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Abstrakt 

Tato bakalářská práce sa zaměřuje analýzou a návrhem počítačové sítě pro penzion s 

restaurací. Práce vychází z požadavků investora a stavebního plánu budovy. První část 

bakalářské práce se zaměřuje na analýzu současného stavu. Druhá část popisuje 

počítačové sítě obecně potřebné k vypracování vlastního řešení. Třetí část obsahuje návrh 

vlastního řešení. 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the analysis and design of a computer network for a 

pension with a restaurant. The work is based on the requirements of the investor and the 

construction plan of the building. The first part of the bachelor thesis focuses on the 

analysis of the current state. The second part describes computer networks generally 

required to develop the solution. The third part contains the design of the solution. 
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ÚVOD 

V dnešní době rapidně vyvíjejících se informačních technologií je počítačová síť zcela 

nedílnou a základní součástí každé firmy i domácnosti, která umožnuje uživatelům 

počítačové sítě komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení a využívaní 

společných zdrojů nebo výměny zpráv. Kvalitní počítačová síť by měla ulehčovat 

každodenní život, jako je komunikace uvnitř i vně firmy, zvyšování efektivnosti 

a produktivity práce a v nesposlední řadě snižovaní nákladů firmy.  

Historie počítačových sítí sahá až do 60.let minulého století, kdy začaly první pokusy 

o komunikaci počítačů. Během vývoje vzniklo velké množství různých síťových 

technologií. Nejvýraznější z nich je celosvětová globální síť Internet, která je postavená 

na sadě protokolů TCP/IP. 

Důležitou a nedílnou součástí počítačové sítě jsou síťové kabely, které můžeme rozdělit 

na metalické a optické. Jsou základní součástí síťové infrastruktury pro přenos informací 

a dat. V rámci síťové konektivity se také můžeme setkat s bezdrátovými sítěmi jako je 

například technologie WLAN. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem práce je navrhnout plně funkční a spolehlivou počítačovou síť vycházející 

ze stavebních plánů budov a z požadavků investrora, která bude splňovat patřičné normy. 

Hlavní důraz je kladen na minimalizaci nákladů počítačové sítě. 

Bakalářská práce bude rozdělena do tří částí. V první části bakalářské práce bude řešena 

problematika počítačových sítí obecně a teoreticky. V další části bude provedena analýza 

současného stavu, která se bude skládat z představení podniku a podrobného popisu 

budov. Důležitou částí také tvoří požadavky investora na návrh sítě. 

Poslední část bude zaměřena na samotný vlastní návrh sítě, který bude vycházet 

z analytické a teoretické části. Bude zde řešeno, jaký typ kabeláže byl zvolen, vedení 

kabelových tras, umístění přípojných míst a jejich počet, kompletní značení kabelového 

systému, doporučení aktivních prvků včetně kamerového systému a bezdrátových 

přístupových bodů, osazení datových rozvaděčů a kalkulace nákladů. Návrh může sloužit 

jako podklad pro realizaci počítačové sítě. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretických východisek jsou rozepsané některé teoretické informace, které jsou 

nezbytné pro pochopení dané problematiky počítačových sítí. 

 

1.1 Dělení sítí podle rozlehlosti 

Sítě můžeme dělit podle celé řady kriterií. Jedno z hlavních rozdělení je podle 

rozhlehlosti. 

 

1.1.1 Sítě LAN 

Sítě, které jsou omezeny na jedno konkrétní lokální místo se nazývají LAN (Local area 

networks). Jedná se například o firemní podnik, místnost či budovu. Sítě LAN zajištují 

sdílení lokálních prostředků, jako jsou tiskárny, či data aplikací. Pro přenos se zpravidla 

používají kabely (1, s. 9). 

 

1.1.2 Sítě WAN 

Sítě WAN (Wide area networks) jsou rozlehlé sítě, které se skládají z více vzájemně 

propojených sítí LAN. Jejich spojování je možné provést speciálními linkami nebo 

bezdrátově. Sítě WAN můžeme dělit dle rozhlehlosti na sítě firemní a sítě městské. 

Velikost této sítě může být až 7 5km. Sítě bývají propojeny jednak kabely a také 

bezdrátově (1, s. 9). 

 

1.1.3 Sítě MAN 

Sítě MAN (Metropolitan area network) jsou svoji rozhlehlostí menší než sítě WAN ale 

větší než sítě LAN. Propojují se nejčastěji komunikačními linkami na vzdálenost až 

několik desítek km  (1, s. 9).  
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1.2 Dělení sítí podle topologie 

Pod pojmem topologie počítačových sítí můžeme rozumět propojení různých prvků v síti, 

kde toto propojení fyzicky či logicky tvoří určitý tvar. Výsledná topologie určuje 

vlastnosti a chování sítě. (1, s. 19). 

 

1.2.1 Sběrnicová topologie 

Sběrnicová topologie je způsob zapojení počítačů stylem, kde všechny uzly jsou 

připojeny na jediné medium zvané sběrnice. Jednotlivé stanice jsou připojeny pomocí T-

konektorů. Tato topologie využívala především přenosu přes koaxialní kabel. Dnes již 

příliš nevyužívá. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady a nízká spotřeba kabelu. 

Nevýhodou je v případě poruchy havárie celé sítě a obtížnost detekování místa poruchy.  

(1, s. 20). 

 

 

 

 

1.2.2 Hvězdicová topologie 

V počítačových sítích pojem hvězdicová topologie označuje propojení počítačů do útvaru 

tvarem připomínající hvězdici. Jedná se o nejpoužívanější způsob propojování počítačů 

do počítačové sítě. Každý uzel v síti je připojen pomocí vlastního kabelu do hubu nebo 

switche. Výhoda tohoto zapojení spočívá v tom, že v případě poruchy jednoho uzlu není 

zbytek sítě touto poruchou ovlivněn. (1, s. 20). 

  

Obrázek č. 1: Sběrnicová topologie 

(Zdroj. 2, s. 18) 
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1.2.3 Kruhová topologie 

V počítačových sítích pojem kruhová topologie označuje zapojení, kde je jeden uzel 

připojen k dalším dvěma uzlům tak, že vytvoří souvislý kruh. U tohoto zapojení je možné 

využít metodu postupného předávání zpráv (token). Tento typ topologie používá 

dvojováním kabelů. (1, s. 20). 

 

 

 

 

 

 

1.3 Referenční ISO/OSI model 

Nejčastěji se můžeme setkat s modelem, který využívá síť Internet, tento model se též 

nazývá rodinou protokolů TCP/IP. Kromě TCP/IP se setkáme ještě s modelem ISO OSI, 

ze kterého TCP/IP vychází. ISO/OSI model standardizoval mezinárodní standardizační 

úřad (ISO). ISO/OSI model používá 7 vrstev a rodina protokolů TCP/IP využívá čtyři 

vrstvy (2, s. 11). 

Obrázek č. 2: Hvězdicová topologie 

 (Zdroj: 2, s. 19) 

Obrázek č. 3: Kruhová topologie  

(Zdroj: 2, s. 19) 
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1.3.1 Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva popisuje elektrické nebo optické signály, které přenášejí jednotlivé bity 

dat používané při komunikaci mezi počítači. Na fyzické vrstvě je vytvořen tzv. fyzický 

okruh. Na fyzický okruh mezi dva počítače bývají často vkládána další zařízení, např. 

modemy, které modulují signál na telefonní vedení atp. (2, s. 3). 

 

1.3.2 Linková vrstva 

Linková vrstva zajišťuje v případě sériových linek výměnu dat mezi sousedními počítači 

a v případě lokálních sítí výměnu dat v rámci lokální sítě (2, s. 3). 

Základní jednotkou pro přenos dat je na linkové vrstvě datový rámec. Datový rámec se 

skládá ze záhlaví (Header), přenášených dat (Payload) a zápatí (Trailer) (2, s. 3). 

 

1.3.3 Síťová vrstva 

Síťová vrstva zabezpečuje přenos dat mezi vzdálenými počítači WAN. Základní 

jednotkou přenosu je síťový paket, který se balí do datového rámce. Síťový paket se také 

Obrázek č. 4: 7-mi vrstvá atchitektura ISO/OSI 

 (Zdroj: 2, s. 3) 
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skládá ze záhlaví a datového pole. Se zápatím se u síťových protokolů setkáváme jen 

zřídka (2, s. 4). 

 

1.3.4 Transportní vrstva 

Síťová vrstva zabezpečí spojení mezi vzdálenými počítači, takže transportní vrstvě se 

jeví, jakoby žádné modemy, opakovače, mosty či směrovače na cestě nebyly. Transportní 

vrstva se zcela spoléhá na služby nižších vrstev. Také předpokládá, že spojení mezi 

počítači je zajištěno, proto se bez zbytečných starostí může věnovat spojení mezi 

aplikacemi na vzdálených počítačích (2, s. 5). 

 

1.3.5 Relační vrstva 

Relační vrstva zabezpečuje výměnu dat mezi aplikacemi, tj. provádí tzv. checkpoint, 

synchronizaci transakcí (commit), korektní uzavírání souborů. Dobře představitelnou 

relací je např. sdílení síťového disku. Disk může být sdílen po určitou dobu, avšak pracuje 

se s ním jen zřídka. Vždy, když je např. třeba pracovat se souborem na síťovém disku, 

tak se naváže na dobu od otevření souboru až po jeho uzavření spojení na transportní 

vrstvě. Avšak relace na relační vrstvě existuje po celou dobu sdílení disku. Základní 

jednotkou je relační paket, který se opět vkládá do transportního paketu. Informace 

relační vrstvy mohou být přenášeny uvnitř dat. Ještě markantnější je tato situace u 

prezentační vrstvy, která data např. zašifruje, takže změní celý obsah paketu (2, s. 6). 

