené rámce. Další z funkcí vrstvy je i fyzická adresace. Pro zjednodušení 

je vrstva rozdělena do dvou podvrstev, LLC a MAC. Podvrstva LLC řídí linkový spoj 

a podvrstva MAC má za úkol řídit přístup ke sdílenému médiu. Vrstva používá pro 

doručování rámců MAC adresy, které přiřazuje přenášeným rámcům. Aktivní prvky 

pracující na této vrstvě se jmenují přepínače a můstky [11].  
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2.4.3 Síťová vrstva 

Účelem síťové vrstvy je poskytnout síťové připojení otevřeným systémům, které chtějí 

spolu komunikovat, ale nacházejí se v různých sítích. Jako adresace se zde používají 

globální neboli IP adresy. Vrstva je zodpovědná za vlastní komunikaci v komplexní síti, 

směrování, čili výběr vhodné cesty sítí pro přenos a samotný přenos datových jednotek, 

které jsou označovány jako pakety. Mezi další služby síťové vrstvy patří dohodnutí 

kvality služby, zahajování, vytváření a závěr síťových spojení a identifikace koncových 

bodů síťových připojení. K propojení sítí a směrování slouží směrovač (router) [11]. 

2.4.4 Transportní vrstva 

Prioritní funkcí vrstvy je doručování na procesy. Při doručování může měnit charakter 

přenosu. Vrstva poskytuje transparentní a spolehlivý přenos s požadovanou kvalitou, 

kterou jí určí vyšší vrstva. Nestará se o směrování, ale stará se o navázání, udržování 

a závěr transportních spojení, zabezpečuje bezchybnost přenosu, tedy detekuje a následně 

opravuje chyby. Datovou jednotkou přenosu je datagram. Pro adresaci jsou požity porty, 

port je identifikován číslem portu [11]. 

2.4.5 Relační vrstva 

Jedná se o nejméně vytíženou vrstvu. Smyslem relační vrstvy je organizovat výměnu dat 

mezi systémy, vytváří a ukončuje relační spojení, dále provádí synchronizaci relačního 

spojení a oznamuje výjimečné stavy prezentační vrstvě. Jednotkou přenosu je jedno 

spojení [11]. 

2.4.6 Prezentační vrstva 

Předposlední vrstva zajišťuje transparentní přenos zpráv mezi koncovými uživateli 

a zabývá se pouze strukturou zpráv, nikoliv jejich významem, který je znám pouze 

aplikační vrstvě. Vrstva konverzuje přenášená data do podoby, které rozumí aplikační 

vrstva. Je to jediná vrstva, kde se může původní zpráva nějakým způsobem 

modifikovat [11]. 
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2.4.7 Aplikační vrstva 

Účelem nejvyšší vrstvy je poskytnout aplikačním procesům přístup ke komunikačním 

systémům a tím umožnit jejich vzájemnou spolupráci. Vrstva poskytuje přenos zpráv, 

identifikaci komunikujících partnerů, stanoví pověření pro komunikace a stanoví způsob 

dialogu včetně postupu jeho navázání a ukončení [11]. 

2.5 Přenosové prostředí 

Přenosové prostředí je nepostradatelnou součástí počítačové sítě. Přenosové prostředí, 

jimiž se šíří signál, může být kabelové či bezdrátové. Pro bezdrátové přenosové prostředí 

platí, že přenosovým prostředím je prostor, kde přenosovým médiem jsou 

elektromagnetické vlny. 

V případě kabelového přenosového média se dnes používají dva základní typy kabelů, 

a to metalické nebo optické kabely. Přenosovým médiem optického kabelu je světlo, 

u metalického kabelu je to elektrický proud. V dnešních se sítí se nejčastěji používá 

především kroucený pár, dalším představitelem metalického kabelu je koaxiální kabel, 

který hojně používal v dřívějších dobách, ale dnes už se s ním v počítačových sítích téměř 

nesetkáme [7]. 

2.5.1 Kroucený pár  

Kroucený pár (twisted pair) je v podstatě odvozen od telefonního kabelu a v dnešní době 

se v sítích používá nejčastěji, protože je všestranný, snadno se instaluje, není drahý 

a nabízí slušný výkon. Izolované vodiče tvořící pár jsou kroucené, každý pár má jiné 

stoupání zákrutu, dále jsou zakrouceny i jednotlivé páry. Kabely používané pro datové 

sítě jsou převážně čtyřpárové, dále se vyrábí se dvěma, šesti, pětadvaceti, sto i více páry. 

Vyrábí se v celé řadě barev, průměrů vodičů, izolací, závitů a typů pláště [8].  
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Obrázek 6: Vodiče kabelu z kroucených párů [12] 

 

Vodičem v krouceném páru je plný drát nebo lanko spletené z tenčích drátů. Plný drát se 

používá pro kabely, které budou zakončené zásuvkou (jack), naopak lanko se obvykle 

používá pro koncové a propojovací kabely, které jsou zakončené konektorem (plug) [3]. 

2.5.2 Koaxiální kabel 

Dříve se využíval pro datový přenos, dnes je nahradila kroucený pár a s koaxiálním 

kabelem se téměř nesetkáme. Kabel má lepší přenosové vlastnosti díky své konstrukci, je 

odolný a nenáročný na manipulaci. Koaxiální kabel přenáší elektrické signály 

prostřednictvím dvou vodičů. Vnitřní vodič je tvořený silnějším, zpravidla měděným 

drátkem či lankem a prochází středem kabelu. Vnější vodič je tvořený hustou vodivou 

síťkou nebo fólií, která obklopuje izolační vrstvu. V současnosti se používá v oblasti 

televizní a satelitní techniky [14]. 

 

Obrázek 7: Koaxiální kabel [13] 
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2.5.3 Optický kabel 

Optický kabel pracuje na jiném principu než metalický kabel. Přenos signálu se přenáší 

pomocí světelných impulsů. Konstrukci kabelu tvoří samotné optické vlákno, které se 

vyrábí protahováním ze skla nebo speciálně upravených plastů. Skleněná optická vlákna 

jsou nejčastěji vyráběná z křemene, používají se i chalkogenní skla pro vyšší vlnové 

délky. Optické vlákno je uloženo v primární ochraně, kterou tvoří vrstva laku proti 

vlhkosti, a vše je uloženo v sekundární ochraně. Sekundární vrstva kabelu je buď těsná, 

nebo volná. V případě těsné sekundární ochrany ji tvoří bužírka a vnější plášť již kabel 

nemá, na rozdíl volnou sekundární ochranu tvoří gel, který je uložen v pouzdře (vnějším 

plášti). 

 

Obrázek 8: Průřez optickým kabelem [3] 

 

Výhodou optických kabelů je, že nabízí větší šířku pásma, je odolný vůči 

elektromagnetickým vlivům a přeslechům, proto se dá použít na větší vzdálenosti bez 

znatelného snížení úrovně signálu. Naopak pořizovací cena je vyšší než u metalické 

kabeláže. Samotné optické kabely jsou v dnešní době rozhodně levnější než dříve, rozdíl 

už není tolik znatelný, ale optická kabeláž vyžaduje dražší přepínače, síťové karty a další 

vybavení, které konečnou cenu optické kabeláže navýší. Instalace dříve byla složitější 

a časově náročnější, v dnešní době už existují rychlé optické konektory, které zakončení 

zvládnou během chvilky, ovšem za cenu toho, že pořizovací cena konektoru je vyšší [3]. 
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2.5.4 Bezdrátový přenos 

V případě bezdrátového přenosu jak už název napovídá, není potřeba k přenosu vodivého 

materiálu, jako je tomu u metalických, či optických kabelů. Signál se přenáší 

elektromagnetickým vlněním. Elektromagnetické vlny se liší frekvencí a vlnovou délkou, 

a jsou hodně využívané jako přenosové médium. Aby se jednotlivé přenosové linky od 

sebe oddělili, musíme pro každou z nich použít jinou frekvenci. Jenže frekvencí je málo 

a pro bezdrátové sítě zbyla frekvence 2,4 GHz a 5 GHz, která je nelicencovaná. Každé 

pásmo má v sobě více frekvenčních kanálů. Zatímco v pásmu 2,4 GHz můžeme sítě 

provozovat bez obav, protože se jedná o volně použitelné pásmo (využívá je i jiné 

technologie jako mikrovlnné trouby, Bluetooth či jiné Wi-Fi sítě), provoz v pásmu 5 GHz 

je regulován pravidly Českého telekomunikačního úřadu [2]. 

