
 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Abstrakt 

Bakalárska práca sa zameriava na návrh počítačovej siete v novostavbe rodinného domu. 

Práca obsahuje teoretické východiská pre lepšie chápanie danej problematiky. Taktiež 

práca opisuje analýzu súčasného stavu a rieši integráciu návrhu riešenia počítačovej siete 

do domu, spojený s výberom jednotlivých prvkov a zariadení podľa požiadaviek 

majiteľa. 

 

Abstract 

Bachelor thesis focuses on computer network design in a new-built family house. It 

comprises theoretical basis for better understanding the issue. The work also describes 

the analysis of the current state and it solves integration of the computer network design 

solution into the house. The integration is interconnected with selection of single elements 

and devices according to user requirements.  
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ÚVOD 

Pre tému Návrh počítačovej siete som sa rozhodol z viacerých dôvodov. Počas štúdia v 

obore Manažérska informatika ma zaujala nadväznosť predmetov týkajúcich sa 

počítačových sietí. V týchto predmetoch som zväčša získaval len teoretické poznatky. 

Voľbou témy bakalárskej práce sa mi naskytla možnosť implementácie teoretických 

znalostí z týchto predmetov, do praxe. Získanie praktických skúseností mi pomôže 

k lepšiemu pochopeniu problematiky do budúcna.  

V mojej práci budem riešiť návrh počítačovej siete do novostavby rodinného domu 

v rozvinutej okrajovej časti mesta Banská Bystrica. Návrh a následná integrácia bude 

spracovávaná pre majiteľa domu, ktorý pracuje v oblasti telekomunikačných technológií 

a s ktorým budem riešiť príjem, distribúciu  internetového signálu do domu. V dome budú 

použité smart prvky a zariadenia, ktoré vďaka schopnosti bezdrôtovej komunikácie 

a predávaniu informácií, budú uľahčovať rodine život. 

V konečnom dôsledku, bude dôraz v práci kladený predovšetkým na funkčnosť 

a spoľahlivosť. Týkajúc sa nielen smart prvkov a zariadení, ale aj počítačovej siete ako 

celku, tak musí byť zaistená bezpečnosť v čo najvyššej miere.  

  



 

9 

 

1 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Táto časť bakalárskej práce sa zaoberá analýzou súčasného stavu objektu. Obsahom tejto 

časti sú všeobecné, prevažne stavebné, informácie o celom objekte, ako sú napríklad 

použité materiály a podobne. V tejto časti je ďalej rozoberaný popis jednotlivých 

miestností domu a požiadavky investora.  

Celá táto časť je podkladom, z ktorého budem následne vychádzať pri návrhu riešenia 

počítačovej siete. 

1.1 Informácie o objekte 

Mnou vybraný objekt je novostavba menšieho, jednopodlažného rodinné domu, ktorý sa 

nachádza v rozvinutej okrajovej časti mesta Banská Bystrica, ležiacej 12 kilometrov 

severozápadne od tohoto mesta. Spomínaná lokalita sa nedostatkom pozemkov v okolí 

Banskej Bystrice postupne rozvíja a počet domov už prevyšuje počet chát.  

Na pozemku sa nachádza hrubá stavba objektu vrátane hotovej strechy – strešná 

konštrukcia a krytina. Na pozemku je takisto postavená garáž, pri ktorej sa nachádza psia 

voliéra.  

Rozloha rodinného domu: 99 m2 

Rodinný dom bol navrhnutý pre trojčlennú rodinu a tomu zodpovedá aj počet obývacích 

miestností – štyri. V blízkom okolí domu sa nachádza garáž pre jeden automobil a psia 

voliéra. Na druhý automobil musí byť použité vydláždené miesto pred garážou.  

Vnútri domu sa nachádza úzka chodba, technická miestnosť, otvorený priestor, ktorého 

súčasťou je obývacia izba prepojená s kuchyňou. Ďalej je súčasťou domu šatník, spálňa, 

detská izba a kúpeľňa spojená s toaletou. 

Plán domu bol vypracovaný pani Ing. arch. K. Zöldyovou. Následnú výstavbu vykonáva 

firma FIPA, s.r.o. Podrobná dokumentácia sa nachádza v časti Prílohy. 
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1.2 Stavebné riešenie domu 

Rodinný dom je postavený na priamej konštrukcii, to znamená priamo na základovej 

doske, na ktorej je postavená drevená rámová konštrukcia pre obvodové steny a nosné 

priečky a následne je vyhotovený krov a strecha domu. Hrúbka obvodových stien, je 

kvôli najmenšiemu možnému súčiniteľu prestupu tepla 0,14 W/m2, 332 mm. Pričom len 

225 mm je zabraných na základovej doske a zvyšných 107 mm tvorí kontaktný 

zatepľovací systém. 

1.2.1 Použité materiály 

Firma FIPA, s.r.o. kladie dôraz na ekologickosť materiálov. Konštrukcia objektu je 

zložená z dreva, ekopanelov z obilného vlákna, drevovláknitých dosiek a sklenej 

minerálnej izolácie s ECOSE technológiou. Po obvode je na oboch stranách konštrukcie 

nalepená sieťka s lepiacim tmelom, z vonkajšej strany vonkajšia silikátová omietka 

a z vnútornej strany vnútorná stierka (viď obrázok). 

 

Obr. 1: Obvodové steny s omietnutou fasádou [23] 

1.3 Popis jednotlivých miestností 

Všetky miestnosti rodinného domu boli zmienené a v tejto časti budú uvedené a popísané 

jednotlivé miestnosti. Pre väčšiu prehľadnosť bude každá miestnosť označená číslami       

1.01 – 1.10, kde číslo pred bodkou značí poschodie a čísla za bodkou označujú číslo izby.  

Graficky upravený plán domu sa nachádza na konci tejto podkapitoly. 
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• Hlavný vchod a chodba (1.01) 

Po vstupe cez hlavný vchod do domu sa nachádza úzka chodba o rozmeroch 2,74 

x 1,5m. Jedná sa o malú vstupnú chodbu, kde sa bude nachádzať skriňa na 

odkladanie topánok. 

• Kúpeľňa spojená s toaletou (1.02) 

Rozmery: 2,74 x 2,77m 

V tejto miestnosti sa budú nachádzať, ako v jedinej kúpeľni a toalete v dome, 

sprchový kút, záchod, umývadlo a skrinky.  

• Spálňa (1.03) 

Rozmery: 4,11 x 2,8m 

V spálni sa bude nachádzať posteľ, šatníkové skrine a komoda. 

• Detská izba (1.04) 

Rozmery: 3,3 x 4,02m 

V tejto miestnosti sa bude nachádzať posteľ, šatníkové skrine a pracovný 

študentský stôl. 

• Šatník / technická miestnosť (1.05) 

Rozmery: 3,3 x 2,5m 

V šatníku sa bude nachádzať vešiaková skriňa na odkladanie oblečenia rodiny. 

• Obývacia izba spojená s kuchyňou (1.06 + 1.07) 

Rozmery obývacej izby: 4,76 x 4,59m 

Rozmery kuchyne: 2,91 x 2,4m 

Jedná sa o najväčšiu časť domu, kde sa okrem malej komory a kuchynskej linky 

nachádza jedálensky stôl, ktorý bude oddeľovať kuchyňu od obývacej izby.  

V obývacej izbe sa bude nachádzať sedacia súprava, stôl a skrinka pod televízor. 

K doplnkom bude patriť stojanová lampa. 

• Špajza / odkladacia miestnosť (1.08) 

Rozmery: 1 x 1,3m 

V miestnosti budú namontované nástenné police na odkladanie potravín. 

• Šatník (1.09) 

Rozmery: 1,57 x 1,3m 

Po ľavej strane chodby sa nachádza malá miestnosť, ktorá bude slúžiť ako šatník. 
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• 1.10 Chodba 

Rozmery: 1,2 x 3,89m 

 

Obr. 2: Plán domu s označenými izbami (Vlastné spracovanie) 

1.4 Poskytovateľ internetového pripojenia 

Poskytovateľom internetové pripojenia pre rodinný dom bude firma Telekom. 

V rozvinutej okrajovej časti mesta Banská Bystrica, poskytuje Telekom pokrytie 

optickou sieťou do rýchlosti až 300 Mbit/s. 

1.5 Požiadavky investora na počítačovú sieť 

• Vytvorenie spoľahlivej počítačovej siete 

• Využitie moderných prvkov 

• Vytvorenie dostatku prípojných bodov pre budúcnosť (rezerva) 

• Výber estetických typov dátových zásuviek 

• Inštalácia IP kamier a monitorovanie okolia domu 

• Pokrytie rodinného domu a blízkeho okolia domu signálom Wi-Fi 
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• Využitie SMART zariadení v obývacej izbe – SMART TV  

• SMART svietidlá v celom dome 

1.6 Zhrnutie / zhodnotenie analýzy 

V analýze súčasného stavu je popísaný objekt ako celok a zároveň analýza obsahuje aj 

podrobný popis miestností a jednotlivých častí domu. V každej časti domu je riešené, čo 

bude konkrétna miestnosť v budúcnosti obsahovať. Analýzou súčasného stavu je 

vytvorený základ pre nadväzujúcu časť bakalárskej práce – vlastný návrh riešenia. 