 

1.3.6 Prezentační vrstva 

Prezentační vrstva je zodpovědná za reprezentaci a zabezpečení dat. Reprezentace dat 

může být na různých počítačích různá. Např. se jedná o problém, zdali je nejvyšší bit v 

bajtu zcela vlevo nebo vpravo atp. Zabezpečením se rozumí šifrování, zabezpečení 

integrity dat, digitální podepisování. (2, s. 6). 
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1.3.7 Aplikační vrstva 

Aplikační vrstva předepisuje, v jakém formátu a jak mají být data přebírána/předávána 

od aplikačních programů. Např. protokol Virtuální terminál popisuje, jak mají být data 

formátována, ale i dialog mezi oběma konci spojení (2, s. 6). 

 

1.4 Architektura TCP/IP 

Model ISO/OSI není v praxi využívaný a používá se především jako referenční model 

vhodný pro vysvětlení, jak síťový model a architektura fungují. Rodina protokolů TCP/IP 

z modelu ISO/OSI přímo vychází. TCP/IP byla vyvinuta Ministerstvem obrany 

Spojených států. Momentálně je TCP/IP jeden z hlavních komunikačních protokolů 

v počítačových sítích a například internet využívá pouze tento protokol. Protokol je 

rozdělen do vrstev stejně jako ISO/OSI model, ale jen do čtyř. Vrchní tři vrstvy z ISO/OSI 

jsou zde sloučeny do jedné, a to aplikační vrstvy. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Rozdíl mezi TCP/IP a ISO/OSI modelem 

(Zdroj: 2, s. 2) 
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1.4.1 Internet Protocol (IP) 

Pokud bychom mluvili o IP protokolu ve smyslu s ISO/OSI modelem, tak odpovídá 

síťové vrtvě. Jednotkou přenosu jsou datagramy, které ve svém záhlaví obsahují 

informace o příjemci. Důležitá je především IP adresa, která jednoznačně identifikuje 

příjemce datagramu v síti Internet. Datagramy mohou adresátovi dorazit v jiném pořadí, 

než byly odeslány. (2, s. 7) 

 

1.4.2 TCP a UDP protokoly 

TCP a UDP protokoly odpovídají transportní vrstvě ISO/OSI modelu. Tyto protokoly se 

starají o komunikaci mezi aplikacemi na vzdálených počítačích. Protokol TCP posílá data 

příjemci pomocí TCP segmentů. Příjemce tyto data potvrzuje a v případě ztráty dat si 

příjemce vyžádá data znovu. UDP protokol využívá pro komunikaci UDP datagramy 

a odesílatele už nezajímá, zda byly data doručeny nebo ne. Adresou komunikace je tzv. 

port, který je ještě specifičtější než IP adresa. Port definuje, které aplikaci na dané IP 

adrese mají být data poslána. (2, s. 7) 

 

1.4.3 Protokoly aplikační vrstvy 

Aplikační protokoly TCP/IP odpovídají třem vrstvám ISO/OSI modelů (Relační, 

Prezentační a Aplikační). Aplikačních protokolů je celá řada. Můžeme je dělit na 

uživatelské a služební. Uživatelské protokoly jsou využívány aplikacemi, které používá 

uživatel. Příkladem mohou být: HTTP, POP3, FTP, IMAP, SMTP. Služební protokoly 

uživatel ani jeho aplikace přímo nevyužívají. Tyto protokoly slouží pro správnou funkci 

komunikace v síti. Jedná se například o směrovací protokoly nebo protokoly SMTP, 

ICMP atd.  (2, s. 7 a 8) 
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1.5 Architektura ethernet 

Ethernetová architekrura má jasně definované standardy, kde první číslo vyjadřuje 

rychlost daného standardu. Slovo BASE vyjadřuje, že se jedná o signalizační metodu 

BASE. Písmeno na konci definuje, o jaký typ kabelu se jedná. (1,s,24) 

Tabulka č. 1: Přehled některých standardů ethernetu  

(Zdroj: 1, s. 27) 

Název Standard Popis Konektor 

Délka 

segmentu 

[m] 

Maximální 

délka sítě 

[m] 

Ethernet 

10BASE-5 

Tlustý koaxiální 

kabel se směrovou 

topologií 

AUI 500 2500 

10BASE-2 

Tenký koaxiální 

kabel se sběrnicovou 

topologií 

BNC 185 910 

10BASE-T 

Kroucená dvojlinka 

s hvězdicovou 

topologií 

RJ-45 100 2000 

10BASE-FL Optické kabely ST,SC 2000  

Obrázek č. 6: Přehled některých aplikačních protokolů TCP/IP  

(Zdroj: 2, s. 8) 
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1.6 WLAN 

Za WLAN můžeme označit jakoukoliv bezdrátovou síť, ve které figurují počítače. Jedná 

se o bezdrátový ekvivalent pojmu LAN. (4, s.6) 

 

1.6.1 Standardy IEEE802.11 

Nejzákladnějším standardem je IEEE802.11b definující bezdrátové sítě, které pracují na 

frekvenci 2,4 Ghz konkrétně v rozsahu 2,4 – 2,4835 Ghz. Toto frekvenční pásmo se také 

označuje jako ISM, což je akronym pro Industrial, Scientific, Medical. Jedná se 

o nelicencované pásmo, na kterém vysílá mnoho dnešních technologií, jako jsou 

například mikrovlnné trouby či bezdrátový přenos bluethooth. Standard 802.11b je často 

zaměňován s výrazem WiFi (Wireless Fidelity), což je pouze logo udělované výrobkům 

schopným pracovat právě podle standardu IEEE802.11b. (4, s.6) 

 

Tabulka č. 2: Povolené radiové frekvence v různých regionech  

(Zdroj: 4, s. 7) 

Region Frekvenční rozsah v Ghz Počet kanálů 

USA 2,4000-2,4835 79 

Evropa 2,4000-2,4835 79 

Francie 2,4465-2,4835 27 

Španělsko 2,445-2,475 35 

Japonsko 2,471-2,497 23 

Fast 

Ethernet 

100BASE-TX 

Kroucená dvojlinka 

s hvězdicovou 

topologií 

RJ-

45(UTP), 

DB-9(STP) 

100  

100BASE-FX Optické kabely ST.SC 
412, 

10000 
 

100BASE-T4 

Kroucená dvojlinka 

využívající všechny 

páry 

RJ-45 100  

Gigabit 

Ethernet 

1000Base-X Optické kabely ST.SC   

1000Base-T Kroucená dvojlinka RJ-45   
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Existuje celá řada dalších standardů, které vychází z IEEE802.11b. Liší se pouze 

písmenem na konci názvu daného standardu, který zpravidla definuje maximální 

přenosovou rychlost a frekvenci, na které bezdrátová síť pracuje. (4, s.6) 

 

Tabulka č. 3: Přehled některých standardů IEEE802.11 

(Zdroj: 6) 

Název standardu Frekvence Šířka kanálu 
Maximální přenosová 

rychlost 

802.11ac wave2 5 GHz 
80, 80+80, 160 

MHz 
1.73 Gbps 

802.11ac wave1 5 GHz 80 MHz 866.7 Mbps 

802.11n 
2.4 or 5 

GHz 
20, 40MHz 450 Mbps 

802.11g 2.4 GHz 20 MHz 54 Mbps 

802.11a 5 GHz 20 MHz 54 Mbps 

802.11b 2.4 GHz 20 MHz 11 Mbps 

Původní 802.11 2.4 GHz 20 MHz 2 Mbps 

 

1.7 Přenosové prostředí 

Přenosové prostředí jsou základní fyzické komponenty pro fungování sítě. Přenosovým 

prostředím metalické a optické kabeláže je samotný kabel. Médiem přenosu u metalické 

kabeláže je elektřina. U optické kabeláže je přenosovým médiem elektromagnetické 

vlnění se specifickou vlnovou délkou. Bezdrátové sítě se šíří prostorem, kde  médium je 

opět elektromagnetické vlnění, které ale pracuje v jiné části spektra. Zpravidla se jedná o 

frekvence 2,4 GHz a 5 GHz. (1, s.11) 
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1.7.1 Metalické kabely 

Párové kabely 

Jsou nejběžnější kabely, které se používají v počítačovách sítích LAN. Kabel krouceného 

páru se skládá ze 4 párů, obsahující celkem 8 vodičů. Kabely jsou zkroucené především 

kvůli ochraně proti rušení. Každý pár, který obsahuje dva vodiče je zkroucen tak, že se 

minimalizuje vzájemné rušení mezi páry a mezi jednotlivými vodiči v páru. (1, s.11) 

Další důležitou vlastností je stínení kabelů, které se používá tam, kde je potřeba zabránit 

vyzařování elektromagnetického pole z kabelu do okoního prostředí nebo opačně pro 

zabránění průniku okolního rušení do kabelu. Stínění kabelu vychází z principu 

faradayovy klece. Stínění kabelu musí být kvalitně pospojované a uzemněné. (7, s.33) 

 

Přehled některých konstrukcí: 

UTP kabel (Unshielded twisted pair) 

Jedná se o nestíněný kabel. 

 

 

 

 

 

STP kabel (Shielded twisted pair) 

Kabel stínení pomocí opletu. Účinnost stínění maximálně 86%. 

Obrázek č. 7: Nestíněný UTP kabel 

(Zdroj: 6) 
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FTP kabel (Foil shielded twisted pair) 

Stínění kabelu pomocí fólie. Účinnost může dosahovat až 100%. 