Jak je patrné, největší výhodou bezdrátových sítí je to, že k provozu není potřeba kabeláž. 

Ovšem má to i své nevýhody, protože jsou potřeba bezdrátové prvky, které jsou dražší 

oproti prvkům u klasických sítí, zabezpečení dat je podstatně náročnější, avšak největším 

problémem je rušení [2]. 

2.6 Kabelážní systém 

Kabelážní systém je v podstatě soubor ucelených pravidel pro tvorbu pasivní vrstvy 

počítačové sítě. Pasivní prvky počítačové sítě jsou kabely, konektory, zásuvky, datové 

rozvaděče a jiné [3]. 

2.6.1 Strukturovaná kabeláž 

Strukturovaná kabeláž se podle normy nazývá Univerzální kabeláž. Vychází ze 

standardů, že síť je v podstatě rozdělená na menší jednotky, které lze dle potřeby 

opakovat, a dají se spojovat do větších celků a nakonec vznikne celá síť. Vše vychází ze 

stanovených standardů, které jsou navrženy tak, aby výsledná síť správně fungovala na 

požadované rychlosti, a popisují parametry pro testování sítě [3].  
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2.6.2 Legislativa kabeláží 

Návrh a instalace strukturované kabeláže musí splňovat platné legislativní normy. Normy 

týkající se kabeláží máme mnoho, existují mezinárodní normy, z kterých vychází 

Americké či Evropské normy. Pro nás jsou určující České normy, které vychází 

z Evropských norem. V následujícím textu jsou představeny základní české normy pro 

strukturovanou kabeláž [7]. 

ČSN EN 50173-1 ED. 3 

Norma vychází z evropské normy EN 50173. Specifikuje všeobecná pravidla pro návrh 

a realizaci univerzální kabeláže. Obsahuje požadavky na vlastnosti přenosových kanálů, 

podmínky pro klasifikaci prostředí a seznam aplikací, které jsou podporovanými 

univerzálním kabelážním systémem [15]. 

ČSN EN 50174-1 ED. 2  

Norma vychází z evropské normy EN 50174 a stanoví pravidla pro instalaci kabelových 

rozvodů informačních technologií s ohledem na budoucí provoz a údržbu. Dále obsahuje 

požadavky a doporučení pro použití jednotlivých součástí kabeláže [15]. 

ČSN EN 50174-2 ED. 2 

Tato norma určuje pravidla pro projektovou přípravu a samotnou instalaci kabelových 

rozvodů uvnitř budov při použití metalické a optické kabeláže. Dále obsahuje požadavky 

a doporučení pro použití jednotlivých součástí kabeláže [15]. 

2.6.3 Kategorie a třída  

Kabelové systémy lze rozdělit do několika tříd a kategorií. Kategorie klasifikuje jen 

materiál. Kritériem klasifikace u metalických kanálu jsou MHz, pro optické kanály útlum. 

Třída ovlivňuje materiál, techniku instalace a technologii spojení prvků. Třída znamená, 

že kanál je klasifikován jako celek, kritérium klasifikace je stejné jako u kategorie, ovšem 

v tomto případě kritérium ovlivňuje i lidský faktor a to způsobem instalace či technologií 

spojení.  

Kategorie nižší než 5 se již nepoužívají, jedná se již o historickou kategorii. V současné 

době se u metalické kabeláže nejčastěji používá kategorie 5, ovšem už i od té se postupně 
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ustupuje, protože gigabitový ethernet v dnešní době už není hranice, důkazem toho je 

ethernetový standard 10GBASE-T, s přenosovou rychlostí 10 Gbps [7]. 

Tabulka 4: Třídy metalické kabeláže a odpovídající kategorie [7] 

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 Mbit/s 

- 4 do 20 MHz Token – Ring 

D 5 do 100 MHz ATM (25 Mb, 155 Mb), GE 

E 
6 do 250 MHz 1000 Base-TX, ATM 1200 Mb 

6A do 500 MHz 10 GE 

F 7 do 600 MHz 1000 Base-TX2, 10 GE 

 

2.6.4 Sekce kabeláže 

Strukturovanou kabeláž lze rozdělit na několik navzájem pospojovaných sekcí. Mezi 

základní sekce řadíme páteřní sekci, horizontální sekci a pracovní sekci. Na každou sekci 

se vztahují pravidla, které definují dané normy. Tyto normy musí znát a dodržovat jak při 

návrhu, tak i při instalaci [16]. 

Páteřní sekce 

Páteřní sekce propojuje komunikační uzly, které jsou tvořeny datovými rozvaděči. 

Typicky propojuje hlavní rozvaděč s rozvaděči z jednotlivých pater.  Dle normy 

EN 50173 je topologie páteřní sekce definována jako hierarchická hvězda s možností 

doplnění dalších kabelů a uzlů. Páteřní sekce je pro data realizována pouze 

použitím optických kabelů. Metalické vedení se používá pouze pro hlasové služby [6]. 

Horizontální sekce 

Horizontální sekce kabeláže zpravidla propojuje horizontální rozvaděč budovy 

s jednotlivými uživatelskými zásuvkami. Ovšem neznamená to, že se kabely vedou pouze 

v horizontální rovině. Části kabelu vedoucího od patch panelu rozvaděče do datové 

zásuvky v horizontální sekci říkáme linka. Linka je tvořena kabelem typu drát 

u metalických kabelů a její maximální délka je 90 metrů [6]. 
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Pracovní sekce 

Pracovní sekce propojuje zásuvky v rozvaděčích s aktivními prvky sítě, na druhé straně 

spojuje datovou zásuvku s koncovým uzlem. Používá se vodič typu lanko a na obou 

stranách je zakončení všech čtyř párů kabelů v osmi pinovém konektoru. Součet délky 

vedení na obou stranách nesmí být delší než 10 metrů, z toho v datovém rozvaděči je 

délka maximálně 6 metrů [7]. 

 

Obrázek 9: Sekce kabeláže [7] 

 

2.6.5 Prvky kabelážního systému 

Kromě kabelů se síť skládá z dalších skupin prvků, jako jsou spojovací prvky, prvky 

organizace, vedení a prvky značení [7]. 

Spojovací prvky 

K zakončení kabelů slouží právě spojovací prvky, které jsou nezbytnou součástí síťové 

kabeláže. Řadíme sem patch panely, které se používají jako hlavní způsob ukončení 

horizontálních i páteřních kabelů. Často se používají místo zářezových bloků, pro svou 

jednoduchost, přehlednost a snadný přístup. Dalším spojovacím prvkem, který si 

popíšeme je datová zásuvka [6]. 