Analýzou som získal užitočné informácie, na ktoré môžem naviazať v ďalších častiach 

bakalárskej práce. Získal som prehľad o materiáloch použitých v stenách domu a rozmery 

miestností. Tieto informácie sú dôležitým poznatkom pri tvorení samotného návrhu siete. 

Spoznaním priestorov a požiadaviek investora som zistil približné budúce umiestnenie 

jednotlivých prvkov siete a ich množstvo.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V teoretickej časti bakalárskej práce sa zaoberať základnými pojmami, ktoré budú 

následne užitočné pri návrhu siete. Táto časť obsahuje základné rozdelenia počítačových 

sietí, topológie, opisuje aktívne a pasívne prvky počítačových sietí a takisto spomína nové 

technológie, ktoré možno využiť v moderných počítačových sieťach. 

2.1 Počítačová sieť 

„Počítačová sieť je spojením alebo sadou spojení medzi dvoma alebo viacerými počítačmi 

za účelom výmeny dát medzi nimi.“ [4, s. 27] Jedná sa o otvorený systém 

s deterministickým chovaním, ktorý zaisťuje komunikáciu medzi jednotlivými prvkami 

siete. Počítačovú sieť je možné pomenovať aj inými spôsobmi, ako komunikačnú či 

dátovú sieť. Základné členenie prvkov počítačovej siete ich rozdeľuje na dve časti – 

sieťovú infraštruktúru a koncové uzly [2].  

2.2 Rozdelenie sietí podľa dosahu 

Počítačové siete sú často delené podľa dosahu, aký dokážu pokryť. Podľa oblasti pokrytia 

rozdeľujem počítačové siete vzostupne na PAN, LAN, MAN (CAN) a WAN [1]. 

2.2.1 PAN – Personal Area Network 

Už z anglického názvu je možné vydedukovať, že tento typ sietí je určený na osobné 

použitie a teda na veľmi krátke vzdialenosti – pohybujeme sa v jednotkách metrov. 

Cieľom sietí PAN je prepojiť všetko so všetkým. V reálnom živote ich môžeme využiť 

na prepojenie osobných mobilných zariadení (napr. telefóny), prepojenie hardwarových 

komponentov počítača (napr. klávesnica, myš atď.), prepojenie spotrebnej elektroniky 

(televízory, kuchynské spotrebiče, práčky atď.). Takisto nájdeme využitie sietí PAN v 

„smart home“ – „inteligentom bývaní“ (rolety, vykurovanie atď.). Použitými 

technológiami sú prevažne Wi-Fi a Bluetooth, ale takisto aj IrDA či USB a iné [2]. 

2.2.2 LAN – Local Area Network 

Ako názov napovedá, LAN, teda lokálna sieť, je obmedzená na limitovaný priestor – 

väčšinou to je budova alebo poschodie [1]. V tejto krátkej vzdialenosti je dôraz kladený 
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na väčšie rýchlosti a nízke oneskorenie [2]. LAN siete používajú technológie s nízkym 

rozsahom, ako Ethernet, Token Ring apod. Zvyčajne je tento typ siete využívaný vo 

firmách alebo entitou (osobou), ktorá ju aj spravuje. 

2.2.3 MAN – Metropolitan Area Network  

Tento typ siete prepojuje viacero sietí LAN a/alebo budovy v oblasti, ktorá je väčšia ako 

kampus (pozn. sieť CAN – Campus Area Network je sieť, ktorá prepojuje siete LAN 

a/alebo budovy v diskrétnej oblasti, ktorá je vlastnená a spravovaná jednou entitou). 

Príkladom siete MAN je prepojenie jednotlivých pobočiek firmy pomocou služieb 

poskytovateľa pripojení [1]. Takisto sem môžeme zahrnúť mestské a univerzitné siete [2]. 

2.2.4 WAN – Wide Area Network 

WAN je typ siete, ktorý sa používa na prepojenie sietí LAN prostredníctvom 

poskytovateľa tretej strany, ktorou je väčšinou poskytovateľ telekomunikačných služieb. 

Týmto spôsobom môžu byť napríklad prepojené firemné kancelárie nachádzajúce sa 

v rôznych miestach [1]. 

2.3 Topológie počítačových sietí 

Topológia je kvalitatívna geometria, ktorá popisuje vzájomné usporiadanie jednotlivých 

prvkov v sieti a všeobecne popisuje usporiadanie prepojení jednotlivých komunikačných 

uzlov. Rozlišujeme fyzickú a logickú topológiu. Fyzická topológia sa zaoberá reálnym 

fyzickým uložením a zapojením káblov k uzlom [6]. Medzi tri základné typy fyzických 

sieťových topológií patria BUS, RING a STAR [3]. Logickú topológiu možno chápať ako 

spôsob prepojenia na fyzicky prepojených kábloch či mapovanie trasy, ktorú absolvujú 

dátové pakety pri ceste od uzlu k uzlu [4, 6]. 

2.3.1 Topológia BUS – zbernica 

Otvorená lineárna topológia [6]. Každé zariadenie je pripojené priamo na to isté 

prenosové prostredie [3]. Stanice sa k vedeniu pripojujú pomocou odbočovacích prvkov. 

Všetky zariadenia zapojené v tejto topológii môžu monitorovať dáta poslané inými 

zariadeniami. Topológia BUS sa používa prevažne v sieťach s koaxiálnym káblom. 

Výhodou zbernice je malá spotreba káblu a teda nízka cena kabeláže [3, 5]. 
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Obr. 3: Topológia BUS – zbernica [7] 

2.3.2 Topológia RING – kruh 

Uzavretá lineárna topológia [6]. Táto topológia spája zariadenia, ktoré sú v sieti v kruhu 

vedľa seba. Posledné zariadenie je potom prepojené s prvým, aby bol kruh kompletný. 

Dáta prechádzajú z jedného zariadenia na druhé, kým sa nedostanú k cieľovému 

zariadeniu. Táto metóda postupného predávania správ sa nazýva token. Rovnako ako 

u topológie BUS, prerušenie vodiča znamená poruchu celej siete [3, 5]. 

 

Obr. 4: Topológia RING – kruh [7] 

2.3.3 Topológia STAR – hviezda 

Topológia spojení bod-bod [6]. Tento typ topológie spája každé zariadenie (stanicu), 

najčastejšie krútenou dvojlinkou, s rozbočovačom (koncentrátorom, hubom, dnes 

predovšetkým switchom), ktorý tvorí stred siete – centrum hviezdy. V sieťach LAN je 

najčastejšie používaná a zároveň z uvedených topológií je najmenej náchylnou 

k poruchám, pretože nefunkčnosť jedného uzlu naruší jednu sieťovú stanicu [3, 5]. 
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Obr. 5: Topológia STAR – hviezda [7] 

2.4 Referenčný model ISO/OSI 

Referenčný model OSI bol vytvorený medzinárodným ústavom pre normalizáciu ISO 

z dôvodu dovtedy nestanovených pravidiel pre prenos dát. Sieťová komunikácia v modeli 

je rozdelená do siedmych rôznych vrstiev, ktorých princíp spočíva v tom, že vyššia vrstva 

je nadradená vrstve nachádzajúcej sa pod ňou. Vyššia vrstva prevezme úlohu od 

podriadenej vrstvy, spracuje ju a predá ju nadriadenej vrstve [3, 5]. 

Prvé štyri spodné vrstvy sú zamerané na prenos. Medzi tieto vrstvy patria fyzická, 

linková, sieťová a transportná vrstva, ktorú možno radiť ako prispôsobovaciu vrstvu. 

Ostatné tri vrchné vrstvy sú orientované aplikačne. Do týchto vrstiev zaraďujeme relačnú, 

prezentačnú a aplikačnú vrstvu [2, 6].  

 

Obr. 6: Vrstvy ISO/OSI modelu (Vlastné spracovanie podľa 6, s. 13) 
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2.4.1 Fyzická vrstva 

Spôsob prenosu: bity [4]  

Jednotka prenosu: 1 bit [2] 

Služba: prijmi bit, odošli bit [2] 

Fyzická vrstva je základným a nutným predpokladom dobrej funkcie celého 

komunikačného systému. Súčasťou 1. vrstvy je kabeláž a určité časti aktívnych prvkov 

(prijímač, vysielač a zosilňovač jednotlivých portov) [6]. 

Zaisťuje prenos jednotlivých bitov medzi dvomi uzlami. Na tejto úrovni majú informácie 

podobu elektrických impulzov, svetla alebo rádiových vĺn, ktoré sú zastúpené jednotkami 

a nulami binárnej dátovej štruktúry. Tento prenos je uskutočňovaný fyzickými 

prostriedkami – káble (napr. koaxiálne medené), optické vlákna, vzduch, rádiové vlny 

atď.  Pri predĺžení dĺžky kábla alebo segmentu linky nad limit, pre obnovenie signálu 

musí byť použitý opakovač [4, 8]. 