 

 

 

 

 

 

ISTP kabel (Individual shielded twisted pair) 

Páry jsou odstíněné individuálně. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Stíněný STP kabel pomocí opletení  

(Zdroj:8) 

Obrázek č. 9: Stíněný FTP kabel  

(Zdroj: 8) 

Obrázek č. 10: Stíněný ISTP kabel  

(Zdroj: 8) 
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1.7.2 Optické kabely 

Jsou založené na odlišném principu než kabely metalické. Data jsou přenášena pomocí 

světelných impulsů v optickém vlákně. Optické vlákno je uloženo do vrstvy sekundární 

ochrany, která zabraňuje mikroohybům, které způsobují útlum přenosu. Vrstva primární 

ochrany zvyšuje pevnost kabelu. (1, s.14) 

 

Existují dva základní typy optických vláken: 

Jednovidové (SM) 

Index lomu v jednovidovém optickém kabelu je mezi jádrem a pláštěm optického vlákna 

velmi malý. Kabelem prochází jen jeden paprsek bez lomů a ohybů. Jednovidové kabely 

mají lepší optické vlastnosti a tím vyšší přenosovou kapacitu než mnohovidové kabely. 

Zároveň dokáží přenést signál na větší vzdálenost než mnohovidové. (1, s.14) 

Mnohovidové (MM) 

Jsou to vlákna, u nichž se paprsek odráží od pláště vlákna. Během přenosu je původní 

světelný 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. Vidy však dorazí k cíli s určitým časovým odstupem – 

přenášený údaj je zkreslen. Kabel má horší optické vlastnosti (proměnlivý index lomu), 

je však levnější a lépe se s ním pracuje. U sítí LAN se používají převážně tyto kabely. (1, 

s.15) 

 

Dělení podle průběhu indexu lomu 

 SI (STEP INDEX) – skoková změna indexu lomu. U mnohovidových (MM) 

vláken se paprsky odrážejí pouze o rozhraní jádra a odrazné vrstvy. U 

jednovidových vláken musíme použít takovou vlnovou délku světla, že se do 

průměru jádra vejde jen jediný vid, 
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 MI (MULTI INDEX) – skoková změna indexu lomu na více stupních, 

 GI (GRANDIENT INDEX) – Plynulá změna indexu lomu. U mnohovidových 

(MM) vláken se paprsky jednak odraží od rozhraní jádra a odrazné vrstvy, ale také 

se i ohýbají díky grandientnímu indexu lomu (7, s.115) 

 

 

Dělení podle průměru jádra 

 8 a 9 μm – Single mode přenos, SI index lomu,  skleněný materiál, 

 50 a 62.5 μm – Multi mode přenos, GI index lomu, skleněný materiál,, 

 100 μm – Multi mode přenos, SI index lomu, skleněný materiál 

 980 μm – Multi mode přenos, SI,MI,GI index lomu, plastový materiál (POF).       

(7, s.115) 

Dělení podle průměru pláště jádra 

 125 μm – u skleněných vláken s jádrem o průměru 8,9,50 a 62,5 μm, 

 140 μm - u skleněných vláken s jádrem o průměru 100 μm, 

 1000 μm – u plastových vláken. (7, s.116) 

 

Ochrana skelných vláken 

 Primární – Jedná se o speciální lak, která chraní optické vlákno proti vlhkosti a 

chemickým vlivům. Průměr má 250 μm a je nanešen na vlákně vždy, 

 Těsná sekundární – Mechanická ochrana vlákna vyrobená z plastu a je aplikovaná 

na primární ochranu. Průmer má 900 μm a chrání vlákno proti mechanickému 

poškození a zvyšuje pevnost, 

 Volná sekundární – Mechanická ochrana vlákna, kde několik vláken je uloženo 

do trubičky, která je naplněná gelem. Průměr trubičky se může lišit s počtem 

vláken. Tato ochrana není vhodná pro instalaci optického konektoru z důvodu 

nedostatečné mechanické odolnosti. (7, s.116) 
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Způsob značení vláken 

Vlákna se značí pomocí tří čísel oddělených lomítkem, kde XX je průměr vlákna, YYY 

označuje průměr opláštění jádra a ZZZ je průměr ochrany, která je přímo a samostatně na 

každém vlákně. (7, s.116) 

 

1.7.3 Typy materiálů pláštů kabelu 

V této kapitole jsou popsány některé nejpoužívanější materiály pláštů kabelu. Výběr 

materiálu kabelu je obvzlášt důležitý a musí být zvolen tak, aby odpovídal prostředí, ve 

kterém bude instalován. 

PVC (polyvinylchlorid) 

Jedná se o nejčastější plášt kabelu a zpravidla zárověn nejlevnější. Při hoření kabelu 

vznikají jedovaté splodiny. Nehodí se do prostor s vyšší koncentrací lidí a není vhodný 

ani na venkovní použití. (7, s.51) 

NH – bezhalogenové materiály 

Při hoření kabelu nevznikají jedovaté splodiny a je tak vhodný pro použití do prostor 

s vyšší koncentrací lidí. Označují se jako FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive) nebo 

LSZH (Low Smoke Zero Halogen). (7, s.51) 

PE (polyethylén) 

Vhodný pro použití venku. Nevhodný pro použití uvnitř budov z důvodu vysoké 

hořlavosti. Bezhalogenový materiál. Existuje verze s názvem HDPE (High Density 

Polyethylen), kterou je možné pokládat přímo do země. (7, s.51) 

PUR (polyuretan) 

Nově používaný a velmi kvalitní bezhalogenový materiál s vysokou odolností vůči 

vnějším vlivům a oděru (7, s.51) 
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1.8 Kabelážní systém 

V této kapitole je rozebrána problematika důležitých normem, základní pojmů, 

kabelážních sekcí, značení a jednotlivé prvky kabelážního systému. 

1.8.1 Normy 

Normy jsou důležitou součástí při návrhu počítačové sítě a je potřeba  dodržovat aktuální 

verzi dané normy. Normy se člení na několik typů podle lokality. Mezinárodní s prefixem 

ISO, americké TIA a evropské EN. České normy mají pak prefix ČSA. 

Americké normy 

 TIA/EIA 568 A, B, C – univerzální kabelážní systém 

 TIA/EIA 569 A, B, C – instalace kabelových rozvodů, 

 TIA/EIA 606 – značení kabelážních systémů.  

České normy 

 ČSN EN 50173-1 - univerzální kabelážní systémy – všeobecné požadavky 

 ČSN EN 50173-2 - univerzální kabelážní systémy – kancelářské prostory  

 ČSN EN 50173-4 - univerzální kabelážní systémy – obytné prostory  

 ČSN EN 50174-1 - instalace kabelových rozvodů – specifikace a zabezpečení 

kontroly 

 ČSN EN 50173-6 - univerzální kabelážní systémy – distribuované služby v 

budovách, 

 ČSN EN 50174 - instalace kabelových rozvodů, 

 ČSN EN 50174-1 - instalace kabelových rozvodů – specifikace a zabezpečení 

kvality, 

 ČSN EN 50174-2 - instalace kabelových rozvodů – plánování a postupy instalace 

v budovách, 

 ČSN EN 50174-3 - instalace kabelových rozvodů – projektová příprava a 

výstavba vně budov, 
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ČSN EN 50310 - společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených 

IT (7, s.14) 

 

1.8.2 Základní pojmy 

Linka 

Linku lze chápat jako spojení od přepojovacího panelu až po konektor v datové zásuvce. 

Délka by neměla překročit 90 metrů. V tomto zapojení není započítána délka kabelů od 

konektoru do aktivního prvku či pracovní stanice. 

Kanál 

Kanál je zapojení od aktivního prvku (Switch) až po pracovní stanici. Maximální délka 

by neměla překročit 100m. (7, s.27) 

Kategorie (Cat.) 

Jedná se o klasifikaci linky čí kanálu, která hodnotí parametry materiálů. Uvádí se jako 

frekvence v Mhz. Každý prvek kabeláže musí splňovat požadovanou kategorii. Z toho 

vyplývá, že kategorie je definována nejslabším prvkem v kanálu či linky. 

Třída 

Hodnotí parametry celého kabelážního systému včetně způsobu a preciznosti instalace. 

Uvádí se jako frekvence v Mhz. (7, s.15) 

 

Tabulka č. 4: Třídy použití sítě a kategorie komponentu kabeláže 

(Zdroj: 7, s.15) 

Třída Kategorie Frekvence Použití 
A 1 do 100khz Analogový telefon 

B 2 do 1Mhz ISDN 

C 3 do 16Mhz Ethernet 10Mbit/s 

 4 do 20Mhz Token ring 16Mbit/s 

D 5 do 100Mhz FE, ATM155, GE 
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E 6 do 250Mhz ATM1200 

EA 6A do 500Mhz 10GE 

F 7 do 600Mhz 10GE 

FA 7A do 1000Mhz 10GE 

 

1.8.3 Kabelážní sekce 

Horizontální sekce 

Jedná se o část rozvodů kabeláže, která vede z datového rozvaděče (patch panel) až 

k jednotilvým uživatelským výstupům (datová zásuvka). Délka linky může dosahovat 

maximálně 90 metrů. Fyzická topologie je vždy hvězda (STAR), ale logická topologie 

může být jiná. (7, s.21) 

 

Páteřní sekce 

Jedná se o propojení datových rozvaděčů mezi sebou. Dle normy musí být použita optická 

kabeláž. Fyzická topologie je vždy typu hvězda. Pokud jsou vysoké nároky na 

spolehlivost kabelážního systému, lze realizovat tzv. redundantní trasy, které mohou být 

přímé a nepřímé. Redundantní trasy umožnují fungování sítě i v případě nefunkčnosti 

některého z datových rozvaděčů. (7, s.24) 

 

Pracovní oblast  

Pracovní oblast je propojení koncových uzlů s horizontální sekcí. Jde tedy o propojení 

datových zásuvek s pracovní stanicí nebo aktivním prvkem. Délka propojovacího kabelu 

nesmí být delší než 6 metrů. Využívají se metalické kabely typu lanko. (7, s.23) 
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Obrázek č. 11: Ukázka sekcí kabelážního systému  

(Zdroj: 7, s. 19) 

 

1.8.4 Způsob značení 

Dle norem musí být kabelážní systém označen. Značení musí být jednoznačné, čitelné 

a odolné vůči okolnímu prostředí. Norma nepopisuje, v jakém formátu musí značení být. 