Propojovací panel (Patch panel) 

Patch panel slouží k zakončení horizontálních linek, které propojují patch panel 

s datovou zásuvkou, a propojuje tyto linky se síťovým zařízeními v síťové 
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místnosti. Patch panel je zpravidla umístěn v datovém rozvaděči. Dle konstrukce 

je osazen buď modulárními zdířkami, kdy každá zdířka odpovídá dané koncové 

zásuvce, nebo existuje integrovaný patch panel, který je pevně osazený 

a neumožňuje výměnu jednotlivých portů. Dále se dělí dle výšky, šířky a počtu 

portů. Pro metalickou kabeláž se nejčastěji používá 8pinový konektor typu RJ- 45. 

Nejčastěji požívaný rozměr je 19“ s hustotou osazení 24 portů, výška 1U nebo 48 

portů a výškou 2U [6]. 

 Datová zásuvka 

Slouží k propojení koncových zařízení. Dle konstrukce se dělí na integrované 

a modulární, stejně jako u patch panelu. Další dělení je dle umístění, protože 

zásuvka může být určená pro montáž na omítku, na krabici či do speciálních 

držáků nebo speciálních boxů. Při provedení pro montáž a omítku je u modulární 

datové zásuvky možnost 1 až 12 portů, u provedení pro montáž na krabici je to 

1 až 4 porty. U integrovaných datových zásuvek jsou obvyklé 1 až 2 porty. Co se 

týče materiálu a designu datové zásuvky, v dnešní době je nepřeberné množství 

možností. Cílem každého dobrého projektanta by mělo být vytvoření nejen 

technicky vyspělého komunikačního systému, ale také aby datové zásuvky 

korespondovaly s designem ostatních viditelných prvků elektroinstalace, jako jsou 

vypínače, stmívače či kryty elektrických zásuvek [6, 16]. 

Prvky organizace 

Prvky organizace jsou důležité pro organizaci a přehlednost kabeláže. Důležitým prvkem 

je datový rozvaděč, který hlavním organizačním prvkem, kde je vše důležité uloženo. 

Další prvky jsou různá příslušenství rozvaděčů a organizéry kabeláže, díky kterým bude 

vše přehlednější [7]. 

 Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč je nejvýznamnější prvek organizace, jsou zde v patch panelech 

ukončeny jednotlivé linky horizontální kabeláže, dále zde jsou umístěné aktivní 

prvky. Mimo to, se v datovém rozvaděči může nacházet záložní zdroj, datové 

úložiště, organizátory kabeláže a další příslušenství rozvaděčů. Datové rozvaděče 

podle konstrukce dělíme na otevřené rámy a skříňové rozvaděče. Otevřené rámy 

se používají tam, kde má rozvaděč speciální místnost, jsou lepší z pohledu lepšího 
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přístupu, či přirozeného proudění vzduchu při chlazení aktivních prvků. Skříňové 

rozvaděče jsou stojanové nebo nástěnné. Velikost rozvaděče se udává počtem 

montážních jednotek, které lze v rozvaděči osadit. Montážní jednotka se značí 1U 

a měří 44,5 mm. Montážní šířka rozvaděče je udávána v palcích, nejčastěji se 

používá 19“, ale existují i 10“, 21“ nebo 23“. Z důvodů lepší instalace a obsluhy 

je praktické volit rozvaděče větší, i když výška nebude plně využita [16]. 

 Organizéry kabeláže 

V datovém rozvaděči je vhodné použít organizéry kabeláže, aby kabely byly 

uspořádané a bylo vše přehledné. Bez organizérů by vznikla v rozvaděči vrstva 

různě propletených kabelů. Dostupné jsou dvě základní konstrukce, uzavřená 

(hřebenová) a otevřená (D-ring). Obě můžou být v horizontální nebo vertikální 

variantě. Vyrábí se buď plastové, nebo kovové. Kovové organizéry jsou odolnější 

a proto vhodnější do rozvaděčů, kde je častá manipulace s kabely [6].  

 Příslušenství rozvaděčů 

Mezi další příslušenství rozvaděčů řadíme ventilátorové, chladící či klimatizační 

jednotky, které je potřeba umístit do rozvaděče v případě, kdy aktivní prvky vyvíjí 

vyšší teplotu než je stanovená mez zařízení, jinak by mohlo dojít k poškození nebo 

zničení. Dalším příslušenstvím jsou osvětlovací jednotky, napájecí jednotky, 

police různých hloubek, různé boxy pro monitor a klávesnici či pro dokumentaci 

a nástroje. Nebo zde může být umístěn i monitorovací systémy datových 

rozvaděčů, které sledují parametry, jako jsou teplota, vlhkost, chod ventilátorů, 

napájení, proudění vzduchu a jiné [6].  

Prvky vedení 

Slouží k vedení a ochraně kabelů a kabelových svazků. Řadíme sem lišty, žlaby (parapetní 

žlaby), drátěné rošty do podhledů, trubky, závěsné chránící trubky, pásky na svazování 

kabelů a svazovací spirály.  

V praxi jsou možnosti omezenější, protože zákazníci v domácím prostředí požadují, aby 

kabeláž bylo co nejméně vidět. Proto se nejčastěji praktikuje vedení kabelů pod omítkou, 

kde jsou kabely vedeny v ohebných plastových trubkách. Naopak ve skladech, výrobnách 

apod. se nehledí na estetiku a často se kabely ukládají na povrchu, tedy kabely jsou 
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vedeny v lištách, kabelových žebříkách či žlabech. Výhodou je, že lze montáž kabeláže 

provádět i v hotové stavbě bez větších zásahů do budovy. Další možností vedení kabeláže, 

tam kde je to možné, je vedení v podhledech, sádrokartonovými příčkami či zdvojenými 

podlahami [7]. 

Prvky značení 

Prvky značení slouží pro označování kabeláže. U menší sítě to není takový problém, ale 

u velkých sítí je potřeba podrobnější popisná označení. Obecně vzato, měla by se používat 

alespoň centimetrová písmenka a každé zakončení kabelu a pozici na patch panelu by 

mělo být systematicky označeno. S orientací mohou pomoct i barvy. Pro různé skupiny 

kabelů jsou i oficiální barvy, které jsou stanoveny ve standardu EIA/TIA-569-A. Jako 

prvky značení se používají štítky, samolepky, klipsy, různé objímky, ale lze použít 

i lihový fix. [3]. 

Značení kabeláže 

Značení kabeláže je velmi důležité při organizaci kabeláží, aby vše bylo 

přehledné. Dle normy EIA/TIA 606 musí být v kabeláži označeno: 

- všechny kabely na obou koncích, 

- kabelové svazky na koncích, místech křížení a větvení, 

- patch panely a také jejich jednotlivé porty, 

- zásuvky a jednotlivé porty zásuvek, 

- rozvaděče a aktivní prvky a jejich porty [7]. 

2.7 Aktivní prvky 

Tyto prvky jsou nedílnou součástí počítačové infrastruktury, aktivně ovlivňují dění v síti, 

proto je nazýváme prvky aktivními. Řadíme sem opakovače (repeatery), převodníky 

(transceiver), rozbočovače (huby), přepínače (switche) a směrovače (routery) [2]. 
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2.7.1 Opakovač 

Opakovač neboli zesilovač je nejjednodušší aktivní prvek, který pouze zesiluje signál, 

který jim prochází.  Opakovač se používá v situaci, kdy je kabel příliš dlouhý a na konci 

kabelu by už nebyl dostatečně silný signál. Nejčastěji se používá u koaxiálních sítí [2]. 

2.7.2 Převodník 

Jedná se o prvek podobný opakovači. Na rozdíl od opakovače, který signál zesiluje, navíc 

signál převádí jej z jednoho typu kabelu na jiný [2]. 