2.4.2 Linková vrstva 

Spôsob prenosu: rámce [4] 

Služba: prenos rámca k uzlov v dosahu svojho prenosového prostredia [2] 

Ako prvá vrstva môže využívať ku svojej činnosti služieb nižšej – fyzickej – vrstvy. 

Uskutočňuje prenos dát po celých blokoch, ktoré sa nazývajú rámce, ktoré riadi, odosiela 

alebo príjma a ktoré sú adresované pomocou lokálnych adries. Linková vrstva sa musí 

postarať o správne rozpoznanie začiatku a konca každého rámca, ako aj jeho jednotlivých 

častí – hlavičky a adresy. Pokiaľ je to požadované, musí zaistiť spoľahlivosť a takisto 

musí riadiť tok, aby vysieľajúci nezahltil príjemcu [2, 5, 9]. 

2.4.3 Sieťová vrstva 

Spôsob prenosu: pakety [4] 

Služba: prenos paketu k ľubovoľnému uzlu [2] 
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Hlavnou úlohou vrstvy sieťovej je hľadanie a tzv. smerovanie (routing) vhodnej cesty 

medzi odosielateľom a koncovým príjemcom, kdekoľvek na svete, medzi ktorými 

neexistuje priame spojenie. Smerovanie paketov prebieha cez ľubovoľný počet 

medziľahlých uzlov a na adresáciu sú využívané globálne adresy [2, 5, 9]. 

2.4.4 Transportná vrstva 

Spôsob prenosu: Segmenty alebo datagramy [4] 

Služba: transport datagramu medzi procesmi dvoch uzlov (end-to-end) [2] 

Úlohou vrstvy transportnej je prispôsobenie charakteru prenosu potrebám vyšších vrstiev 

– aplikácií (zmena nespoľahlivého prenosu na spoľahlivý, nespojovaného na spojovaný). 

Tým zaisťuje integritu dátových tokov [2, 9]. 

2.4.5 Relačná vrstva 

Spôsob prenosu: Dáta [4] 

Jednotka prenosu: jedno spojenie [2] 

V rámci referenčného modelu ISO/OSI je relačná vrstva najmenej vyťaženou. Má za 

úlohu vedenie relácie, vytváranie tzv. checkpoint – udržiavanie a obnovenie informácie 

po prerušení spojenia či podpora a synchronizácia transakcií. Adresovanie v tejto vrstve 

nemá zmysel, pretože prebehla už na úrovni transportnej vrstvy [2, 9, 10]. 

2.4.6 Prezentačná vrstva 

Spôsob prenosu: Dáta [4] 

Prezentačná vrstva je zodpovedná za reprezentáciu, konverziu, ktorým rozumie aplikačná 

vrstva a zabezpečenie dát. Ide o to, aby prenesené dáta mali pre príjemcu rovnaký 

význam, aký mali pre odosielateľa. Zabezpečením sa teda rozumie šifrovanie, zaistenie 

integrity atď. [2, 9, 10] 
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2.4.7 Aplikačná vrstva 

Spôsob prenosu: Dáta [4] 

Úlohou aplikačnej vrstvy je predpisovanie v akom formáte a ako majú byť dáta preberané 

alebo predávané od aplikačných programov. Jedná sa teda o štandardizované časti 

aplikácie, ktoré táto vrstva ponúka ako službu [2, 10] 

2.5 Architektúra TCP/IP 

Sieťová architektúra TCP/IP vznikla a vyvíjala sa postupne podľa požiadaviek praxe. 

Skratka TCP/IP vznikla z názvu dvoch protokolov. Prvým názvom je Transmission 

Control Protocol, ktorý prekladáme ako protokol riadení prenosov. Druhým je Internet 

Protocol. Avšak TCP/IP obsahuje aj ďalšie protokoly a štandardy pre zasielanie dát na 

sieťach s prepínaním paketov (napríklad protokol UDP, ktorú popisuje nespojovanú 

komunikáciu). Protokoly TCP a IP sú odlišné. IP protokol je stavový, ale nespojovaný , 

čo znamená, že sieť môže prenášať každý IP-diagram (paket) samostatne a k adresátovi 

môžu doraziť dáta v inom poradí, ako boli odoslané. To znamená, že aj keď sú dobre 

známe oba koncové uzly, trasa medzi nimi nie je pevne definovaná. Naopak protokol 

TCP je uplatňovaný tam, kde je dôležité doručenie neporušených dát, pretože poskytuje 

spoľahlivú komunikáciu [2, 4, 10]. 

Oproti referenčnému modelu ISO/OSI má model architektúry TCP/IP len 4 vrstvy: 

• vrstvu sieťového rozhrania,  

• sieťovú vrstvu,  

• transportnú vrstvu 

• aplikačnú vrstvu.  

Vrstva sieťové rozhrania zahŕňa a plní funkcie fyzickej a linkovej vrstvy modelu 

ISO/OSI. Sieťová a transportná vrstva zostávajú nemenné. Posledná vrstva architektúry 

TCP/IP, aplikačná, plní funkcie relačnej, prezentačnej a aplikačnej vrstvy referenčného 

modelu ISO/OSI  Na nižšie uvedenom obrázku sú ku každej vrstve architektúry TCP/IP 

uvedené príklady služieb a protokolov, ktoré sú na danej vrstve integrované [2]. 
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Obr. 7: Porovnanie architektúry TCP/IP a referenčného modelu ISO/OSI (9) 

 

2.6 Ethernet 

Ethernet je prevládajúca architektúra a technológia LAN sietí a v modeli ISO/OSI 

reprezentuje fyzickú a linkovú vrstvu a teda realizuje vrstvu sieťového rozhrania. 

Populárny sa stal pre svoju jednoduchosť. Medzi jeho základné znaky patrí kolízna 

prístupová metóda CSMA/CD. CSMA/CD funguje len vtedy, keď sú stanovené 

maximálne vzdialenosti. Pri stavbe ethernetovej siete je nutné dodržiavať dĺžku 

segmentov a celej siete. Pre maximálny rozmer siete je používaný termín kolízna doména. 

Od roku 1976, kedy bol Ethernet navrhnutý, bolo počas jeho vývoju vytvorených viacero 

variant [5]. 

2.6.1 Ethernet 10 Mb/s 

Je to najstarší, pôvodný variant, pre prenos s rýchlosťou 10 Mb/s. Základom bola 

zbernicová topológia a koaxiálny kábel s impedanciou 50 Ω. Jednotlivé stanice (počítače) 

boli pripájané pomocou tzv. transceiverov a rozhraní AUI. Transceiver je zariadenie, 

ktoré pôvodne vysielalo/prijímalo na tučný koaxiálny kábel rozvodu LAN. Pomocou 

redukcií možno pripojiť aj tenký koaxiálny kábel, aj krútenú dvojlinku [5, 10, 11]. 
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2.6.2 Fast Ethernet 

Je rýchlejšou a dnes základnou verziou, s rýchlosťou 100 Mbps. Jedná sa o metódu 

prenosu dát založenej na prístupe CSMA/CD. Na rozdiel od Ethernetu 10 Mb/s nemôžu 

byť použité koaxiálne káble. Preto Fast Ethernet pracuje s kvalitnejším vedením, s 

krútenou dvojlinkou a optickými káblami, ktoré sú použité podľa definovanej varianty 

[5]. 

2.6.3 Gigabitový Ethernet 

Maximálna rýchlosť tohoto typu Ethernetu je 1000 Mbps = 1 Gbps. Gigabitový Ethernet 

je štandardizovaný pre optické spoje a pre krútenú dvojlinku, s použitím plného duplexu 

[5, 10]. 

2.6.4 10 GB Ethernet 

Je najnovšou a najrýchlejšou štandardizovanou verziou Ethernetu, ktorá je vyvíjaná pre 

siete LAN a používaná aj v sieťach MAN a WAN. Prenosová rýchlosť je 10 Gbps 

a prenosová prostredím sú optické káble, vďaka ktorým môže prenosová vzdialenosť, pri 

použití jednovidového káblu, dosiahnuť až 100 km, ak sú k dispozícii tmavé vlnové dĺžky 

[5, 12]. 

2.6.5 Napájanie cez Ethernet  

Táto technológia, označovaná ako PoE (Power over Ethernet), umožňuje pripojenie 

zariadení cez Ethernet. V sieti s podporou protokolu PoE prúdi bežným Ethernet káblom 

priamy elektrický prúd. Ethernet kábel, ktorý slúži na dátový prenos, tak funguje aj ako 

napájací kábel. Väčšina zariadení PoE vyhovuje norme IEEE 802.3af alebo 802.3at.  

Napájanie cez Ethernet bolo navrhnuté pre použitie s prenosovými a bezdrôtovými 

elektronickými zariadeniami, ako sú Wi-Fi Access Point (AP), webové kamery a telefóny 

VoIP.  