Obvykle se používá primární a rezervní kód. (7) 

Typy značení: 

 identifikační, 

 informační, 

 výstražné (7) 

Označit se musí: 

 všechny kabely na obou koncích,  

 kabelové svazky na konci, v místech větvení a křížení tras, 

 patch panely a jednotlivé porty, 

 zásuvky a porty zásuvek, 

 datové rozvaděče,  

 technické místnosti či serverovny, 

 aktivní prvky a jejich porty (7) 
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1.8.5 Spojovací prvky kabeláže 

Port 

Veškeré konektory v datových zásuvkách, přepojovacích panelech či v aktivních prvcích 

se nazývají porty.  

Jack 

Jedná se o konektor, který se nachází zpravidla v zařízeních. Může být pevný, kde je 

konektor zabudován v nějakém zařízení, nebo modulární, který je vyměnitelný a dělí se 

na uchycení typu keystone (normalizovaný rozměr) a non-keystone. (7, s.64) 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 12: Ukázka sekcí kabelážního systému  

(Zdroj: 7) 

Obrázek č. 13: Keystone JACK 

(Zdroj: 8) 

 

Obrázek č. 14: Non-Keystone JACK 

(Zdroj: 8) 
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Plug 

Je zástrčka používaná většinou na přepojovacích kabelech 

 

 

 

 

 

 

 

Patch panel 

Jedná se o propojovací panely umístěné v datových rozvaděčích. Tyto panely mohou 

obsahovat různý počet portů. Nejběžnější je 24 portů. Můžeme je dělit na druhy podle 

konstrukce: integrované a modulární. Integrované patch panely mají fixní počet a typ 

portů. Není tak možnost změny typu připojených prvků. Modulární patch panel můžeme 

chápat jako prázdný rám, do kterého instalujeme požadovaný počet datových konektorů 

(JACK). (7) 

 

  

Obrázek č. 15: Ukázka metalického a optického konektoru PLUG  

(Zdroj: 9) 

 

 

Obrázek č. 16: Modulární patchpanel  

(Zdroj: 9) 
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1.8.6 Prvky organizace kabeláže 

Nejčastějším prvkem oraginaze kabeláže jsou datové rozvaděče, ve kterých jsou uloženy 

prvky organizace kabeláže, prvky konektivity, aktivní prvky a záložní zdroje. Funkcí 

datových rozvaděčů je ochrana těchto prvků před neoprávněnými zásahy a poškozením. 

Vnitřní výška datových rozvaděčů je udávána v zástavných jednotkách UNIT, kde 1U = 

44,45 mm. Datové rozvaděče mohou mít různou velikost a provedení. Nejpoužívanější 

velikosti jsou 10”, 19”, 21” a 23”. Dále můžeme rozvaděče rozdělit podle umístění na 

nástěnné, stojanové a mobilní. Dle provedení dělíme rozvaděče na skříně nebo otevřené 

rámy. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.7 Prvky vedení kabeláže 

Účelem těchto prvků kabelového systému je vedení a ochrana kabeláže před 

mechanickým poškozením. Existuje velké množství těchto prvků, které se dají pro vedení 

využít. Do této skupiny patří například lišty, parapetní žlaby, kabelové žebříky a kanály 

pro stropní vedení, podzemní chráničky a žlaby. (7) 

 

Obrázek č. 18: Nástěnný DR 

(Zdroj: 9) 

Obrázek č. 17: Stojanový DR  

(Zdroj: 8) 
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1.9 Aktivní prvky 

Aktivní prvky kabeláže jsou takové prvky, které aktivně ovlivňují dění na síti. (1,s,21) 

 

1.9.1 Opakovač 

Opakovač nebo také repeater se používá v případě, kdy signál není dostatečně silný. 

Opakovač disponuje dvěma stejnými konektory. Jeden pro příjem signálu a druhý pro 

opětovné vysílaní signálu. Nejčastěji se používá u koaxiálních sítí. (1,s,21) 

 

1.9.2 Převodník 

Převodník nebo také media konvertor či transceiver je principiálně velmi podobný jako 

opakovač s tím rozdílem, že dva konektory se liší svým typem. Lze tedy převést optický 

kabel na kroucenou dvojlinku a naopak. (1,s,21) 

 

1.9.3 Rozbočovač 

Rozbočovač nebo také koncentrátor či hub fungoval na principu příjmu dat od jednoho 

uzlu a rozeslání těchto dat do všech ostatních uzlů. Pokud data nejsou určena pro danou 

Obrázek č. 19: Podparapetní žlab 

(Zdroj: 9) 

 

Obrázek č. 20 : Žlab pro optické kabely  

(Zdroj: 9) 
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pracovní stanici jsou zahozena. Taková síť trpěla postupným zahlcováním sítě se 

zvyšujícím se počtem pracovních stanic v síti. Dnes se již nepoužívá. (1,s,21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.4 Switch 

Switch nebo také přepínač nahradil dnes již nepoužívané rozbočovače. Switch umožnuje 

především komunikaci dvou pracovních stanic, aniž by ovlivňoval komunikaci ostatních 

pracovních stanic. Nedochází tedy ke zahlcovaní sítě jako u rozbočovače. (1,s,21) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 21: Ukázka sítě s hubem  

(Zdroj: 2, s. 21) 

Obrázek č. 22: Ukázka sítě ze switchem  

(Zdroj: 2, s. 21) 
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1.9.5 Most 

Most nebo také bridge umožňuje dělit síť na menší celky. Most je schopen číst hlavičky 

paketu a propustit daný paket jen do cílové části sítě. Tím se podstatně snižuje zatížení 

sítě. Díky tomu, že most pracuje na druhé vrstvě ISO/OSI modelu, je schopen propojit 

dvě sítě používajicí ruzné standardy. Most bývá integrován do switchů a také může být 

realizován softwarově. (1,s,22) 

 

1.9.6 Směrovač 

Směrovač zajištujě předání dat do sítě správným směrem. Směrovač k předávání dat 

správným směrem využívá tzv. Směrovací tabulku. Tato tabulka obsahuje informace 

o tom, kterými směry je potřeba odesílat zprávy v závislosti na jejich cílových adresách. 

Bod, ve kterém je konkrétní síť propojena s internetem. se často označuje jako brána 

(gateway), protože slouží jako průchod z místní sítě do vnějších sítí. (3, s.156) 

  

Obrázek č. 23: Ukázka sítě s mostem  

(Zdroj: 2, s. 22) 



36 

 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části se budu zabývat analýzou současného stavu budov penzionu a restaurace, 

která je rozdělena do několika částí. 

 

2.1 Základní údaje 

Objekt se nachází na adrese Petrovice 151 zhruba 1km od městyse Okřišky a 6 km od 

města Třebíč. Podnik je v provozu od roku 2015. Jedná se celkem o dvě třípatrové budovy 

spojené přízemním koridorem. Penzion disponuje maximální ubytovací kapacitou 40 až 

50 klientů. Kromě ubytování a restaurace je klientům k dispozici i posilovna, sauna a 

školící místnost s kapacitou 45 míst. 

 

2.2 Popis budovy 

V následující kapitole je popsán způsob značení místností, popis samotných místností 

včetně podrobných tabulek obsahující seznam všech prostor v budově. 

2.2.1 Formát značení prostor 

Značení místností a prostor je ve formátu trojciferného čísla X.YZ, kde X je číslo podlaží 

přičemž přízemní podlaží je značeno jako 0. Dále YZ je číslo daných místností a ostatních 

prostor. 

 

2.2.2 Popis jednotlivých místností 

V nejnižším podlaží se nachází především samotná restaurace a kuchyň. V restauraci 

investor požaduje alespoň 4 přípojná místa pro televize, IP kameru, WiFi přístupový bod 

a jinou techniku. V kuchyni investor požaduje alespoň jedno přípojné místo pro 

potenciální počítač, který se zde zatím nenachází.  Zbytek tohoto podlaží se skládá 

především z několika skladů a úložných prostor. Některé z těchto místností jsou 



37 

 

vhodnými kandidáty pro umístění datového rozvaděče. Další místností je kancelář, kde 

investor požaduje dostatečný počet přípojných míst pro osobní počítače a tiskárnu. Na 

chodbě 0.23 je jeden z vchodů, proto by bylo vhodné zde umístit IP kameru. Poslední 

sadou místností je fitcentrum, kde investor nepožaduje žadná přípojná místa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5: Seznam všech místností patra 1PP  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Přízemí (1.PP) 

Označení 
místnosti Název místnosti 

Označení 
místnosti Název místnosti 

0.01 Zádveří 0.18 Chodba 

0.01a Vodárna 0.19 Půjčovna kol 

0.02 Schodiště 0.20 Kotelna 

0.03 Restaurace 0.21 Sklad paliva 

0.04 Kuchyň 0.22 Kancelář 

0.05 Chodba 0.23 Chodba 

Obrázek č. 24: Půdorys přízemního patra 1PP  

(Zdroj: Interní dokument podniku) 
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0.06 WC - Imobilní 0.24 Schodiště 

0.07 Předs. WC - Ženy 0.25 Fitcentrum 

0.08 WC - Ženy 0.26 Chodba 

0.09 WC - Ženy 0.27 WC FIT. Ženy 

0.10 Sklad 0.28 WC FIT. Muži 

0.11 WC - Muži 0.29 Rekreační místnost 

0.12 WC - Muži 0.30 Rekreační místnost 

0.13 WC - Personál 0.31 Šatna - Ženy 

0.14 Sklad 0.32 Sprcha - Ženy 

0.15 Sklad 0.33 Šatna - Muži 

0.16 Provozní schodiště 0.34 Sprcha - Muži 

0.17 Chodba 0.35 Sklad Fitcentrum 

 

V druhém patře se nacházejí především pokoje pro hosty, které se liší svoji kapacitou a 

od toho se odvíjí i požadovaná přípojná místa především pro televizi či jinou techniku.  