2.7.3 Rozbočovač 

V dnešní době již spíše prvek, který ne nepoužívá, protože jej nahradil přepínač. Jeho 

funkcí je rozbočování signálu neboli větvení sítí [2]. 

2.7.4 Přepínač 

Přepínač, který je znám pod anglickým názvem switch. V podstatě se jedná o mosty pro 

hvězdicovou topologii. Na rozdíl od rozbočovače odděluji komunikaci stanice od zbytku 

sítě, tímto řeší problém se zahlcováním sítě. Nejčastěji je síť rozdělena pomocí adres [2]. 

2.7.5 Směrovač 

Směrovač neboli router je v současně době nejinteligentnější aktivní prvek. Směrovač 

pracuje na úrovni síťové vrstvy ISO/OSI. Jeho funkcí je, že spojuje dvě různé sítě, 

rozděluje kolizní domény, shromažďuje informace o připojených sítích a pak zajišťuje 

nejvhodnější cestu pro paket, který posílá [2]. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V předchozích kapitolách analýza současného stavu a teoretická východiska jsou uvedeny 

podklady na základě, kterých v navrhnu řešení síťové infrastruktury. V této kapitole se 

budu věnovat právě kompletnímu návrhu řešení. 

3.1 Volba technologie 

Pro kabelové vedení navrhuji použít technologii Gigabit Ethernet, tato technologie 

umožňuje přenášet data rychlostí až 1000 Mb/s. Z toho vyplívá, že kabeláž musí být 

minimálně třídy D a pro dosažení této třídy jsou nutné materiály minimálně kategorie 5. 

Investor si přeje použít kategorii 6. Tuto kategorii doporučuji, protože má dvojnásobnou 

šířku pásma než kategorie 5, cenový rozdíl obou kategorií není nijak závratný a s ohledem 

na budoucí možnost využití bych volila tuto kategorii jako rezervu pro případné nové 

technologie.  

Navrhuji použít kabel nestíněný, protože je levnější, instalace není tak náročná 

a především v rodinném domě je zbytečné dávat stíněnou variantu, protože se 

nepředpokládá žádné elektromagnetické rušení. 

Pro připojení bezdrátových zařízení navrhuji technologii 802.11b, 802.11g a  802.11n. 

3.2 Přípojná místa 

Na základě analýzy provedené v první části této práce a konzultace s investorem byly 

stanoveny počty datových přípojek a jejich umístění v místnostech domu, které jsou 

zobrazeny v následující tabulce. Přesné umístění datových zásuvek je zobrazené 

v přílohách č. 4, 5 a 6. 
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Tabulka 5: Přípojná místa [vlastní zpracování] 

1. PP 

Označení Název místnosti Počet přípojek 

0.01 dílna 2 

0.02 prádelna 2 

0.03 chodba se schodištěm 0 

0.04 kotelna 2 

0.05 volnočasová místnost 6 

Celkem 12 

1. NP 

1.01 předsíň 0 

1.02 garáž 2 

1.03 šatna 0 

1.04 koupelna 0 

1.05 chodba se schodištěm 0 

1.06 kuchyně 4 

1.07 ložnice 3 

Celkem 9 

2. NP 

2.01 chodba 0 

2.02 obývací pokoj 6 

2.03 koupelna 0 

2.04 dětský pokoj 1 4 

2.05 dětský pokoj 2 4 

Celkem 14 

Celkem 35 

 

Z tabulky vyplívá, že celkový počet datových přípojek bude 35. V prvním podzemním 

podlaží bude 12 přípojek, 9 jich bude v prvním nadzemním podlaží a v druhém 

nadzemním podlaží bude 14 přípojek.  

3.3 Výběr komponent sítě 

V této kapitole se budu věnovat výběru jednotlivých prvků sítě, které budou použity pro 

realizaci počítačové sítě pro rodinný dům. Jednotlivé komponenty jsem vybírala tak, aby 

byly kvalitní, byly pouze od renomovaných výrobců a odpovídaly požadavkům klienta. 
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3.3.1 Kabely horizontální sekce 

U výběru kabelu jsem se rozhodovala pouze mezi osvědčenými výrobci, kteří zaručují 

kvalitu. Na základě konzultace s investorem, jsme zvolili firmu Solarix, která nabízí 

kvalitní kabeláž za přívětivé ceny. Kvalitu a výkonové parametry strukturované kabeláže 

potvrzují certifikáty mezinárodně uznávaných testovacích laboratoří.  

Vybrala jsem kabel Solarix CAT6, jedná se vysoce kvalitní kabel kategorie 6 v nestíněné 

variantě. Kabel má mezi jednotlivými páry plastový kříž, který zmenšuje rizika přeslechu 

mezi těmito páry. 

 

Obrázek 10: Kabel Solarix CAT6 PVC [18] 

 

Tabulka 6: Kabel horizontální sekce[vlastní zpracování] 

Výrobce Název Kategorie Stínění Plášť 
Délka 

[m] 

Kč/ks bez 

DPH 

Solarix SXKD-6-UTP-PVC CAT6 ne PVC 500 4650 

3.3.2 Kabely pracovní sekce 

Pro propojení patch panelu je potřeba zvolit vodič typu lanko. Zvolila jsem nestíněný 

patch kabel značky Signamax CAT6 PVC v délce 0,5m a 2m pro připojení koncového 

uzlu k datové zásuvce. Doporučuji zvolit provedení ochrany konektoru snag-proof, které 

chrání umělohmotnou pojistku konektoru a snižují namáhání kabelu v ohybu. Kabely jsou 

dodávány ve všech běžných barvách, které umožňují lepší orientaci v kabelech. 
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Obrázek 11: Patch kabel CAT6 PVC Signamax [18] 

 

Tabulka 7: Kabely pracovní sekce [vlastní zpracování] 

Výrobce Název Kategorie Stínění Plášť 
Délka 

[m] 

Kč/ks bez 

DPH 

Signamax C6-114GY-0,5MB CAT6 ne PVC 0,5 29 

Signamax C6-114GY-2MB CAT6 ne PVC 2 46 

 

3.3.3 Moduly 

Protože jsem zvolila modulární neosazený patch panel a neosazenou datovou zásuvku, 

musím vybrat i moduly, kterými patch panel a zásuvku osadím. Vybrala jsem moduly 

značky Solarix. Volila jsem samořezné keystony, pro svoji velmi jednoduchou instalaci, 

ke které není potřeba použít zařezávací nástroj. Moduly jsou kategorie CAT6. Navíc jsou 

kompatibilní i s modulárními datovými zásuvkami firmy ABB s.r.o., které jsem zvolila. 

 

Obrázek 12: Samořezný keystone Solarix CAT6 [18] 

 

Tabulka 8: Keystone [vlastní zpracování] 

Výrobce Název Kategorie Stínění Barva Kč/ks bez DPH 

Solarix SXKJ-6-UTP-BK-SA CAT6 ne černá 61 
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3.3.4 Zásuvky 

Vybrala jsem zásuvky od firmy ABB s.r.o., protože nabízí široký výběr a všechny 

zásuvky, spínače a ostatní viditelné prvky elektroinstalace jsou ve stejném designu. 

Investor si již vybral vypínače a zásuvky v designové řade ELEMENT®, proto volím 

datové zásuvky v této designové řadě. 

 

Obrázek 13: Kryt zásuvky Element® [19] 

 

Tabulka 9: Komponenty datové zásuvky [vlastní zpracování] 

Komponenty datové zásuvky Barva 
Kč/ks bez 

DPH 

Maska nosná s 1 otvorem pro 1 modul černá 28,40 

Maska nosná s 1 otvorem pro 2 moduly černá 29,40 

Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem Element® bílá/bílá 69,60 

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný 

Element® 
bílá/bílá 27,90 

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný 

Element® 
bílá/bílá 49,00 

 

3.3.5 Patch panel 

V datovém rozvaděči budou dva modulární patch panely, konkrétně od firmy Solarix. 