PoE umožňuje inštaláciu sieťových zariadení do stropov alebo priestorov na stenách, kde 

nie sú elektrické zásuvky ľahko dostupné [4, 13]. 
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2.7 Wi-Fi 

Vznik a rozvoj tejto technológie sa datuje do 90-tych rokov minulého storočia. Prenos 

signálu  prebieha pomocou elektromagnetického vĺn. Wi-Fi sa používa pre všeobecné 

označenie sady technológií založených na skupine štandardov IEEE 802.11 a preto je 

označované aj ako IEEE 802.11 wireless LAN. Zariadenia patriace do skupiny 

štandardov 802.11 fungujú v 2 odlišných frekvenčných rozsahoch: 2.4 – 2.485 GHz 

(uvedené ako 2.4 GHz pásmo) a 5.1 – 5.8 GHz (uvedené ako 5 GHz pásmo) [4, 14]. 

Tab. 1: Sumarizácia IEEE 802.11 štandardov (Vlastné spracovanie podľa 9, s. 560) 

IEEE štandard Frekvenčný rozsah (GHz) 
Teoretická maximálna 

rýchlosť (Mbps) 

802.11b 2.4 GHz až do 11 Mbps 

802.11a 5 GHz až do 54 Mbps 

802.11g 2.4 GHz až do 54 Mbps 

802.11n 2.5 GHz a 5 GHz až do 450 Mbps 

802.11ac 5 GHz až do 1300 Mbps 

 

2.8 Internet vecí (IoT) 

Internet of Things (IoT) alebo Internet vecí predstavuje všeobecnú koncepciu schopnosti 

sieťových zariadení snímať a zhromažďovať údaje zo sveta okolo nás. Následne tieto dáta 

zdieľať cez internet, kde je možné ich spracovávať a využívať na rôzne zaujímavé účely. 

Základnou funkciou Internetu vecí, týkajúcou sa domácností, je prijímanie upozornení 

v mobilnom telefóne alebo v inom malom zariadení, keď siete IoT zistia v okolí určité 

fyzické nebezpečenstvo. 
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Všetky bežné mechanizmy pre domácnosti môžu byť upravené tak, aby fungovali v IoT 

systéme. Zaraďujeme sem sieťové adaptéry Wi-Fi, snímače pohybu, kamery, mikrofóny, 

žiarovky a mnohé ďalšie [13]. 

2.9 Protokol ZigBee 

ZigBee je štandard bezdrôtovej komunikácie založený na štandardnej architektúre siete. 

Signály ZigBee fungujú ako sieťové signály, ktoré sú najviac podobné Wi-Fi a Bluetooth. 

Sú navrhnuté na komunikáciu prostredníctvom rádiových frekvencií. ZigBee prial 

frekvenciu 2.4 GHz a z dôvodu možného vzájomného rušenia šírky pásma používa 

ZigBee iné frekvencie – 866 MHz v Európe a 915 MHz v Spojených štátoch amerických. 

Existujú 3 typy ZigBee zariadení: koordinátori, smerovače a koncové zariadenia. 

Koordinátori riadia tvorbu siete a bezpečnosť. Smerovače odovzdávajú signál a rozširujú 

rozsah siete. Koncové zariadenia vykonávajú špecifické úlohy, ako napríklad zapnutie 

svetla. 

Zariadenia ZigBee sú navrhnuté pre nízku spotrebu energie. Keď nie sú používané, sú 

uvedené do režimu spánku, čím šetria energiu. Výdrž batérie sa predĺži na niekoľko rokov 

bež nutnosti jej výmeny [13]. 

2.10 Káblové systémy 

V tejto kapitole bakalárskej práce sú uvedené základné pojmy káblových systémov, 

jednotlivé sekcie kabeláže, prvky káblových systémov a normy, ktoré je nutné dodržiavať 

pri návrhu siete. 

2.10.1 Základné pojmy 

V tejto kapitole budú prebrané základné pojmy káblových systémov – linka, kanál, 

kategória, trieda a dátový rozvádzač. 

Linka – prepojuje konektor v prepojovacom paneli s konektorom v dátovej zásuvke 

alebo v druhom prepojovacom paneli. Vodičom linky je drôt a jej maximálna dĺžka je 

90m, ktorá predstavuje dĺžku elektrického vedenia [6]. 
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Kanál – je tvorený linkou, pracovným vedením a pripojovacím káblom pracoviska. 

Pracovným vedením je myslený prepojovací kábel zariadení v dátovom rozvádzači. 

Vodičmi kanálu sú drôt, ako pevný vodič a lanko ako vodič flexibilný. Maximálna dĺžka 

kanálu je 100 m, ktorá predstavuje dĺžku elektrického vedenia. Z toho dĺžka dátového 

kábla je maximálne 90 metrov a zvyšných 10 metrov je vyčlenených na prepojovacie 

káble [6]. 

Kategória – klasifikácia linky a kanálu, ktorá hodnotí parametre materiálov 

a nezohľadňuje ľudský faktor. Rozlišovacím kritériom je kmitočet. Kategórie sú 

označované v rozpätí od 1 po 7 [6]. 

Trieda – klasifikácia aplikácií sietí, ktorá hodnotí parametre nainštalovaného celku 

(vrátane vplyvu spôsobu a kvality inštalácie). Rozlišovacím kritériom je kmitočet. Triedy 

sú označované v rozpätí od A po F [6]. 

Tab. 2: Triedy a kategórie kabeláže [6] 

TRIEDA KATEGÓRIA ŠÍRKA PÁSMA POUŽITIE 

A 1 do 100 kHz analógový telefón 

B 2 do 1 MHz ISDN 

C 3 do 16 MHz Ethernet 10 Mbps 

- 4 do 20 MHz Token Ring 16 Mbps 

D 5 do 100 MHz FE, ATM155, GE 

E 6 do 250 MHz ATM 1200 

EA 6A do 500 MHz 10 Gigabit Ethernet 

F 7 do 600 MHz 10 Gigabit Ethernet 

FA 7A do 1000 MHz 10 Gigabit Ethernet 

Dátový rozvádzač (Telecommunications Closet) – v dátových rozvádzačoch sú 

umiestnené prepojovacie panely (patch panely), organizéry kabeláže, aktívne prvky a iné 

zariadenia [6]. 
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2.10.2 Sekcie kabeláže 

Do sekcií kabelážneho systému patria tri časti – horizontálne vedenie, chrbticové vedenie 

a pracovná oblasť.  

 

Obr. 8: Sekcie komunikačného systému [15] 

Horizontálne vedenie (Horizontal cabling) 

Horizontálne vedenie prepojuje uzol (dátový/telekomunikačný rozvádzač – TC) 

s jednotlivými užívateľskými (dátovými/telekomunikačnými – TO) výstupmi 

(zásuvkami pracoviska). Je realizované s využitím metalického, ako aj optického vedenia 

(„Fiber to Desk“). V metalických kábloch musí byť použitý vodič typu drôt. Pri optických 

kábloch je vhodné použiť duplexné alebo Breakout konštrukcie. Zvyčajne je použitá 

topológia hviezda.  
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Dĺžka horizontálneho vedenia je maximálne 100 metrov: maximum 90 metrov je 

tvorených linkou + pracovné vedenia na oboch stranách káblov – patch cordy 

(prepojovacie káble) zariadení v dátovom rozvádzači (maximálne 6 metrov) 

a pripojovacie káble pracoviska [6]. 

Chrbticové vedenie (Backbone cabling) 

Chrbticové vedenie či vertikálne vedenie prepojuje jednotlivé komunikačné uzly (dátové 

rozvádzače) väčšinou na jednotlivých poschodiach. Použitá je topológia hviezda 

s možnosťou doplnenia záložných vedení – voliteľné káble a uzly – možnosť vytvoriť 

z tejto topológie úplný alebo neúplný polynóm. Je realizované zväčša s využitím 

optických vedení, ako aj metalických pre hlasové služby [6]. 

Pracovná oblasť (Work Area) 

Súčasťou pracovnej oblasti sú pripojovacie káble na pracoviskách a patch cordy 

(prepojovacie káble) v dátovom rozvádzači. Topológia pracovnej sekcie je podriadená 

topológii pripojovacej sekcie – prakticky lineárne predlžuje linky horizontálnej alebo 

chrbticovej sekcie. Ako pripájacie a prepojovacie káble sú používané metalické, ako aj 

optické vedenia. 

2.10.3 Prenosové prostredia 

V súčasnosti sú najviac používanými prenosovými prostrediami: káblové prostredie, do 

ktorého patria metalické káble (prenosové prostredie – elektrický prúd) a optické káble 

(prenosové prostredie – svetlo) a bezdrôtové prostredie [5]. 

Metalické káble 

Tento typ káblov používa materiál vodiča meď. Medzi metalické káble zaraďujeme 

koaxiálne a párové káble. Koaxiálne káble boli štandardom pre 10 Mbps Ethernet 

s využitím 2 druhov koaxiálnych káblov – tenký a tučný Ethernet. Koaxiálne káble sú 

v dnešnej dobe používané prevažne len na prenos televízneho signálu [6, 13]. 
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Párové káble 

Párové symetrické káble sú najlacnejším a zároveň najviac používaným typom káblov. 