 

Obrázek č. 25: Půdorys prvního patra 1NP  

(Zdroj: Interní dokument podniku) 



39 

 

Tabulka č. 6: Seznam všech místností patra 1NP 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.Patro (1.NP) 

Označení 
místnosti Název místnosti 

Označení 
místnosti Název místnosti 

1.01 Schodiště 1.21 Zádveří 

1.02 Hala 1.22 Chodba 

1.03 Zádveří 1.23 Zádveří 

1.04 Pokoj 3L 1.24 Pokoj 1L 

1.05 Balkon 1.25 Balkon 

1.06 WC + Koupelna 1.26 WC + Koupelna 

1.07 Zádveří 1.27 Zádveří 

1.08 Pokoj 2L 1.28 Pokoj 1L 

1.09 WC + Koupelna 1.29 WC + Koupelna 

1.10 Zádveří 1.30 Zádveří 

1.11 Šatna personál 1.31 Pokoj 1L 

1.12 WC + Sprcha personál 1.32 WC + Koupelna 

1.13 Zádveří 1.33 Zádveří 

1.14 Pokoj 3L 1.34 Pokoj 1L 

1.15 WC + Koupelna 1.35 Balkon 

1.16 Zádveří 1.36 WC + Koupelna 

1.17 Pokoj 2L 1.37 Schodiště do 2.NP 

1.18 WC + Koupelna 1.38 Balkon 

1.19 Balkon 1.39 Venkovní schodiště 

1.20 Provozní schodiště   

 

Ve třetím patře jsou opět pokoje pro hosty a prostorná školící místnost, kterou mohou 

hosté využívat k různým akcím a schůzím. Zde je požadovaný dostatečný počet 

přípojných míst pro různou techniku a případné notebooky hostů. Všechny prostory by 

měly být pokryté bezdrátovou sítí. 
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Tabulka č. 7: Seznam všech místností patra 2NP 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.Patro (2.NP) 

Označení 
místnosti Název místnosti Označení místnosti Název místnosti 

2.01 Schodiště 2.12 Pokoj 1L 

2.02 Hala 2.13 Pokoj 1L 

2.03 Zádveří 2.14 WC + Koupelna 

2.04 Školící mistnost 2.15 Schodiště 

2.05 WC + Koupelna 2.16 Chodba 

2.06 Sklad čistého prádla 2.17 Zádveří 

2.07 Sklad špinavého prádla 2.18 Pokoj 2L 

2.08 Zádveří 2.19 WC + Koupelna 

2.09 Pokoj 1L 2.20 Zádveří 

2.10 WC + Koupelna 2.21 Pokoj 2L 

2.11 Zádveří 2.22 WC + Koupelna 

Obrázek č. 26: Půdorys druhého patra 2PP 

(Zdroj: Interní dokument podniku) 
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2.2.3 Analýza hardware 

Podnik disponuje především velkým množstvím chytrých televizí o celkovém počtu 15 

kusů. Počítače jsou pouze v jedné kanceláři a další je plánovaný v kuchyni, kde je zároveň 

i pokladní systém. Ve školící místnosti se nachází jeden projektor.  

 

2.3 Požadavky investora 

 Kvalitní a spolehlivá síť, která bude využívaná především klientelou a personálem 

podniku, 

 Dostatek přípojných míst pro televize popřípadě počítače a jinou techniku, 

 Obě budovy pokryté bezdrátovou sítí, 

 Zabezpečení objektu pomocí IP kamer na kritických místech, 

 Estetické zapouzdření kabelu a datových zásuvek do kabelových žlabů, 

 Důraz na minimalizaci nákladů. 

 

2.3.1 Shrnutí analýzy 

Z analýzy vyplývá, že požadavky na kabelážní systém u tohoto podniku jsou dost odlišné 

od běžných kabelážních sítí. Nevyšší priorita je dostupnost a pokrytí bezdrátovou sítí, 

jelikož se jedná o službu pro klienty. Většina koncových bodů jsou chytré televize. 

Běžných počítačů je v podniku minimum. Kabelážní systém by měl vyhovovat 

současným normám. Při výběru jednotlivých prvků by měl být brán v potaz především 

poměr ceny a kvality.  
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

V následující kapitole budu řešit samotný návrh sítě, který bude vycházet z poznatků 

získaných z analýzy současného stavu a z teoretických východisek. Dále budou brány 

v potaz také požadavky investora. 

 

3.1 Technologie přenosu 

Navrhuji použít technologii Gigabit Ethernet, která bude dostatečná a bude splňovat 

požadavky investora. Tato technologie vyžaduje třídu kabeláže D a materiál metalické 

kabeláže kategorie 5. V okolí objektu se nevyskytují žádné zdroje elektromagnetického 

rušení. Z toho důvodu bude kabelážní systém nestíněný. Pro bezdrátový přenos navrhuji 

použití novější technologie IEEE 802.1ac pracující na frekvenci 2,4 Ghz i 5 Ghz. 

.  

3.2 Topologie sítě 

Vzhledem k relativně malým rozměrům objektu, páteřní sekce nebude použita a celý 

objekt bude disponovat pouze jedním datovým rozvaděčem umístěným v podlaží 

1PP místnost 0.15. Navrhuji proto použití topologie typu hvězda se středem v datovém 

rozvaděči. 

 

3.3 Přípojná místa 

Jak už bylo rešeno v analýze, většína přípojných míst je určena pro televize v pokojích 

pro hosty. Na chodbách bude celkem 6 přípojných míst pro 3 IP kamery a 3 WiFi 

přístupové body. Prostory restaurace vyžadují 6 přípojných míst z toho 2 budou pro IP 

kameru s Wifi. Většina přípojných míst se nachazí v pokojích pro hosty v různém počtu. 

Celkový počet plánovaných přípojných míst je 75. V tabulce se nachází kompletní 

přehled přípojných míst. 
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Tabulka č. 8: Přehled přípojných míst 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.4 Kabelové trasy 

Kabelové trasy a přípojná místa jsou vyznačeny v přílohách 1, 2 a 3. Všechny kabely 

budou vycházet z jednoho rozvaděče DR1. Kabely budou v budově vedeny v drátěných 

žlabech v podhledech a budou sestupovat do lišt připevněných na omítku, které jsou 

zakončeny v datové zásuvce. Datové zásuvky budou umístěny 50 cm nad zemí 

s vyjímkou zásuvek pro IP kamery a WiFi přístupové body, které budou ve výšce 30 cm 

pod stropem. Kabelových tras bude celkem 6, které jsem označil abecedně A až F. 

Všechny tyto trasy vycházejí z datového rozvaděče rovnou do drátěného žlabu ve 

stropním podhledu, který vede podél chodby 0.18. Jedinou výjimkou je kabel pro datovou 

zásuvku IP kamery, která je umístěna před technickou místností v chodbě 0.17. Kabel je 

dopraven do datové zásuvky lištou skrze technickou místnost podél zdi chodby 0.17. 

Poschodí Místnost Popis 
Počet přípojných 

míst 
Využití 

1.PP 

0.03 Restaurace 6 AP+Wifi+TV+IP Cam 

0.04 Kuchyň 4 Počítač 

0.17 Chodba 1 IP Cam 

0.22 Kancelář 7 Počítače+Tiskárna 

0.23 Chodba 2 AP+IP Cam 

1.NP 

1.04 Pokoj 3L 6 TV 

1.08 Pokoj 2L 4 TV 

1.11 Pokoj 1L 2 TV 

1.14 Pokoj 3L 6 TV 

1.17 Pokoj 2L 4 TV 

1.22 Chodba 1 IP Cam 

1.24 Pokoj 1L 2 TV 

1.28 Pokoj 1L 2 TV 

1.31 Pokoj 1L 2 TV 

1.34 Pokoj 1L 2 TV 

2.NP 

2.02 Chodba 1 AP 

2.04 Jednací místnost 8 Počítače+Projektor 

2.09 Pokoj 1L 2 TV 

2.12 Pokoj 1L 2 TV 

2.13 Pokoj 1L 2 TV 

2.16 Chodba 1 AP 

2.18 Pokoj 2L 4 TV 

2.21 Pokoj 2L 4 TV 
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3.4.1 Trasa A 

Svazek vede z datového rozvaděče v podlaží 1.PP do stropního podhledu, kde je uložen 

do drátěného žlabu. Ten dál vede až k místnosti 0.04, kde se nachází kuchyň. Skrze zeď 

svazek sestupuje již do lišt. Čtyři kabely se oddělují do 2 zásuvek v kuchyni a zbytek 

vede opět skrze zeď do prostor restaurace, kde se nachází celkem 4 datové zásuvky z toho 

2 zásuvky jsou umístěny u stropu pro WiFi a IP kameru. 