Zvolila jsem univerzální modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů černý 

SX24M-0-STP-BK-UNI. Patch panel velikosti 1U je určený pro 24 keystonů Solarix.  
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Obrázek 14: Patch panel Solarix [18] 

 

Tabulka 10: Patch panel [vlastní zpracování] 

Výrobce Název Velikost Rozměr [mm] Barva 
Kč/ks bez 

DPH 

Solarix SX24M-0-STP-BK-UNI 1U 484x44x93 černá 383 

 

3.3.6 Datový rozvaděč 

Podle požadavků investora bude datový rozvaděč umístěn v garáži, protože je zde 

umístěn i elektrický rozvaděč. Velikost rozvaděče bude 12U, protože zde budou umístěny 

dva 24 portové patch panely, pod každým z nich bude horizontální organizátor, dále 

datový rozvaděč bude osazen dvěma 24 portovými switchi, pod nimi opět horizontální 

organizátor, router a napájecí panel. Zbývající 3 montážní jednotky budou sloužit jako 

rezerva pro možné budoucí rozšíření.  

Datový rozvaděč bude zavěšen na zeď, proto jsem vybrala 19“ nástěnný skříňový 

rozvaděč Triton RUA-12-AS4. Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci, umožňuje 

otevírání dveří pod úhlem téměř 180°, dvířka jsou z bezpečnostního skla opatřená 

zámkem, má odnímatelné bočnice a v horní a spodní stěně jsou otvory kryté 

vylamovacími záslepkami pro možnou montáž ventilátorů. 
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Obrázek 15: 19" nástěnný rozvaděč Triton [20] 

 

Tabulka 11: Datový rozvaděč [vlastní zpracování] 

Výrobce Název Konstrukce Velikost 
Rozměr 

[mm] 

Váha 

[kg] 

Kč/ks bez 

DPH 

Triton RUA-12-AS4 19" 12U 530x635x395 24 2734 

 

3.3.7 Police 

Do datového rozvaděče je potřeba vybrat polici pod router, protože router nemá rackovou 

montáž. Vybrala jsem polici stejné značky jako datový rozvaděč. Jedná se o polici značky 

Triton s perforací o hloubce 350mm. 

 

Obrázek 16: Police Triton [20] 

 

Tabulka 12: Police [vlastní zpracování] 

Výrobce Název Konstrukce Velikost Hloubka [mm] Kč/ks bez DPH 

Triton RAX-UP-350-A4 19" 1U 350 370 
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3.3.8 Vyvazovací panel 

Vyvazovací panel jsem umístila pod každý patch panel a jeden další pod switche. 

Je důležitý pro snadnou organizaci kabelů a celkovou přehlednost. Zvolila jsem 

jednostranný vyvazovací panel společnosti Triton o velikosti 1U. Panel z plastového 

materiálu jsem zvolila z důvodů nižší hmotnosti a také proto, že je zde mnohem snadnější 

následná manipulace s kabely. 

 

Obrázek 17: 19“ vyvazovací panel Triton [20] 

 

Tabulka 13: Vyvazovací panel [vlastní zpracování] 

Výrobce Název Konstrukce Velikost Barva Kč/ks bez DPH 

Triton RAX-VP-X02-A1 19" 1U šedá 146 

 

3.3.9 Rozvodný panel 

Jako další příslušenství do datového rozvaděče jsem zvolila rozvodný panel. Rozvodný 

panel zajistí s dostatečnou rezervou připojení aktivních prvků a ostatních zařízení co 

potřebují elektrický proud, tak aby nemusely být další nevzhledné zásuvky mimo 

rozvaděč. Vybrala jsem 19“ rozvodný panel od značky Triton, který disponuje 

osmi zásuvkami a  podsvíceným vypínačem s bezpečnostním krytem. 
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Obrázek 18: Rozvodný panel Triton [20] 

 

Tabulka 14: Rozvodný panel [vlastní zpracování] 

Výrobce Název Konstrukce Velikost Barva Kč/ks bez DPH 

Triton RAB-PD-X03-A1 19" 1U černá 647 

 

3.3.10 Elektroinstalační trubky 

Kabeláž bude vedena v elektroinstalačních trubkách. Zvolila jsem elektroinstalační 

trubky od firmy Kopos Kolín a.s., typ Monoflex z PVC materiálu. Jedná se o ohebnou 

trubku s nízkou mechanickou odolností, která je dostačující pro vedení kabeláže. Je 

vhodná pro instalaci do omítky i pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů. 

Trubky jsou vyráběny v různých průměrech, já budu používat pouze vybrané průměry. 

 

 

Obrázek 19: Elektroinstalační trubka Kopos Monoflex [21] 
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Tabulka 15: Elektroinstalační trubka [vlastní zpracování] 

Výrobce Název 
Vnější 

průměr [mm] 

Vnitřní 

průměr [mm] 
Balení [m] Kč/m bez DPH 

Kopos 1420 K50 20 14,1 50 3,3 

Kopos 1432 K25 32 24,3 25 10,3 

Kopos 1440 K25 40 31,2 25 14,67 

Kopos 1450 K25 50 39,6 25 19,98 

 

3.3.11 Elektroinstalační krabice 

Elektroinstalační krabici, která je potřeba pro montáž zásuvky, jsem zvolila též od firmy 

Kopos Kolín a.s. Jedná se o univerzální krabici KU 68 z PVC materiálu. 

 

 

Obrázek 20: Elektroinstalační krabice Kopos KU 68 [21] 

 

Tabulka 16: Elektroinstalační krabice [vlastní zpracování] 

Výrobce Název Průměr [mm] Hloubka [mm] Barva Kč/ks bez DPH 

Kopos KU 68-1901 ZB 73,5 43 šedá 6,5 
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3.4 Osazení datového rozvaděče 

V datovém rozvaděči budou umístěny dva patch panely, pod každým z nic vyvazovací 

panel, aby bylo vše přehledné. Dále zde budou dva switche, pod nimi se bude také 

nacházet vyvazovací panel. Na pozici u 8 bude police, na které je umístěn router, 

a nezbytný je i napájecí panel, aby nemusely být mimo rozvaděč další zásuvky. Zbývající 

3 pozice slouží jako rezerva do budoucna, aby se nemusel kupovat nový větší datový 

rozvaděč. 

Tabulka 17: Osazení datového rozvaděče [vlastní zpracování] 

Unit Komponenta Název 

U1 Patch panel Solarix UNI 24 x RJ45 CAT6 UTP, SXKJ-6-UTP-BK-SA 

U2 Vyvazovací panel Triton RAX-VP-X02-A1 

U3 Patch panel Solarix UNI 24 x RJ45 CAT6 UTP, SXKJ-6-UTP-BK-SA 

U4 Vyvazovací panel Triton RAX-VP-X02-A1 

U5 Switch Signamax 300-7620GE4GC 

U6 Switch Signamax 300-7620GE4GC 

U7 Vyvazovací panel Triton RAX-VP-X02-A1 

U8 Police + router Triton RAX-UP-350-A4 + Cisco RV130-K9-G5 

U9 

REZERVA U10 

U11 

U12 Napájecí panel Triton RAB-PD-X03-A1 

 

3.5 Trasy kabeláže 

Veškeré datové kabely budou vedeny v ochranných elektroinstalačních trubkách. 