Na začiatku boli používaný v telefónnych sieťach. Tento typ káblov pozostáva 

z niekoľkých medených, izolovaných dvojíc (typu drôt alebo lanko). Každý pár vodičov 

je zakrútený a to má svoje opodstatnenie. Minimalizuje sa ním rušenie elektrického 

signálu, ktoré vzniká vzájomným pôsobením vodičov. Krútené páry obsahujú 8 vodičov, 

ktoré tvoria 4 páry [5, 14].  

Na ochranu pred fyzickým použitím, sú metalické káble opláštené. Materiálmi plášťov sú 

vyrobené z PVC, NH (Non-Halogen – bezhalogénový materiál), PE (polyetylén), PUR 

(polyuretán) a iné. Plášte delíme ďalej podľa konštrukcie na jednoplášťové (používané 

najčastejšie), dvoj a viac plášťové (používané v priemysle), armorované a špeciálne [6]. 

Tienenie káblov s krútenými pármi 

Primárne zabraňuje tienenie prieniku elektromagnetického poľa páru alebo káblu do 

okolitého prostredia – ochrana pred vyžarovaním. Sekundárne bráni tienenie prieniku 

vonkajších elektromagnetických polí k párom káblu – ochrana pred rušením 

a prepočutiami (crosstalk). Aby tienenie správne fungovalo, je potrebné jeho kvalitné 

pospájanie a uzemnenie. 

Pri metalických kábloch rozdeľujeme 2 druhy tienenia. Prvým druhom je individuálne 

tienenie, keď je každý pár samostatne tienený – fóliou. Druhý druh tienenia je celkové 

tienenie káblu [6]. 

Konštrukcie tienenia: 

• netienený (UTP) – nečastejšie používaný typ tienenia, 

• tienený opletením (STP) – opletenie tvorí vodivá sieťka, tienenie max. 86% 

• tienený fóliou (FTP) – opletenie tvorí vodivá fólia, 

• tienený fóliou a opletením (SF/UTP) – drahý variant, 

• individuálne tienené páry vodičov + celkové tienenie (ISTP) [6].  
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Individuálne tienenie párov vodičov sa využíva na obmedzenie interferencií 

vyžarovaného vlnenia a na obmedzenie prepočutí (crosstalk). Okrem tejto metódy sú 

používané aj iné, ako vloženie kríža  (x-spline, e-spline alebo H-spline) alebo separačnej 

pásky medzi páry, čím sa zväčší vzdialenosť medzi pármi. Používané je aj iné priestorové 

usporiadanie párov, keď ja namiesto kruhového prierezu kábla, využitý plochý kábel 

s komôrkami pre uloženie jednotlivých párov [6]. 

 

Obr. 9: Typy káblov s krútenými pármi [16] 

Optické káble 

Oproti metalickým káblom, kde sú dáta prenášané pomocou elektrického signálu, 

v kovových vodičoch, v optických kábloch je prenos dát zabezpečený pomocou nosných 

svetelných lúčov prechádzajúcich optickými vláknami. To má hneď niekoľko výhod. 

Svetlo umožňuje vysoké prenosové rýchlosti a prenos na veľké vzdialenosti. Takisto je 

svetlo odolné voči negatívnym elektromagnetickým vplyvom a eliminuje problémy 

súvisiace s prenosom pomocou elektrického signálu, ako rušenie, indukcia atď. Existujú 

aj nežiadúce efekty, ktorými sú útlm a nežiadané odrazy. Optické káble sú využívané na 

realizáciu chrbticového vedenia [5, 6, 14]. 

Optické vlákno je zložené z jadra, ktoré je sklenené alebo plastové (POF). Druhá časť 

optického vlákna je plášť jadra či odrazová vrstva (cladding) zhotovená z plastu alebo 

skla, ktoré má iný index lomu ako jadro [6]. 
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Rozdelenie optických vlákien podľa prenosového režimu: 

• SM – Single-Mode (jednovidové) – používaná vlnová dĺžka SM vlákien je 1310 

a 1550nm, ale u niektorých zariadení sú používané vlnové dĺžky napr. 1490 

a 1590nm. SM má priemer jadra 8 alebo 9m, ktoré je sklenené. Priemer plášťa – 

odrazovej vrstvy je 125m. 

• MM – Multi-Mode (viacvidové) – používaná vlnová dĺžka MM vlákien 850 

a 1300 nm. Pre 850 nm sú priradené Ethernet prenosy 10 Mbps, Gigabit Ethernet 

1 Gbps a 10 Gigabit Ethernet 10 Gbps.  MM majú priemer sklených jadier 50 a 

62,5m a priemer plastových vlákien 980m. Priemery plášťov – odrazových 

vrstiev sú 125m u sklených vlákien s jadrom priemeru 50 a 62,5m a 1000m 

u plastových vlákien [6]. 

 

Obr. 10: Typy optických káblov (125m odrazové vrstvy) [17] 

Ochrana optických vlákien 

Rozlišujeme dva druhy ochrany optických vlákien. 

Primárna ochrana je aplikovaná vždy špeciálnym lakom priamo na optickom vlákne 

a chráni proti vlhkosti a chemickým vplyvom. Jej priemer je 250m [6]. 

Tesná sekundárna ochrana je jeden z dvoch variant mechanickej ochrany. Jedná sa 

o plastovú bužírku aplikovanú na primárnej ochrane s priemerom 900m. Tento typ 

ochrany chráni vlákno proti mechanickým poškodeniam a zaisťuje mu potrebnú pevnosť 

pre inštaláciu optického konektoru [6]. 
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Voľná sekundárna ochrana je druhým variantom mechanickej ochrany. Do trubičky je 

voľným spôsobom uložených niekoľko vlákien s primárnou ochranou. Voľný priestor, 

ktorý zostane, je vyplnený gélom. Voľná sekundárna ochrana nie je vhodná pre inštaláciu 

optického konektoru, kvôli nedostatočnej mechanickej odolnosti. Trubička má rôzny 

priemer, ktorý záleží od počtu vlákien. [6]. 

Existuje mnoho konštrukcií optických káblov. Medzi najpoužívanejšie patria Simplex, 

Duplex, Breakout a OPDS. Inými variantami sú INTEX, MFPT-CT, MFPT-MT, 

RIBBON káble a FTTH konštrukcia. 

2.10.4 Prvky konektivity kabeláže  

Medzi prvky konektivity kabeláže patria prepojovacie panely (Patch Panels), dátové 

zásuvky/výstupy, rôzne typy konektorov a prepojovacie káble. Prepojovacie panely 

a dátové zásuvky sú zakončenia každej linky [6]. 

Prepojovacie panely 

Prepojovacie panely alebo Patch Panels sú základným a pohodlným variantom spôsobu 

prepojovania. Prepojenie prebieha pomocou prepojovacích káblov, ktoré sú zakončené 

na oboch stranách určitým typom konektoru. Jedna strana prepojovacieho káblu je 

zapojená do portu Patch Panelu a druhá do portu aktívneho prvku [6, 11].  

Podľa umiestnenia sú prepojovacie panely inštalované do montáže (10“, 19“, 21“ alebo 

23“), kde 1“ je rovný 25,4mm. Najčastejšie používaným rozmerom zástavby je 19“. 

Variant 21“ je väčšinou využívaný v obore A/V techniky a 23“ variant v špeciálnych 

zariadeniach. Inými typmi sú prevedenie na stenu alebo špeciálne drážky modulov (napr. 

do špeciálnych rozvádzačov) [6]. 

Podľa typu konštrukcie rozdeľujeme prepojovacie panely na: 

• integrované (pevne osadené) Patch Panely majú pevný počet portov RJ45. Zo 

zadnej strany tohoto typu panelov sa nachádza plošný spoj so zárezovými 

modulmi IDC110 a LSA+. Pre kategórie káblov 5 a vyššie existujú dva typy 

zhotovenia – tienené a netienené. Integrované Patch Panely sú vyrábané bez 

vyväzovacích líšt a väčšinou vo variantoch 12, 16 alebo 24 portov 1U, 48 portov 
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2U a väčšie, ktoré sú pre montáž nepraktické. 1U = 44,45mm. Porty sú 

orientované väčšinou kolmo k čelnej ploche, ale existujú aj varianty so sklonom 

30 alebo 45. Rozlišujeme rovné a lomené integrované Patch Panely. 

 

Obr. 11: Integrovaný Patch Panel, 24 portov, 1U, tienený [20] 

 

• modulárne Patch Panely majú možnosť osadenia rôznymi variantami typov 

portov. Na rozdiel od integrovaných Patch Panelov, nemajú plošný spoj. Vyrábajú 

sa v rôznych materiálových verziách – celokovové, kovové s plastovými 

vložkami alebo plastové. Modulárne Patch Panely môžu mať vyväzovacie lišty 

pre káble a zväčša sú vyrábané v 19“ montážnej šírke s počtom portov 16 alebo 

24 1U alebo 48 portov 2U vo verziách NON-KEYSTONE alebo KEYSTONE. 