 

3.4.2 Trasa B 

Z drátěného žlabu v chodbě 0.18 svazek kabelů sestupuje do lišt v místnosti 0.22, což je 

jediná kancelář v celé budově. V této místnosti se nachází parapetní žlab Panduit T70, ve 

kterém jsou celkem 4 datové zásuvky pro osobní počítače. Poslední 2 kabely z tohoto 

svazku vedou z drátěného žlabu na chodbu 0.23, kde se nachází u stropu datová zásuvka 

pro IP kameru a přístupový bod bezdrátové sítě. 

 

3.4.3 Trasa C 

Trasa vede z drátěného žlabu do stoupaček v místnosti 0.11 a je vyvedena v podlaží 1.NP. 

Trasa pokračuje dál v lištách do místnosti 1.14 a 1.17, kde se nacházejí datové zásuvky. 

Svazek se dále přesouvá do chodby 1.02, kde je uložen v dráténém žlabu v podhledu a 

pokračuje až k místnosti 1.08, kde se část kabelů odděluje do lišt pro zásuvky místnostech 

1.08 a 1.11. Poslední kabely vedou dále podél chodby 1.02 až k místnosti 1.04 do lišty, 

kde jsou 3 datové zásuvky. 

 

3.4.4 Trasa D 

Tato trasa vede z drátěného žlabu na chodbě 0.18 do podlaží 1.NP skrze stoupačky u 

místnosti 0.29. Zde vede ze stoupaček skrze zeď do drátěného žlabu v chodbě 1.22, kde 

je vyveden jeden kabel ze svazku pro datovou zásuvku IP kamery. Část svazku se 
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přesunuje z drátěného žlabu skrze zeď do lišty v místnosti 1.24, kde je jedna datová 

zásuvka a ve vedlejší místnosti 1.28 je další. Zbytek svazku pokračuje podél chodby 1.22 

přes zeď až do lišty v místnosti 1.31, kde se nachází jedna datová zásuvka a ve vedlejší 

místnosti 1.34 skrz zeď je další zásuvka pro poslední 2 kabely tohoto svazku. 

 

3.4.5 Trasa E 

Trasa kopíruje cestu Trasy C do stoupaček a svazek je vyveden až v podlaží 2.NP do 

místnosti 2.12. Zde se 2 kabely oddělují do zásuvky a svazek pokračuje v liště do 

místnosti 2.13, kde se oddělují další 2 kabely pro zásuvku. Zbytek svazku vede do chodby 

2.02 na drátěný žlab až k místnosti 2.06. Zde skrze 2 zdi jsou 2 kabely ukončeny 

v zásuvce místnosti 2.09.  Dále se na chodbě 2.01 nachází u stropu datová zásuvka pro IP 

kameru, do které vede 1 kabel ze svazku. Posledních 8 kabelů končí v jednací místnosti 

2.04, kde se nachází další žlab Panduit T70, ve kterém jsou celkem 4 datové zásuvky. 

 

3.4.6 Trasa F 

Trasa kopíruje trasu D, až do stoupaček, kde svazek vede do podlaží 2.NP na drátěný žlab 

chodby 2.16. Na této chodbě se nachází datová zásuvka pro WiFi přístupový bod, do které 

je veden 1 kabel lištou. Svazek pokračuje dál až k místě, kde se dělí na 4 kabely pro 

místnost 2.18 a další 4 kabely pro místnost 2.21, které budou vedeny v lištách. 

 

3.5 Návrh kabeláže 

Tato kapitola řeší výběr konkrétních kabelů pro horizontální a pracovní sekci. 

 

3.5.1 Kabeláž horizontální sekce 

Pro horizontální sekci navrhuji použít metalický kabel typu drát NUL5C04BU-CE řady 

NetKey od firmy Panduit. Kabel je nestíněný, odpovídající standardu 24 AWG a splňuje 
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požadavky na kategorii 5. Plášť kabelu je vyroben z materiálů, které při hoření zamezují 

vzniku jedovatých splodin a redukují tvorbu kouře.  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 27: Kabel NUL5C04BU-CE  

(Zdroj: 9) 

 

3.5.2 Kabeláž pracovní sekce 

Pracovní sekce kabelážního systému vyžaduje vodiče typu lanko. Nejjednodušší je 

použití patchkordů. Jedná se o již připravené kabely zakončené plugy typu RJ45. Zvolil 

jsem patchkordy Panduit NK5EPC z řady NetKey s délkami 0,5m , 1m a 2m v různých 

barevných provedeních pro jednodušší identifikaci jejich použití (datová zásuvka, 

kamera, WiFi atp.).  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 28: Patchcord NK5EPC   

(Zdroj: 9) 
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3.6 Návrh spojovacích prvků kabeláže 

Tato kapitola řeší výběr spojvacích prvků kabeláže. 

 

3.6.1 Datové zásuvky 

Investor si přeje datové zásuvky řešit přichycením na omítku. Vybral jsem modulární 

datovou zásuvku Panduit NK2BXWH-A, která disponuje dvěmi zdířkami pro modul typu 

keystone. Součástí balení jsou i šrouby, lepidlo a identifikační nálepka. 

 

 

 

 

Obrázek č. 29: Datová zásuvka Panduit NK2BXWH-A 

(Zdroj: 9) 

 

Ve místnostech 0.22 a 2.04 navrhuji použít datové zásuvky Panduit NK2HSRFIW do 

parapetního žlabu Panduit T70. Tato zásuvka akceptuje 2 moduly typu keystone a 

nevyžaduje žádný další rámeček.  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 30: Datová zásuvka Panduit NK2HSRFIW   

(Zdroj: 9) 
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3.6.2 Moduly do zásuvek a patch panelů 

Pro modulární datové zásuvky a patch panely doporučuji zvolit Panduit NK5E88M. Jedná 

se o modul typu keystone. Instalace je rychlá a jednoduchá. Pro lepší identifikaci modulů 

budou barevně rozlišeny podle jejich použití. Pro bezproblémovou terminaci kabelu do 

modulu je vhodné použít nástroj pro terminaci modulů Panduit CJT-X. 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Patch panely 

Pro datový rozvaděč jsem vybral patch panely od firmy Panduit NKFP24Y. Tento 

modulární neosazený patch panel je určen pro 24 modulů typu keystone. Šířka je 

standardních 19 palců. Patch panel opět spadá pod levnější řadu NetKey. Celý patch panel 

je vyroben z plastu, který je sice méně odolný než celokovová řada Mini-Com, ovšem je 

výrazně levnější a patch panely nebývají namáhány natolik jako datové zásuvky.  

Obrázek č. 33: Patch panel Panduit NKFP24Y 

(Zdroj: 9) 

 

Obrázek č. 31: Keystone NK5E88M 

(Zdroj: 9) 

Obrázek č. 32: Panduit CJT-X 

(Zdroj: 9) 
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3.7 Návrh prvků organizace kabeláže 

Tato kapitola řeší výběr datového rozvaděče, schéma osazení datového rozvaděče a 

příslušenství pro datový rozvaděč. 

 

3.7.1 Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč bude v objektu pouze jeden. Pro účely této sítě bude stačit datový 

rozvaděč o kapacite 32U. Zvolil jsem řešení od firmy KASSEX, model KR110 68-

32RACK. Rozvaděč má rozměry 1610mm x 800mm x 600mm, hmotnost 92 kg a 

montážní šírku standardních 19 palců. Kostra rozvaděče by měla být robustní a pevná. 

Pro jednodušší montáž, lze sundat obě bočnice a montážní lišty jsou posuvné v celé 

hloubce rozvaděče. Datový rozvaděč je možné uzamknout. Dle normy ČSN-50310, musí 

být datový rozvaděč uzemněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 34: Datový rozvaděč KASSEX KR110 68-32RACK 

(Zdroj: 8) 

 

 



50 

 

Tabulka č. 9: Osazení datového rozvaděče DR1 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Datový rozvaděč (DR1) 

U1 Osvětlovací jednotka 

U2 Rezerva 

U3 
Organizér 

U4 

U5 Patchpanel 1 

U6 Patchpanel 2 

U7 
Organizér 

U8 

U9 Patchpanel 3 

U10 Patchpanel 4 

U11 
Organizér 

U12 

U13 Switch 1 

U14 
Organizér 

U15 

U16 Switch 2 

U17 
Organizér 

U18 

U19 NVR 

U20 Police 

U21 - U31 Rezerva 

U32 UPS 

 

3.7.2 Umístění datového rozvaděče 

Datový rozvaděč bude umístěn v přízemním podlaží v místnosti 0.15, která původně byla 

sklad. Místnost je uzamykatelná a nachází se relativně blízko ve středu celého objektu. 

Díky tomu budou délky kabelů kratší a nebude potřeba páteřní sítě. 

 

3.7.3 Příslušenství datového rozvadeče 

Pro přehlednější organizaci kabelů bude v datovém rozvaděči několik organizérů 

kabeláže. Navrhuji použit horizontální organizér CMPHF2 od firmy Panduit. Tento typ 

D-ring organizéru zabírá v datovém rozvaděči 2 unity. 
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Obrázek č. 35: Organizér CMPHF2 

(Zdroj: 9) 

 

Dále bude použita napájecí jednotka s přepěťovou ochranou KR900 20-64BL-VD, která 

disponuje 8 zásuvkami 230V/10A, osvětlovací jednotka KR119 00-10 pro vnitřní 

osvětlení datového rozvaděče a uzamykatelná police KR900 10-11 pro dokumentaci. 