Elektroinstalační trubice povede od datového rozvaděče k datové zásuvce. V místech 

větvení, či potřebného ohybu kabelu je zpravidla trubice ukončena v elektroinstalační 

krabici, z které pokračuje další trubice.  Datové zásuvky budou umístěny ve výšce 30 cm 

nad podlahou, ve stejné výšce budou i elektrické zásuvky, pokud se obě zásuvky budou 

nacházet v těsné blízkosti, budou sloučeny do společného rámečku. Trasy jsem označila 

číslem patra, do které trasa ústí a písmenem A či B, v případě, že dvě trasy ústí do stejného 

patra. Trasy kabeláže a umístění datových zásuvek je vyznačeno v přílohách č. 4, 5 a 6. 
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3.5.1 Trasa 1. podzemního podlaží 

Trasa 0. A  

Počet zásuvek: 6 

Počet kabelů: 13 

Označení kabelu: 0.01a/1, 0.01a/2, 0.02a/1, 0.02a/2, 0.04a/1, 0.04a/2, 0.05a/1, 

0.05a/2, 0.05b/1, 0.05b/2, 0.05c/1, 0.05c/2, 0.05d/1 

 

Z datového rozvaděče povede vertikálně trasa v trubce 50 mm (13 kabelů) přes podlahu 

do spodního patra, do místnosti 0.02, kde bude ve výšce 210 cm v elektroinstalační 

krabici. Z této elektroinstalační krabice povedou dvě trubky.  

První trubka 40 mm (6 kabelů) povede horizontálně ve výšce 210 cm do elektroinstalační 

krabice nad zásuvkou 0.02a, odtud jedna trubka 20 mm (2 kabely) povede do zásuvky 

0.02a, druhá trubka 32 mm (4 kabely) povede ve stejné výšce přes zeď do místnosti 0.03 

a následně do místnosti 0.04 do elektroinstalační krabice nad zásuvkou 0.04a, kde se větví 

na dvě trubky 20 mm (2 kabely) a ty pokračují do zásuvky 0.04a a přes zeď do zásuvky 

0.01a. 

Druhá trubka 40 mm (7 kabelů) povede přes zeď na schodiště, kde povede horizontálně 

přes zeď do místnosti 0.05 do elektroinstalační krabice. Zde povede jedna trubka 20 mm 

(2 kabely) do elektroinstalační krabice nad zásuvku 0.05a a odtud stejná trubka povede 

až do zásuvky 0.05a. Druhá trubka 40 mm (5 kabely) povede ve výšce 210 cm do 

elektroinstalační krabice nad zásuvky 0.05b a 0.05c. Z této krabice povede trubka 20 mm 

(1 kabel) do rohu místnosti, zde bude vyveden kabel 0.05d/1 pro Wi-Fi přístupový bod. 

Další trubka 32 mm (4 kabely) povede do zásuvek 0.05b a 0.05c. 

3.5.2 Trasy 1. nadzemního podlaží 

Trasa 1. A  

Počet zásuvek: 1 

Počet kabelů: 3 

Označení kabelu: 1.02a/1, 1.02a/2, 1.02b/1 
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Z datového rozvaděče povede trasa v trubce 32 mm (3 kabely) šikmo do výšky 210 mm 

nad zásuvku 1.02a do elektroinstalační krabice, odtud bude vyveden kabel 1.02b/1 pro 

Wi-Fi přístupový bod a trubka 20 mm (2 kabely) povede do datové zásuvky 1.02a. 

Trasa 1. B  

Počet zásuvek: 4 

Počet kabelů: 7 

Označení kabelu: 1.06a/1, 1.06a/2, 1.06b/1, 1.06b/2, 1.07a/1, 1.07a/2, 1.07b/1 

 

Z datového rozvaděče povede trasa v trubce o průměru 40mm (7 kabelů) vertikálně do 

výšky 210 cm do rohu místnosti do elektroinstalační krabice, dále stejná trubka povede 

přes zeď do mezipatra na schodiště, zde povede ve výšce 20 cm a opět bude veden přes 

zeď do místnosti 1.07 do elektromontážní krabice.  

Odtud povede trubka 20 mm (1 kabel) do zásuvky 1.07b a druhá trubka 40 mm (6 kabelů) 

vedená ve výšce 210 cm do elektromontážní krabice nad zásuvkou 1.07a. Z této krabice 

povede trubka 20 mm (2 kabely) do zásuvky 1.07a a trubka 32 mm (4 kabely), která 

povede ve stejné výšce přes zeď do místnosti 1.06 do elektromontážní krabice umístěné 

nad zásuvkou 1.06a. Odkud povedou 2 trubky 20 mm (2 kabely) do zásuvek 1.06a 

a 1.06b. 

3.5.3 Trasa 2. nadzemního podlaží 

Trasa 2. A  

Počet zásuvek: 7 

Počet kabelů: 14 

Označení kabelu: 2.02a/1, 2.02a/2, 2.02b/1, 2.02b/2, 2.02c/1, 2.02c/2, 2.04a/1, 

2.04a/2, 2.04b/1, 2.04b/2, 2.05a/1, 2.05a/2, 2.05b/1, 2.05b/2 

 

Z datového rozvaděče povede trasa v trubce 50 mm (14 kabelů) přes strop do místnosti 

2.02 do výšky 30cm do elektroinstalační krabice. Odtud povede jedna trubka 20 mm 

(2 kabely) přímo do zásuvky 2.02a. Druhý 50 mm (12 kabelů) povede do výšky 210 cm 

do elektroinstalační krabice, z které povedou dvě trubky. 
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První trubka 32 mm (4 kabely) povede do elektromontážní krabice nad zásuvky 2.02b 

a 2.02c, kde povede trubka 32 mm (4 kabely) do zásuvek 20.2b a 20.2c.  

Druhá trubka 40 mm (8 kabelů) povede přes zeď na schodiště, kde bude vodorovně 

vedená přes zeď do místnosti 2.05 do elektroinstalační zásuvky nad zásuvkou 2.05a. 

Z této elektroinstalační zásuvky povedou dvě trubky, jedna 20 mm (2 kabely) povede do 

zásuvky 2.05a a druhá 40 mm (6 kabelů) povede ve výšce 210 cm do rohu místnosti 

u zásuvky 2.05b do elektroinstalační krabice, z které povede jedna trubka 20 mm 

(2 kabely) do zásuvky 2.05b a druhá trubka 20 mm (2 kabely) přes zeď do místnosti 2.04 

do zásuvky 2.04a. Třetí trubka 32 mm (2 kabely) povede také přes zeď do místnosti 2.04 

ve výšce 210 cm do elektroinstalační krabice nad zásuvku 2.04b, odtud povede 20 mm 

(2 kabely) do zásuvky 2.04b. 

3.6 Značení  

Značení je důležité pro přehlednost, podle normy se značí: 

- všechny kabely na obou koncích, 

- kabelové svazky na koncích, místech křížení a větvení, 

- patch panely a také jejich jednotlivé porty, 

- zásuvky a jednotlivé porty zásuvek, 

- rozvaděče, 

- aktivní prvky a jejich porty [7]. 

Značit se bude pomocí samolepících štítků, kde bude natisknuté konkrétní značení. 

Jednotlivá označení se skládají z kódu místnosti (1.01 – 3.05), zásuvky, která se značí 

písmeny v abecedním pořádku, lomítkem a číslem, který značí daný port v zásuvce. 