Viacunitové modulárne Patch Panely sú nepraktické pre montáž. Porty sú 

orientované väčšinou kolmo k čelnej ploche a rozlišujeme rovné a lomené 

modulárne Patch Panely. 

 

Obr. 12: Modulárny Patch Panel lomený, 24 portov, 1U [19] 
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Dátové zásuvky 

V dátovej zásuvke je zakončená linka (horizontálna kabeláž) v pracovnej oblasti. Pri 

dátových zásuvkách je podstatných niekoľko faktorov. Ich miesto inštalácie a dizajn sú 

pri inštalácii dôležité. Vyšší počet inštalovaných dátových zásuviek umožní rozšíriť 

využitie štruktúrovanej kabeláže v budúcnosti, bez dodatočných úprav či rozšírení. 

Dátové zásuvky by sa mali dizajnovo zhodovať so zásuvkami rozvodu 230 V. Existuje 

mnoho spracovaní dátových zásuviek a okrem klasických plastových nájdeme na trhu aj 

drevené, porcelánové, sklenené, či rôzne imitácie mramoru alebo historických dizajnov 

[6, 11]. 

Ako u prepojovacích paneloch, tak aj u dátové zásuvky rozdeľujeme podľa typu 

konštrukcie na integrované (pevne osadené) a modulárne (s vymeniteľnými prvkami), pri 

ktorých rozlišujeme typ modulu KEYSTONE a NON-KEYSTONE. Dátové zásuvky 

môžeme montovať na omietku (AP), pod omietku (montáž na krabicu DIN68 (alebo iný 

rozmer) v stene alebo v parapetnom kanáli alebo do podlahových boxov a špeciálnych 

drážok napr. do nábytku) [6]. 

 

Obr. 13: Dátová zásuvka [21] 

Konektory 

Podľa ukončenia linky rozdeľujeme prvky konektivity na prvky ukončené 

v prepojovacom paneli (Patch Panel) a na prvky ukončené v dátovej zásuvke (vo 

výstupe). Konektor (pozícia konektoru) v dátovej zásuvke, prepojovacom paneli, 

adaptér-paneli alebo v aktívnom prvku sa nazýva port.  
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Konektory možno označiť dvomi spôsobmi – zásuvka (female) – JACK, ktorá sa používa 

väčšinou v zariadení. Druhým spôsobom je zástrčka (male) – PLUG, ktorý sa používa 

väčšinou na pripojovacom kábli [6]. 

Typ konektorov JACK 

Podľa konštrukcie rozdeľujeme konektory JACK na integrované (pevné), ktoré sú 

zabudované, pevne osadené v zariadení a modulárne (vymeniteľné). Modulárne JACK 

konektory ďalej rozdeľujeme podľa spôsobu uchytenia na KEYSTONE a NON-

KEYSTONE.  

Konektory so spôsobom uchytenia KEYSTON sú uchytené do normalizovaného 

obdĺžnikového otvoru pomocou pružnej západky a pevnej zarážky. Konektory so 

spôsobom uchytenia NON-KEYSTON majú špeciálny systém uchytení odlišný podľa 

jednotlivých výrobcov a typových rád výrobcu [6].  

 

Obr. 14: Konektory typu JACK (vľavo NON-KEYSTONE, vpravo KEYSTONE) [18] 

Typ konektorov PLUG 

Používa sa väčšinou na pripojovacom kábli. Plugy pre metalickú kabeláž sa rozlišujú 

podľa konštrukcie na drôt a lanko. Plug pre lanko má dve špičky a zarezáva pozdĺžne 

v ose do vodiča. Plug pre drôt ma tri špičky, ktoré nie sú v jednej rovine, ale sú vyhnuté 

do strán [6]. 
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Obr. 15: Príklad konektoru typu PLUG (vľavo metalický, vpravo optický) [19] 

2.10.5 Prvky organizácie kabeláže 

Do tejto skupiny môžeme zaradiť dátové rozvádzače a organizéry kabeláže, ktoré sú 

príslušenstvom dátových rozvádzačov. Tieto prvky slúžia predovšetkým na prehľadnosť 

a usporiadanie kabeláže [6]. 

Dátové rozvádzače 

Ich umiestnenie je jednotlivých komunikačných uzloch, ktoré sú prepojené vertikálnym 

vedením. V dátových rozvádzačoch sú väčšinou umiestnené prvky konektivity (napr. 

Patch Panely), prvky organizácie kabeláže (napr. organizéry), aktívne prvky (napr. 

Switch), záložné zdroje a napájacie jednotky. Vnútorná montážna výška dátových 

rozvádzačov je udávaná v jednotke UNIT (1U = 44,45mm), ako u Patch Panelov. 

Montážna šírka je udávaná v palcoch (1“ = 25,4mm). Najviac používané sú 19“ dátové 

rozvádzače, ale využívajú sa aj 10“, 21“ a 23“. Dátové rozvádzače rozlišujeme aj podľa 

umiestnenia na stojanové, nástenné, stropné a iné a ich prevedenie môžu byť uzavreté 

(skrine) a otvorené (rámy) [6]. 

 

Obr. 16: Dátový rozvádzač nástenný, 12 U, 23,5" [19] 
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Organizéry kabeláže 

Slúžia predovšetkým na usporiadanie a prehľadnosť v dátových rozvádzačoch. 

Organizéry možno rozdeliť na horizontálne, ktoré sú zväčša vyrábané vo na výšku 1U, 

2U až 4U a vertikálne, ktoré sa vyrábajú s potrebnou výškou podľa výšky dátových 

rozvádzačov. Organizéry môžu byť uzavreté, otvorené, prípadne kombinované 

a jednostranné alebo obojstranné [6]. 

 

Obr. 17: Obojstranný, horizontálny, uzavretý organizér kabeláže [19] 

2.10.6 Prvky vedenia kabeláže 

Slúžia predovšetkým na smerovanie a prehľadnosť vedenia káblov a zväzkov káblov a na 

ich ochranu pred poškodením. Prevažne sú používané žľaby (kovové, plastové,...), 

parapetné žľaby (plastové, oceľové, hliníkové), káblové rebríky, elektroinštalačné trubky 

(plastové, kovové) a iné [6]. 

2.10.7 Prvky značenia kabeláže 

Požiadavky na značenie prvkov systému vznikli v americkej norme EIA/TIA 606 

a následne boli premietnuté do európskych noriem rady EN 50174. Medzi typy značenia 

patrí: identifikačné, informačné a výstražné značenie. 

Vyššie spomínaná norma určuje, čo má byť značené. Označené musia byť všetky káble 

a káblové zväzky na oboch koncoch, v mieste vetvenia a kríženia trás. Označené musia 

byť aj technické miestnosti pre rozvádzače a serverovne, dátové rozvádzače, prípadne 

ich sekcie, bloky v Multi-RACK, Patch Panely a ich porty, aktívne prvky a ich porty, 
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optické distribučné rámy (ODF) a ich porty, zásuvky a ich porty, Cross-connect bod 

a Cross Patch Cord.  

Na značenie prvkov siete máme k dispozícii mnohé varianty. Káble ale takisto Patch 

Panely môžeme značiť polyesterovými samolepiacimi štítkami, ktoré majú nepriehľadnú 

časť (1/5 štítku) v rôznych farebných kombináciách. Na nepriehľadnú časť je možné kód 

natlačiť alebo ručne napísať špeciálnymi nezmazateľnými fixkami.  Káblové zväzky sa 

najčastejšie značia pomocou viazacích pások, na ktorých je plôška pre umiestnenie 

identifikačného štítku. Na značenie portov dátových zásuviek, pokým nemajú priehľadné 

popisové pole, využívame štítky, ktoré sú určené pre RJ45 moduly [6]. 

2.10.8 Normy 

Základné normy pre komunikačnú infraštruktúru sa rozdeľujú na oblasti. Medzinárodné 

normy sa ďalej rozdeľujú na americké a európske normy. Pre túto prácu sú dôležité 

hlavne normy národné, ktoré sú podskupinou noriem európskych. 

Medzinárodné 

• ISO IEC IS 11801 – univerzálne kabelážne systémy [6]. 

Americké 

• TIA/EIA 568 A, B, C – univerzálne kabelážne systémy (definícia pojmov, prvkov, 

• parametrov), 

• TIA/EIA 569 A, B, C – inštalácia káblových rozvodov, 

• TIA/EIA 606 – značenie kabelážnych systémov [6]. 

Európske a národné európske 

• ČSN EN 50173-1 – univerzálne kabelážne systémy – všeobecné požiadavky, 

• ČSN EN 50173-2 – univerzálne kabelážne systémy – kancelárske priestory, 

• ČSN EN 50173-3 – univerzálne kabelážne systémy – priemyslové priestory, 

• ČSN EN 50173-4 – univerzálne kabelážne systémy – obytné priestory, 

• ČSN EN 50173-5 – univerzálne kabelážne systémy – dátové centrá, 

• ČSN EN 50173-6 – univerzálne kabelážne systémy – distribuované služby v 

budovách, 

• ČSN EN 50174 – inštalácia káblových rozvodov, 
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• ČSN EN 50174-1 – inštalácia káblových rozvodov – špecifikácie a zabezpečenie 

kvality, 

• ČSN EN 50174-2 – inštalácia káblových rozvodov – plánovanie a postupy 

inštalácie v budovách, 

• ČSN EN 50174-3 – inštalácia káblových rozvodov – projektová príprava a 

výstavba vonkajšku budov, 

• ČSN EN 50310 – spoločné sústavy pospájania a uzemnenia v budovách 

vybavených IT [6]. 