 

 

3.8 Návrh prvků vedení kabeláže 

Vedení kabeláže se bude skládat z drátěného žlabu v podhledech a bezhalogenových lišt 

umístěných na omýtku. Dráténý žlab jsem vybral od firmy KOPOS s rozměry 

35X150mm. Délka žlabu jsou 3 metry. K upevnění je dále potřeba spojka mezi žlaby 

DZS/B_ZNCR, stropní držák DSZT_S a závitová tyč ZT 8. Lišty na omítku jsou opět od 

firmy KOPOS. Lištu LHD 20X10HF_HD o rozměrech 20x10mm lze použít pro 1 až 5 

kabelů, lištu LHD 40x20HF_HD do 10 kabelů a velkou lištu EKD 80X40HF_HD pro 

více jak 10 kabelů. 

Obrázek č. 36: KR119 00-10 

(Zdroj: 8) 
Obrázek č. 37: KR900 20-64BL-VD 

(Zdroj: 8) 
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Pouze v místnostech 0.22 a 2.04, kde se budou nacházet osobní počítače, bude použit 

parapetní žlab Panduit T70BIW2 o délce 2 metry. K tomuto parapetnímu žlabu je dále  

potřeba kryt T70CIW2, část pro vnitřní roh T70ICIW a uzávěr žlabu T70ECIW. Vše 

v jednotném barevném provedení Ivory White. 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Návrh značení kabelážního systému 

Důležitou součástí kabelážního systému je jeho značení pro lepší orientaci zapojení a 

identifikaci případných problémů. Podle normy EN 50174 by měly být označené datové 

rozvaděče, patch panely a aktivní prvky v datových rozvaděčích včetně jednotlivých 

portů, dále kabely včetně kabelových svazků a koncové zásuvky a jejich porty. Pro 

Obrázek č. 38: Kopos DZ 35X150_BF 

(Zdroj: 10) 

Obrázek č. 39: LHD 20X10HF_HD 

(Zdroj: 11) 

Obrázek č. 40: Panduit T70BIW2 

(Zdroj: 9) 

Obrázek č. 41: Panduit T70ICIW 

(Zdroj: 9) 
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samotnou identifikaci konců kabelů a portů zásuvek navrhuji použít samolepící štítky, 

kde bude uveden reverzní kód.  

 

3.9.1 Značení datového rozvaděče 

Datový rozvaděč bude pouze jeden. Navrhuji tedy jednoduché označení DR1. Stejně tak 

technická místnost bude označena jako TM1. 

 

3.9.2 Značení patch panelů 

Patch panely navrhuji označit abecedně. Nejvyšší patch panel v datovém rozvaděči bude 

tedy označen jako A a další patch panel pod ním B atd. Jednotlivé porty patch panelů 

budou číslovány od 01 po 24.  

 

3.9.3 Značení datových zásuvek 

Porty datových zásuvek a kabely budou označeny reverzním kódem. Jedná se o 

kombinaci písmene s dvouciferným číslem, kde písmeno identifikuje konkrétní patch 

panel a číslo identifikuje port daného patch panelu. Např.: A22 je patch panel A na portu 

č.22. Samotné porty datové zásuvky budou označeny číslem 1 a 2. 

 

3.9.4 Značení kabelů 

Stejným způsobem jako datové zásuvky budou i kabely označeny reverzním kódem, který 

udává ve kterém patch panelu a portu je kabel zakončen. Kabel musí být označen na obou 

koncích. Svazky kabelů doporučuji označit podle místnosti, ve které dochází k jejich 

dělení. 

 



54 

 

3.9.5 Značení patch aktivních prvků 

Switche budou označeny jako SW1 a SW2. Jednotlivé porty switchů budou číslovány od 

01 po 24. Podobným způsobem navrhuji označit síťový video recorder, tedy NVR1 a 

porty 01 až 08. IP kamery se budou označovat CAMX, kde X je číslo kamery. Stejně tak 

přístupové body budou APX, kde X je číslo přístupového bodu. 

 

3.10 Návrh aktivních prvků 

Výběr aktivních prvků je mimo rozsah této práce. V této kapitole doporučuji některé 

aktivní prvky jako jsou switche, kamerový systém a přístupové body. Na obrázku níže se 

nachází logické schéma, které znázorňuje, jak by mohlo zapojení aktivních prvků 

vypadat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 42: Logické schéma sítě 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.10.1 Switche 

Pro potřeby podniku jsem vybral 2 managovatelné switche od firmy Netgear. Model 

GS728TP s 24 porty podporující POE a POE+, které budou využity pro napájení WiFi 

přístupových bodů. Tento switch určený pro menší podniky podporuje Gigabit Ethernet 

na všech svých portech a disponuje čtyřmi SFP porty. 

 

 

 

Jako další switch jsem vybral cenově dostupný 48-mi portový Netgear GS748Tv5. Opět 

podporuje Gigabit ethernet na všech portech včetně čtyř SFP portů. 

 

 

 

 

3.10.2 Přístupový bod (AP) 

Pro pokrytí bezdrátovou sítí jsem vybral přístupový bod Ubiquiti UniFi AC Long Range. 

Jedná se o verzi s výkonnější anténou pro větší dosah (v ideálních podmínkách až 183m) 

s podporou napájení pomocí PoE a podporou frekvencí 2.4Ghz i 5Ghz. Přístupové body, 

které se budou svým zářením překrývat, musí mít nastaveny jiné kanály (frekvence), aby 

nedocházelo k přeslechům a rušení komunikace.  

 

 

 

 

Obrázek č. 43: Netgear GS728TP 

(Zdroj: 12) 

Obrázek č. 44: Netgear GS748Tv5 

(Zdroj: 12) 

Obrázek č. 45: UNIFI AC LONG RANGE 

(Zdroj: 13) 
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3.10.3 IP kamera 

Objekt bude zabezpečovat několik IP kamer. Vybral jsem model DS-2CD2023G0-I/28 

od firmy HIKVISION. Kamera má široký zaběr 103 stupňů (horizontálně) a je schopna 

natáčet záznam s rozlišením FullHD (1920x1080). Výhodou je moderní a úsporná 

komprese videa H.265+.  

 

 

 

 

 

 

3.10.4 NVR pro IP kamery 

Nezbytnou součástí kamerového systému je recorder pro IP kamery. Vybral jsem řešení 

opět od firmy HIKVISION model DS-7608NI-K2/8P. Tento NVR je schopný nahrávat 

záznamy až z 8 IP kamer. Data ukládá na 1 nebo 2 HDD, které mohou fungovat v režimu 

RAID. Velkou výhodou je podpora nového kompresního algoritmu H.265+, který zabírá 

výrazně méně místa na disku při minimální ztrátě kvality oproti kompresi H.264. 

Recorder podporuje technologii napájení koncových zařízení PoE. NVR je potřeba 

doplnit o pevné disky. Navrhuji použít 2x WD40PURZ od firmy Western Digital. Tyto 

HDD jsou přímo přizpůsobené pro nepřetržitý provoz v NVR. 

 

 

 

 

Obrázek č. 46: IP Kamera DS-2CD2023G0-I/28  

(Zdroj: 14) 

Obrázek č. 47: NVR DS-7608NI-K2/8P 

(Zdroj: 15) 

Obrázek č. 48: HDD WD40PURZ 

(Zdroj: 16) 
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3.10.5 Záložní zdroj 

Síť není pro podnik natolik důležitá, aby bylo potřeba záložního zdroje. Ovšem schopnost 

pořizovat záznam z IP kamer i po výpadku proudu je žádoucí. Vybral jsem základní a 

cenově dostupný záložní zdroj APC Back-UPS BX 1400. Tento UPC by měl být schopen 

při výpadku proudu napájet celý kamerový systém po dobu 40 – 60 minut. 

 

 

 

 

 

3.11 Ekonomické zhodnocení 

Celkový soupis použitého materiálu a jeho kalkulace se nachází v poslední příloze č.5. 

Náklady na pasivní část sítě jsou 98 617 Kč bez DPH. Aktivní prvky sítě činí 48 886 Kč 

bez DPH. Instalace sítě specializovanou firmou lze hrubým odhadem vyčíslit jako 

polovina pasivní části síte, tedy zhruba 50 000 Kč. Celkové náklady na počítačovou síť 

jsou tedy 197 503 Kč. Vzhledem k tomu, že ceny prvků sítě se neustále mění a cena 

instalace je jen odhad, tak výsledná kalkulace je pouze orientační. 

 

 

 

  

Obrázek č. 49: APC Back-UPS BX 1400 

(Zdroj: 17) 
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ZÁVĚR 

Záměrem této bakalářské práce bylo vypracovat návrh počítačové sítě pro penzion 

s restaurací.  

V první části byla provedena analýza současného stavu budovy. Proběhlo několik 

návštěv, kde jsem získal potřebné informace a dokumenty o současném stavu budovy. Po 

konzultaci s investorem bylo rozhodnuto o návrhu nové počítačové sítě, která bude 

splňovat požadavky investora. 

Na základě poznatků z analýzy současného stavu jsem vypracoval teoretické východiska 

potřebné k samotnému návrhu počítačové sítě. Vzhledem k tomu, že investor požaduje 

minimalizaci nákladů, jsou v návrhu použity především komponenty a materiály firmy 

Panduit z levnější řady NetKey.  