Příklad značení je 2.02b/1, který značí kabel vedoucí do obýváku, k zásuvce b, k prvnímu 

portu zásuvky b. Takto jsou značeny porty zásuvek, v patch panelech a k nim příslušné 

kabely. Podrobný přehled značení je v přílohách č. 7 a 8.  
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3.7 Aktivní prvky 

3.7.1 Switch 

Rozhodovala jsem se mezi dvě switchi, a to mezi 300-7624FE2GC a 300-7620GE4GC, 

obojí značky Signamax. Cenový rozdíl byly necelé 2 tisíce korun a přenosová rychlost 

RJ45 portů byla u prvního switche 100 MB a u druhého 1 GB. Ihned bylo jasné, že je 

lepší si připlatit a mít mnohem výkonnější switch. Proto jsem zvolila switch Signamax 

300-7624FE2GC, který má 4 z 24 portů tzv. Combo porty. 

 

Obrázek 21: Switch Signamax 300-7620GE4GC [18] 

 

Tabulka 18: Switch [vlastní zpracování] 

Výrobce Název Velikost 
Počet 

portů [ks] 

Rozměr 

[mm] 
Kč/m bez DPH 

Signamax 300-7620GE4GC 1U 24 440x44x220 6116 

 

3.7.2 Router 

Vybrala jsem cenově dostupný a přesto výkonný router Cisco RV 130. Je vybaven 

4 Gigabit Ethernet porty a jedním Gigabit WAN portem. Je bezpečný, protože disponuje 

šifrováním 3DES/AES. Podporuje protokol IPv6 a nabízí možnost využívat USB 3G/4G 

záložní připojení. 
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Obrázek 22: Router Cisco [22] 

 

Tabulka 19: Router [vlastní zpracování] 

Výrobce Název 
Přenosová rychlost 

pro Switch [Mb/s] 

Rozměr 

[mm] 
Kč/m bez DPH 

Cisco RV130-K9-G5 1000 150x30x150 3015 

 

3.7.3 Wi-Fi přístupový bod 

Investor požaduje i kompletní pokrytí Wi-Fi signálem jak dům, tak i zahradu. Díky 

umístění jednoho Wi-Fi přístupového bodu nad rozvaděčem, bude zajištěn signál po 

domě. Aby byl dostačující signál i na zahradě, umístím další Wi-Fi přístupový bod do 

1. PP do volnočasové místnosti číslo 0.05. Vybrala jsem přístupový bod značky Ubiquiti, 

konkrétně UniFi AP. Bude pověšený na zdi u stropu. Disponuje WLAN standardy 

802.11b, 802.11g a  802.11n, které zaručují nejvyšší možnou rychlost přenosu. Jeho 

přenosová rychlost je 300 Mb/s. 

 

Obrázek 23: Wi-Fi přístupový bod Ubiquiti UniFi AP [22] 
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Tabulka 20: Wi-Fi router [vlastní zpracování] 

Výrobce Název 
Síla anténního 

signálu [dBi] 

Přenosová rychlost 

pro Switch [Mb/s] 

Rozměr 

[mm] 

Kč/m 

bez DPH 

Ubiquiti UAP-LR 4 300 200x200x365 1644 

 

3.8 Instalace a garance 

Kompletní instalaci a dodávku veškerého materiálu bude provádět firma, kterou si vybere 

klient. Doporučuji volit firmu na základě referencí a dostatečných záruk, které firma 

garantuje. Firma bude kromě samotné instalace sítě i dohlížet na prováděné zednické 

práce. Firma by se měla řídit tímto projektem, normami a při instalaci prvků sítě musí 

dodržet pokyny výrobce.  

3.9 Kalkulace předpokládaných nákladů 

Na závěr návrhu je potřeba zhodnotit náklady tohoto projektu. Proto je potřeba zpracovat 

kalkulaci předpokládaných nákladů, která zahrnuje všechny prvky spojené se síťovou 

infrastrukturou, které jsem výše uvedla. Ceny instalace se pohybují okolo poloviny ceny 

za materiál pasivní vrstvy, v tomto případě se jedná o částku cca 7 500 Kč. Cena naopak 

nezahrnuje veškeré zednické práce a materiál spojený s instalací kabeláže, protože to 

nebylo požadavkem investora. Podrobný rozpis nákladů je uveden v přílohách č. 9, 10. 

Tabulka 21: Kalkulace předpokládaných nákladů [vlastní zpracování] 

 Cena bez DPH Cena s DPH [21 %] 

Instalační materiál 3 779,35 Kč 4 573,01 Kč 

Pasivní prvky 15 350,00 Kč 18 573,50 Kč 

Aktivní prvky 18 535,00 Kč 22 427,35 Kč 

Instalační práce 7 500,00 Kč 9 075,00 Kč 

CELKEM 45 164,35 Kč 54 648,86 Kč 

 

Konečná cena za jednotlivé prvky a materiál se může měnit, protože může dojít ke 

změnám cen jednotlivých prvků, nebo firma co bude projekt realizovat, může mít 

nasmlouvané slevy s dodavateli.   
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření návrhu počítačové sítě pro dvoupodlažní rodinný 

dům. Výsledná počítačová síť bude odpovídat všem požadavkům klienta a dalších členů 

rodiny, kteří budou dům obývat, s ohledem k analýze současného stavu a také rozpočtu. 

Analýza byla stanovena na základě neustálé komunikace s investorem, ale i samotné 

návštěvy budovy. Při návrhu sítě jsem brala v potaz i budoucí možnost využití sítě, proto 

je v této práci navrhnuto více přípojných míst. Konečný počet je 35 přípojných míst. 

V návrhové části jsem vycházela z analýzy projektu. Nejdříve bylo potřeba zvolit 

technologii pro kabelové vedení, poté jsem vybrala jednotlivé komponenty sítě, jako je 

kabeláž, datové zásuvky, datový rozvaděč a příslušenství do datového rozvaděče, a také 

aktivní prvky Celková cena za instalační materiál je 4 573,01 Kč, za pasivní prvky 

18 573,50 Kč a za aktivní prvky 22 427,35 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, 

které v současné době činní 21 %. V další fázi jsem zpracovala předběžný návrh vedení 

kabeláže, počet a umístění datových zásuvek, po konzultacích s investorem jsem 

vytvořila konečný návrh. 

Na závěr práce je zpracovaný rozpočet, který zahrnuje náklady na jednotlivé komponenty 

sítě. Konečná cena činí 54 648,86 Kč včetně DPH, cena je orientační, protože uvedené 

ceny jsou platné ke dni vytvoření tohoto projektu. 
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Příloha 7: Schéma značení kabeláže 