2.11 Aktívne prvky 

Ich pomenovanie vychádza z toho, že aktívne ovplyvňujú dianie v sieti. Pre svoju 

komunikáciu využívajú prvé tri vrstvy referenčného modelu ISO/OSI. Na 1. vrstve, 

fyzickej, pracujú aktívne prvky ako opakovač (repeater), rozbočovač (hub, ktorý plní 

funkciu zosilňovača alebo opakovača) a prevodník (media converter). Na 2. vrstve, 

linkovej, pracuje prepínač (switch) a most (bridge)  a na 3. vrstve, sieťovej, smerovač 

(router) [5, 6]. 

V rámci tejto bakalárskej práce má zmysel spomenúť podrobnejšie zariadenia repeater, 

switch a router. 

2.11.1 Opakovač (repeater) 

Zosilňovač či opakovač pracuje na fyzickej vrstve modelu ISO/OSI. Je najjednoduchším 

aktívnym prvkom a za úlohu má zosilňovať (opakovať) signál, ktorý ním prechádza. 

Používa sa na predĺženie signálu, do miest, kde je prekročená použiteľná vzdialenosť 

kábla. Existujú dva typy opakovačov. Prvý typ možno nazvať fyzický. Do portu vedený 

signál sa zopakuje do ostatných portov, pričom je prečasovaný a sú obnovené vzostupné 

a zostupné hrany signálu. Druhý typ je Wi-Fi opakovač, ktorý predlžuje dosah 

bezdrôtového signálu na miesta, kde vysielaný signál nemá dosah. Takéto typy 

opakovačov môžu slúžiť aj ako bezdrôtové adaptéry, vďaka ethernetovému portu [5]. 
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2.11.2 Prepínač (switch) 

Prepínač pracuje na linkovej vrstve modelu ISO/OSI a funguje na princípe hviezdicovej 

topológie. Switche v podstate vytvárajú virtuálne okruhy, medzi momentálne 

komunikujúcimi stanicami a vďaka tomu pakety (UNICASTY) prechádzajú zo 

vstupného portu len na jediný výstupný port, ktorý je určený adresou cieľa – sieť tak nie 

je postupne zahlcovaná (kolíziami). Sieť, v ktorej sú osadené aktívne switche sa nazýva 

spínaná sieť. Vo veľkých sieťach môže s prepínačmi nastať problém, keď nie je 

inicializovaná komunikácia zo strany stanice a prepínač nevie, na ktorý port paket poslať. 

Prepínač tento problém rieši rozposlaním paketu na všetky porty a vzniká stav nazývaný 

flooding alebo broadcastová smršť (broadcast storm). Tento problém sa dá vyriešiť 

nastavením aplikácie routovacích switchov [5, 6]. 

2.11.3 Smerovač (router) 

Smerovač pracuje na sieťovej vrstve modelu ISO/OSI. Paket UNICAST prechádza to 

vstupného portu len na jediný výstupný port, ktorý je určený adresou cieľa. Smerovač 

pracuje s IP adresou zdroja a cieľa. Pakety MULTICAST a BROADCAST prichádzajú 

len na vybrané porty prvku. Smerovač zhromažďuje informácie o pripojených sieťach 

a následne vyberá najvýhodnejšiu cestu pre posielanie paketov. Sieť, v ktorej sú osadené 

aktívne routere sa nazýva smerovaná sieť [5, 6]. 
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3 VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA 

V tejto časti bakalárskej práce bude písomne vyhotovený návrh riešenia podľa daných 

noriem a požiadaviek investora. Tento návrh bude korešpondovať analýze súčasného 

stavu. Kapitola bude obsahovať vhodne zvolený typ kabeláže a trasy, ktorými bude 

kabeláž vedená. Následne bude navrhnutá topológia siete, s ktorou sú úzko späté aktívne 

a pasívne prvky počítačovej siete. V ďalších častiach bude navrhnutý dostatočný počet a 

vhodné umiestnenie prípojných miest. Na záver kapitoly bude uvedené ekonomické 

zhodnotenie. 

3.1 Topológia 

Vzhľadom na to, že vytváram návrh počítačovej siete s malým rozsahom, bude 

postačovať vytvoriť jednu horizontálnu sekciu kabelážneho systému, s topológiou 

hviezda. Centrálnym uzlom siete bude dátový rozvádzač, ktorý sa nachádza v technickej 

miestnosti. Ostatnými uzlami budú koncové uzly – dátové zásuvky apod.  

3.2 Návrh technológie 

Pre daný rodinný dom a požiadavky investora je vhodné použiť kabeláž s technológiou 

Gigabit Ethernet (GE). Konkrétne navrhujem použiť kabeláž triedy D s využitím 

materiálu kabeláže kategórie 5E. Tieto parametre poskytnú dostačujúcu rýchlosť 

a spoľahlivosť prenosu dát. Kabeláž bude netienená (UTP), keďže v rodinnom dome nie 

je predpokladané elektromagnetické rušenie. 

3.3 Prípojné miesta siete 

Počet prípojných miest a ich rozmiestnenie v rodinnom dome zodpovedá požiadavkám 

investora. Ten vyžadoval dostatočný počet prípojných bodov s rezervou do budúcna. 

Preto som sa rozhodol inštalovať jednoportové a dvojportové RJ-45 dátové zásuvky do 

priestorov domu, kde sa bude rodina pravdepodobne najviac zdržiavať a kde dátová 

zásuvka bude vhodná. Jednoportové zásuvky budú slúžiť na pripojenie Wi-Fi 

prístupových bodov a budú umiestnené vo výške 220 cm nad podlahou. Dvojportové 

zásuvky budú umiestnené vo výške 25 cm nad podlahou a budú slúžiť k pripojeniu 
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koncových zariadení siete. Umiestnenie jednotlivých prípojných miest sa nachádza 

v pôdoryse v Prílohe č. 1.  

Pokrytie rodinného domu a jeho okolia signálom Wi-Fi budú zabezpečovať dva Wi-Fi 

prístupové body, ktoré spoločne s routerom dostatočne pokryjú tieto miesta. 

V nasledujúcej tabuľke sú spracované počty prípojných miest v jednotlivých 

miestnostiach a zariadenia, ktoré sú na tieto miesta pripojené.  

Tab. 3: Prípojné miesta miestností (Vlastné spracovanie) 

Miestnosť + označenie Počet portov Zariadenia 

1.01 Hlavný vchod + chodba 0 žiadne 

1.02 Kúpeľňa + toaleta 0 žiadne 

1.03 Spálňa 3 Smart TV, Wi-Fi AP 

1.04 Detská izba 4 stolový počítač, notebook, tlačiareň 

1.05 Šatník / tech. miestnosť 0 zariadenia dátového rozvádzača 

1.06 Obývacia izba 4 
Smart TV, Magio Box, Sonos 

CONNECT:AMP, Apple TV 4K 

1.07 Kuchyňa 3 Wi-Fi AP, Notebook 

1.08 Špajza 0 žiadne 

1.09 Šatník 2 žiadne 

1.10 Chodba 0 žiadne 
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3.4 Sieťové komponenty 

V tejto podkapitole bude dopodrobna popísaný výber sieťových komponentov 

v rodinnom dome. Komponenty budú vybrané s dostatočnou kvalitou a s ohľadom na 

požiadavky investora. 

3.4.1 Káble 

Výber káblov rozdelím do 2 kategórií, na káble horizontálnej sekcie a na káble pracovnej 

sekcie. 

• Horizontálna sekcia 

V rámci horizontálnej funkcie navrhujem použiť netienenú kabeláž, pretože 

v dome a ani v okolí nie je predpokladané elektromagnetické a ani iný typ rušenia. 

Použité budú káble značky Belden, kvôli kvalite použitých materiálov 

a spracovania. Odporúčam použiť bezhalogénový materiál plášťov káblov, 

pretože pri prípadnom horení nevznikajú jedovaté splodiny a je znížené vyvíjanie 

dymu. 

Pre horizontálnu sekciu som vybral netienený (UTP) kábel Belden 1700ENH, 

kategórie 5E, typu drôt so zvarenými pármi a s materiálom plášťa LSZH/FRNC. 

• Pracovná sekcia 

Pre pracovné pripojovacie a prepojovacie káble je potrebný, kvôli väčšej 

pružnosti, výber káblov s vodičom typu lanko. Rozhodol som sa pre netienené 

(UTP) patch cordy Panduit UTPCH, kategórie 5E. 