Tato bakalářská práce může sloužit jako podklad pro realizaci certifikovanou instalační 

firmou. Kabeláž by měla být po zhotovení proměřena. Investor získal přehled o základní 

problematice počítačových sítí, použitých technologiích a materiálech, přibližné umístění 

datových zásuvek a tras kabelů. Součástí návrhu je i ekonomické zhodnocení, které 

obsahuje odhadované náklady na materiál a instalaci. Při návrhu byly zohledněny 

všechny požadavky investora a splněny stanovené cíle práce.  
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Příloha č. 4: Kabelová tabulka datového rozvaděče DR1 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Patch panel Datová zásuvka Port zásuvky Kabel 

Označení 
panelu 

Číslo 
portu 

Poschodí 
Číslo 

mistnost 
Číslo 

zásuvky 
Číslo 
portu 

Označení 
portu 

Typ 
Označení 

kabelu 

Délka 
kabelu 

[m] 

A 1 

1.PP 

0.03 

0.03.1 1 A01 NK2BX A01 15.28 

A 2 0.03.2 1 A02 NK2BX A02 18.37 

A 3 
0.03.3 

1 A03 NK2BX A03 24.04 

A 4 2 A04 NK2BX A04 24.04 

A 5 
0.03.4 

1 A05 NK2BX A05 32.82 

A 6 2 A06 NK2BX A06 32.82 

A 7 

0.04 

0.04.1 
1 A07 NK2BX A07 13.24 

A 8 2 A08 NK2BX A08 13.24 

A 9 
0.04.2 

1 A09 NK2BX A09 11.85 

A 10 2 A10 NK2BX A10 11.85 

A 11 
0.17 0.17.1 

1 A11 NK2BX A11 6.81 

A 12 2 A12 NK2BX A12 6.81 

A 13 

0.22 

0.22.1 
1 A13 NK2HSRF A13 7.42 

A 14 2 A14 NK2HSRF A14 7.42 

A 15 
0.22.2 

1 A15 NK2HSRF A15 9.26 

A 16 2 A16 NK2HSRF A16 9.26 

A 17 
0.22.3 

1 A17 NK2HSRF A17 11.19 

A 18 2 A18 NK2HSRF A18 11.19 

A 19 0.22.4 1 A19 NK2HSRF A19 13.34 

A 20 
0.23 0.23.1 

1 A20 NK2BX A20 14.34 

A 21 2 A21 NK2BX A21 14.34 

A 22 

1.NP 

1.04 

1.04.1 
1 A22 NK2BX A22 29.3 

A 23 2 A23 NK2BX A23 29.3 

A 24 
1.04.2 

1 A24 NK2BX A24 33.05 

B 1 2 B01 NK2BX B01 33.05 

B 2 
1.04.3 

1 B02 NK2BX B02 36.4 

B 3 2 B03 NK2BX B03 36.4 

B 4 

1.08 

1.08.1 
1 B04 NK2BX B04 20.5 

B 5 2 B05 NK2BX B05 20.5 

B 6 
1.08.2 

1 B06 NK2BX B06 23.65 

B 7 2 B07 NK2BX B07 23.65 

B 8 
1.11 1.11.1 

1 B08 NK2BX B08 21 

B 9 2 B09 NK2BX B09 21 

B 10 

1.14 

1.14.1 
1 B10 NK2BX B10 12.21 

B 11 2 B11 NK2BX B11 12.21 

B 12 
1.14.2 

1 B12 NK2BX B12 12.9 

B 13 2 B13 NK2BX B13 12.9 

B 14 
1.14.3 

1 B14 NK2BX B14 18.41 

B 15 2 B15 NK2BX B15 18.41 

B 16 
1.17 1.17.1 

1 B16 NK2BX B16 11.95 

B 17 2 B17 NK2BX B17 11.95 
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B 18 
1.17.2 

1 B18 NK2BX B18 14.28 

B 19 2 B19 NK2BX B19 14.28 

B 20 1.22 1.22.1 1 B20 NK2BX B20 16.25 

B 21 
1.24 1.24.1 

1 B21 NK2BX B21 19.93 

B 22 2 B22 NK2BX B22 19.93 

B 23 
1.28 1.28.1 

1 B23 NK2BX B23 20.83 

B 24 2 B24 NK2BX B24 20.83 

C 1 
1.31 1.31.1 

1 C01 NK2BX C01 29.7 

C 2 2 C02 NK2BX C02 29.7 

C 3 
1.34 1.34.1 

1 C03 NK2BX C03 31.57 

C 4 2 C04 NK2BX C04 31.57 

C 5 

2.NP 

2.02 2.02.1 1 C05 NK2BX C05 25.3 

C 6 

2.04 

2.04.1 
1 C06 NK2HSRF C06 31.41 

C 7 2 C07 NK2HSRF C07 31.41 

C 8 
2.04.2 

1 C08 NK2HSRF C08 34.41 

C 9 2 C09 NK2HSRF C09 34.41 

C 10 
2.04.3 

1 C10 NK2HSRF C10 36.93 

C 11 2 C11 NK2HSRF C11 36.93 

C 12 
2.04.4 

1 C12 NK2HSRF C12 40.52 

C 13 2 C13 NK2HSRF C13 40.52 

C 14 2.09 2.09.1 1 C14 NK2BX C14 23.55 

C 15 
2.12 2.12.1 

2 C15 NK2BX C15 23.55 

C 16 1 C16 NK2BX C16 17.05 

C 17 
2.13 2.13.1 

2 C17 NK2BX C17 17.05 

C 18 1 C18 NK2BX C18 15.8 

C 19 
2.16 2.16.1 

2 C19 NK2BX C19 15.8 

C 20 1 C20 NK2BX C20 19.1 

C 21 

2.18 

2.18.1 
2 C21 NK2BX C21 22.45 

C 22 1 C22 NK2BX C22 22.45 

C 23 
2.18.2 

2 C23 NK2BX C23 25.8 

C 24 1 C24 NK2BX C24 25.8 

D 1 

2.21 

2.21.1 
2 D01 NK2BX D01 24.65 

D 2 1 D02 NK2BX D02 24.65 

D 3 
2.21.2 

2 D03 NK2BX D03 28 

D 4 1 D04 NK2BX D04 28 
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Příloha č. 5: Celkový rozpočet 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Název MJ Počet 
Cena/Kus 
[Kč] 

Cena/MJ 
[Kč] 

Cena bez 
DPH [Kč] 

Pasivní prvky             

Kabel NUL5C04BU-CE m 1637 5,480.00 32,880.00 25,975.20 

Patchkord UTP28CH0.5M Ks 30 107.00 3,210.00 2,535.90 

Patchkord NK5EPC1MY Ks 42 263.00 11,046.00 8,726.34 

Patchkord NK5EPC2MBUY Ks 4 298.00 1,192.00 941.68 

Patchkord NK5EPC2MRDY Ks 4 298.00 1,192.00 941.68 

Datová zásuvka NK2BXWH-A Ks 33 163.00 5,379.00 4,249.41 

Modul keystone NK5E88MAWY Ks 67 138.00 9,246.00 7,304.34 

Modul keystone NK5E88MBUY Ks 4 138.00 552.00 436.08 

Modul keystone NK5E88MRDY Ks 4 138.00 552.00 436.08 

Nástroj CJT-X Ks 1 67.00 67.00 52.93 

Patchpanel NKFP24Y Ks 4 1,656.00 6,624.00 5,232.96 

Dat. rozvaděč KR110 68-32RACK Ks 1 15,150.00 15,150.00 11,968.50 

Organizér DR CMPHF2 Ks 5 1,136.00 5,680.00 4,487.20 

Napájení DR KR900 20-64BL-VD Ks 1 690.00 690.00 545.10 

Osvětlení DR KR119 00-10 Ks 1 1,635.00 1,635.00 1,291.65 

Police do DR KR900 10-11 Ks 1 1,980.00 1,980.00 1,564.20 

Drátěný žlab DZ 35X150_BF m 30 232.00 6,960.00 5,498.40 

Přísl. ke žabu ZT 8 Ks 10 27.95 279.50 220.81 

Přísl. ke žabu DZS/B_ZNCR Ks 20 25.40 508.00 401.32 

Přísl. ke žabu DSZT_S  Ks 10 57.70 577.00 455.83 

Přísl. ke žabu DZCZ/B_ZNCR Ks 10 22.3 223 176.17 

Datová zásuvka NK2HSRFIW Ks 8 117 936 739.44 

Parapetní žlab T70BIW2 Ks 7 283.25 1982.75 1,566.37 

Přísl. Ke žlabu T70CIW2 Ks 7 219 1533 1,211.07 

Přísl. Ke žlabu T70ICIW  Ks 4 291.45 1165.8 920.98 

Přísl. Ke žlabu T70ECIW Ks 4 179.71 718.84 567.88 

Lišta LHD 20X10HF_HD Ks 34 141.84 4,822.56 3,809.82 

Lišta LHD 40x20HF_HD  Ks 10 387.78 3,877.80 3,063.46 

Lišta EKD 80X40HF_HD Ks 6 695.32 4,171.92 3,295.82 

Aktivní prvky             

Switch Netgear GS728TP  Ks 1 8,881.00 8,881.00 7,015.99 

Switch Netgear GS748Tv5 Ks 1 8,627.00 8,627.00 6,815.33 

SFP modul Mikrotik S-RJ01 Ks 4 630.00 2,520.00 1,990.80 

WiFI AP UniFI AC LR Ks 4 2,489.00 9,956.00 7,865.24 

IP Kamera DS-2CD2023G0-I/28 Ks 4 3,590.00 14,360.00 11,344.40 

NVR DS-7608NI-K2/8P Ks 1 8,099.00 8,099.00 6,398.21 

Pevný disk WD40PURZ Ks 2 2,938.00 5,876.00 4,642.04 

Záložní zdroj APC UPS BX 1400 Ks 1 3,562.00 3,562.00 2,813.98 

Cena celkem 186,712.17 147,502.61  