Patch panel Kabel Místnost Zásuvka 

Pozice Port Číslo Délka [m] Číslo Název Číslo Port 

1 0.01a/1 0.01a/1 10,5 0.01 
dílna 

0.01a 1 

2 0.01a/2 0.01a/2 10,5 0.01 0.01a 2 

3 0.02a/1 0.02a/1 5,8 0.02 
prádelna 

0.02a 1 

4 0.02a/2 0.02a/2 5,8 0.02 0.02a 2 

5 0.04a/1 0.04a/1 9,8 0.04 
kotelna 

0.04a 1 

6 0.04a/2 0.04a/2 9,8 0.04 0.04a 2 

7 0.05a/1 0.05a/1 7,8 0.05 

volnočasová 

místnost 

0.05a 1 

8 0.05a/2 0.05a/2 7,8 0.05 0.05a 2 

9 0.05b/1 0.05b/1 14 0.05 0.05b 1 

10 0.05b/2 0.05b/2 14 0.05 0.05b 2 

11 0.05c/1 0.05c/1 14 0.05 0.05c 1 

12 0.05c/2 0.05c/2 14 0.05 0.05c 2 

13 0.05d/1 0.05d/1 14 0.05 - - 

14 1.02a/1 1.02a/1 4 1.02 

garáž 

1.02a 1 

15 1.02a/2 1.02a/2 4 1.02 1.02a 2 

16 1.02b/1 1.02b/1 2,2 1.02 - - 

17 1.06a/1 1.06a/1 11,5 1.06 

kuchyně 

1.06a 1 

18 1.06a/2 1.06a/2 11,5 1.06 1.06a 2 

19 1.06b/1 1.06b/1 14 1.06 1.06b 1 

20 1.06b/2 1.06b/2 14 1.06 1.06b 2 

21 1.07a/1 1.07a/1 6,8 1.07 

ložnice 

1.07a 1 

22 1.07a/2 1.07a/2 6,8 1.07 1.07a 2 

23 1.07b/1 1.07b/1 6,5 1.07 1.07b 1 

24 2.02a/1 2.02a/1 2,5 2.02 

obývací pokoj 

2.02a 1 

1 2.02a/2 2.02a/2 2,5 2.02 2.02a 2 

2 2.02b/1 2.02b/1 13,3 2.02 2.02b 1 

3 2.02b/2 2.02b/2 13,3 2.02 2.02b 2 

4 2.02c/1 2.02c/1 13,3 2.02 2.02c 1 

5 2.02c/2 2.02c/2 13,3 2.02 2.02c 2 

6 2.04a/1 2.04a/1 14,5 2.04 

dětský pokoj 1 

2.04a 1 

7 2.04a/2 2.04a/2 14,5 2.04 2.04a 2 

8 2.04b/1 2.04b/1 17,5 2.04 2.04b 1 

9 2.04b/2 2.04b/2 17,5 2.04 2.04b 2 

10 2.05a/1 2.05a/1 7,8 2.05 

dětský pokoj 2 

2.05a 1 

11 2.05a/2 2.05a/2 7,8 2.05 2.05a 2 

12 2.05b/1 2.05b/1 14,5 2.05 2.05b 1 

13 2.05b/2 2.05b/2 14,5 2.05 2.05b 2 
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Příloha 8: Značení portů patch panelu 

Patch panel 1 Patch panel 2 

Pozice Port 
Místnost 

Pozice Port 
Místnost 

Číslo Název Číslo Název 

1 0.01a/1 0.01 
dílna 

1 2.02a/2 2.02 

obývací pokoj 

2 0.01a/2 0.01 2 2.02b/1 2.02 

3 0.02a/1 0.02 
prádelna 

3 2.02b/2 2.02 

4 0.02a/2 0.02 4 2.02c/1 2.02 

5 0.04a/1 0.04 
kotelna 

5 2.02c/2 2.02 

6 0.04a/2 0.04 6 2.04a/1 2.04 

dětský pokoj 1 
7 0.05a/1 0.05 

volnočasová 

místnost 

7 2.04a/2 2.04 

8 0.05a/2 0.05 8 2.04b/1 2.04 

9 0.05b/1 0.05 9 2.04b/2 2.04 

10 0.05b/2 0.05 10 2.05a/1 2.05 
 

dětský pokoj 2 

 

11 0.05c/1 0.05 11 2.05a/2 2.05 

12 0.05c/2 0.05 12 2.05b/1 2.05 

13 0.05d/1 0.05 13 2.05b/2 2.05 

14 1.02a/1 1.02 

garáž 

14       

15 1.02a/2 1.02 15       

16 1.02b/1 1.02 16       

17 1.06a/1 1.06 
 

kuchyně 

 

17       

18 1.06a/2 1.06 18       

19 1.06b/1 1.06 19       

20 1.06b/2 1.06 20       

21 1.07a/1 1.07 

ložnice 

21       

22 1.07a/2 1.07 22       

23 1.07b/1 1.07 23       

24 2.02a/1 2.02 obývací pokoj 24       

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

Příloha 9: Rozpočet instalační materiál 

INSTALAČNÍ MATERIÁL 

Označení Název mj ks Balení Cena/ks 
Cena 

celkem 

1420 K50 
Elektroinstalační trubka Monoflex 

20mm 
m 34 50 m 3,30 165,00 

1432 K25 
Elektroinstalační trubka Monoflex 

32mm 
m 15 25 m 10,30 257,50 

1440 K25 
Elektroinstalační trubka Monoflex 

40mm 
m 25 25 m 14,67 366,75 

1450 K25 
Elektroinstalační trubka Monoflex 

50mm 
m 7,5 25 m 19,98 499,50 

KU 68-1901 ZB 
Univerzální elektroinstalační 

krabice Kopos KU 68 
ks 34 1 ks 6,50 221,00 

5014E-B01017 

Maska nosná s 1 otvorem pro 

1 modul 
ks 1 1 ks 28,40 28,40 

5014E-B01018 

Maska nosná s 1 otvorem pro 

2 moduly 
ks 17 1 ks 29,40 499,80 

5014E-A00100 03 

Kryt zásuvky komunikační s 

popisovým polem 
ks 18 1 ks 69,60 1 252,80 

3901E-A00110 03 

Rámeček pro elektroinstalační 

přístroje, jednonásobný  
ks 14 1 ks 27,90 390,60 

3901E-A00120 03 
Rámeček pro elektroinstalační 

přístroje, dvojnásobný  
ks 2 1 ks 49,00 98,00 

CENA CELKEM bez DPH 3 779,35 

CENA CELKEM s DPH [21 %] 4 573,01 
 

 

http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4453&item=33941&category=1609
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4453&item=33941&category=1609
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4116&item=32539&category=1111
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4152&item=31909&category=1097
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Příloha 10: Rozpočet pasivní a aktivní prvky 

 

AKTIVNÍ PRVKY 

Označení Název mj ks Balení Cena/ks 
Cena 

celkem 

300-7620GE4GC 
Switch Signamax 24 portů 

1U 
ks 2 1 ks 6 116,00 12 232,00 

RV130-K9-G5 Router Cisco RV 130 ks 1 1 ks 3 015,00 3 015,00 

UAP-LP 
Wi-Fi přístupový bod 

Ubiquiti 
ks 2 1 ks 1 644,00 3 288,00 

CENA CELKEM bez DPH 18 535,00 

CENA CELKEM s DPH [21%] 22 427,35 

       

 

PASIVNÍ PRVKY 

Označení Název mj ks Balení Cena/ks 
Cena 

celkem 

SXKD-6-UTP-PVC 
Kabel Solarix CAT6 PVC 

nestíněný 
m 390 500 m 4 650,00 4 650,00 

C6-114GY-0,5MB 
Patch kabel Signamax CAT6 

PVC nestíněný 0,5 m 
ks 35 1 ks 29,00 1 015,00 

C6-114GY-2MB 
Patch kabel Signamax CAT6 

PVC nestíněný 2 m 
ks 10 1 ks 46,00 460,00 

SXKJ-6-UTP-BK-SA 
Samořezný keystone Solarix 

CAT6 nestíněný 
ks 70 1 ks 61,00 4 270,00 

SX24M-0-STP-BK 
Patch panel Solarix 24 portů 

univerzální 
ks 2 1 ks 383,00 766,00 

RUA-12-AS4 
19“ nástěnný skříňový 

rozvaděč Triton  12U 
ks 1 1 ks 2 734,00 2 734,00 

RAX-UP-350-A4 
19" police Triton hloubka 

350 mm 
ks 1 1 ks 370,00 370,00 

RAX-VP-X02-A1 
19" vyvazovací panel Triton 

1U 
ks 3 1 ks 146,00 438,00 

RAB-PD-X03-A1 
19" rozvodný panel Triton 

1U 
ks 1 1 ks 647,00 647,00 

CENA CELKEM bez DPH 15 350,00 

CENA CELKEM s DPH [21%] 18 573,50 