3.4.2 Moduly 

Do neosadených dizajnových dátových zásuviek som vybral modul odporúčaný 

výrobcom ABB. Jedná sa o zásuvku Modular-Jack RJ 45-8 Cat. 5E 1208.10, typ 

uchytenia Keystone. 
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Obr. 18: Modular-Jack RJ45 Cat. 5E 1208.10 [24] 

3.4.3 Dátové zásuvky 

V požiadavkách investora sa nachádza požiadavka o estetickom výbere dátových 

zásuviek. Keďže budú užívatelia – rodina – prichádzať najčastejšie do fyzického kontaktu 

práve s dátovými zásuvkami a žiadajú o dizajnový doplnok ich nového domu, v katalógu 

ABB som vybral nasledujúci dizajn. 

Jedná sa o produkt firmy ABB, z rady For Style, v dizajne Neo® Tech s kombináciou 

oceľová / titánová. Toto kovové prevedenie sa vyznačuje jednoduchým dizajnom 

a nadčasovou originalitou. Na každom kryte dátovej zásuvky sa takisto nachádza 

prehľadné popisné pole. Do dátovej zásuvky je možné osadiť 2 konektory. Kryty 

dátových zásuviek budú inštalované na strmeň so soklom, ktorý slúži na upevnenie dvoch 

komunikačných zásuviek typu Modular-Jack a na nosnú masku. 

 

Obr. 19: Kryt dátovej zásuvky ABB v dizajne Neo® Tech [25] 
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3.4.4 Dátový rozvádzač 

Do rodinného domu bude umiestnený jeden dátový rozvádzač v šatníku/technickej 

miestnosti. Osadenie dátového rozvádzača sa nachádza v tabuľke umiestnenej v Prílohe 

2. 

Keďže dátový rozvádzač bude umiestnený v šatníku, do ktorého bude mať rodina a hostia 

jednoduchý prístup, zvolil som preto dátový rozvádzač s pekným dizajnom. Jedná sa 

o nástenný dátový rozvádzač značky Linkbasic. 

Rozmery: 

- výška: 635 mm 

- vnútorná výška: 12U (533,4 mm) 

- šírka: 19“ (482,6 cm) 

- hĺbka: 550 mm 

Na dátovom rozvádzači sú odnímateľné bočnice (bočné dvere) po oboch stranách, 

montovateľné na západky. Z prednej strany sa nachádzajú odnímateľné, oceľové, predné 

dvere so sklenenou výplňou a zámkom na kľúč. Závesný systém umožňuje ľahký prístup 

k zadnej časti skrine, kde sa nachádza zámok. V dátovom rozvádzači sa nachádzajú dva 

káblové vstupy, ktorými je možné viesť káble z dna (podlahy) alebo zo stropu. 

Maximálne zaťaženie – nosnosť – rozvádzača je 60 kg. 

 

Obr. 20: Dátový rozvádzač Linkbasic 12U [26] 
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3.4.5 Patch panel 

Vybral som kompletne osadený modulárny Patch panel značky KELine s 24 tienenými 

KELine Cat. 5E Keystone jackmi RJ45 KEJ-C5E-S-TL.  

Rozmery: 

- výška: 1U (44,45 mm) 

- šírka: 19“ (482,6 mm) 

- hĺbka (vrátane káblového manažmentu): 152 mm 

V Patch paneli má integrovaný zadný odnímateľný káblový manažment, ktorý zabraňuje 

mechanickému namáhaniu inštalačných káblov. 

 

Obr. 21: Patch panel KELine Cat. 5E – osadený [26] 

3.4.6 Organizéry kabeláže 

Pre lepšiu prehľadnosť medzi káblami, navrhujem vložiť do dátového rozvádzača 

horizontálne organizéry. Vybral som 19“ plastový vyväzovací panel značky Triton 

veľkosti 1U. 

 

Obr. 22: Vyväzovací panel Triton 1U [26] 
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3.4.7 Napájací panel 

V dátovom rozvádzači bude umiestnený napájací panel, ktorý bude slúžiť na zapojenie 

sieťových prvkov dátového rozvádzača (napr. router, sieťové dátové úložisko,...). Mnou 

vybraný panel obsahuje 8 230 V zásuviek. 

 

Obr. 23: Napájací panel [26] 

3.4.8 UPS záložný zdroj 

Záložný zdroj je dôležitou súčasťou rodinného domu. Preto navrhujem vložiť jeden UPS 

záložný zdroj aj do dátového rozvádzača. Zvolil som Fortron UPS Champ 1000 VA tower 

s kvalitným mikroprocesorom a s možnosťou rozšírenia o ďalšie adaptéry.  

 

Obr. 24: UPS záložný zdroj Fortron UPS Champ 1000 VA tower [27] 
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3.5 Návrh trás kabeláže a prvkov vedenia kabeláže 

Návrh trás kabeláže je znázornený na graficky upravených pôdorysoch v Prílohe č. 1. 

Všetky trasy počítačovej siete vedú z dátového rozvádzača umiestneného 

v šatníku/technickej miestnosti domu. Z dátového rozvádzača je vedená väčšina káblov 

kolmo nahor – s ohľadom na maximálny možný ohyb kábla. 

3.5.1 Trasa vedená do obývacej izby 

Počet káblov: 4 

Jedná sa o najkratšiu trasu celej štruktúrovanej kabeláže. Obývaciu izbu a dátový 

rozvádzač rozdeľuje interiérová priečka hrúbky 17 cm. Do obývacej izby budú vedené 

káble, cez túto priečku, elektroinštalačnými trubkami pre 2 dátové zásuvky. 

3.5.2 Trasa vedená do detskej izby 

Počet káblov: 4 

Jedná sa o druhú najkratšiu trasu. Káble z dátového rozvádzača budú vedené kolmo do 

podhľadu domu elektroinštalačnými trubkami. Následne budú horizontálne vedené 

káblovými bezhalogénovými kanálmi, nachádzajúcimi sa v krove domu, do ktorého je 

prístup práve z technickej miestnosti. Káble budú spustené do steny opäť 

elektroinštalačnými trubkami. Do dátových zásuviek, v detskej izbe, budú vedené káble 

parapetným žľabom (kanálom), vo výške 85 cm nad podlahou. Do žľabu budú vložené 

dve dvojportové dátové zásuvky.  

3.5.3 Trasa vedená do kuchyne a k 2 PoE IP kamerám 

Počet káblov: 5 

Začiatok trasy bude vedený opäť kolmo, z dátového rozvádzača do podhľadu domu, 

elektroinštalačnými trubkami. Tam sa následne rozvetví na dve trasy. Prvá z nich bude 

vedená káblovými kanálmi k vonkajšej PoE IP kamere. Cez obvodovú stenu domu, hrubú 

31 cm, bude kábel vedený elektroinštalačnou trubkou. 
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Druhá trasa bude viesť 4 káble káblovými kanálmi k Wi-Fi prístupovému bodu, 

dvojportovej dátovej zásuvke a druhej vonkajšej PoE IP kamere. K zásuvke Wi-Fi 

prístupového bodu bude vedený kábel elektroinštalačnou trubkou a zásuvka bude 

umiestnená vo výške 220 cm od podlahy. Ďalšia elektroinštalačná trubka budú vedené 

stenou k dvojportovej zásuvke, umiestnenej 25 cm od podlahy. 

Posledný kábel bude vedený cez obvodovú stenu elektroinštalačnou trubkou k vonkajšej 

PoE IP kamere. 

3.5.4 Trasa vedená do šatníku pri vchode domu  

Počet káblov: 2 

Káble z dátového rozvádzača budú vedené kolmo nahor, do podhľadu domu, 

elektroinštalačnou trubkou. Trasa kábla bude vedená krovom káblovým kanálom. Koniec 

trasy bude opäť vedený, cez stenu, elektroinštalačnou trubkou smerom k dátovej zásuvke. 

3.5.5 Trasa vedená do spálne a k PoE IP kamere 

Počet káblov: 4 

Káble poslednej trasy budú opäť vedené z dátového rozvádzača kolmo do podhľadu 

elektroinštalačnými trubkami. Následne budú vedené káblovým kanálom. Takisto ako 

v kuchyni, tak aj v spálni budú káble zakončené v dátovej zásuvke v stene, pomocou 

elektroinštalačnej trubky. 220 cm od podlahy bude umiestnená zásuvka pre Wi-Fi 

prístupový bod a 25 cm od podlahy bude umiestnená dvojportová dátová zásuvka. 

Rovnako, ako u predchádzajúcich dvoch kamerách, bude vedený kábel aj k PoE IP 

kamere – elektroinštalačnou trubkou cez obvodovú stenu domu. 

3.5.6 Súhrn 

Vedenie káblových kanálov podhľadmi zabezpečí ich jednoduchú výmenu, pokiaľ dôjde 

k poruche. Jednotlivé skupiny káblov budú zviazané páskami pre väčšiu prehľadnosť 

a dobrú manipuláciu.  
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Do a z priestorov krovu budú káble vedené, k zásuvkám pracoviska a PoE IP kamerám, 

elektroinštalačnými trubkami. Na mieste, kde bude nastávať ohyb káblov, odporúčam 

použiť pre lepšiu flexibilitu a zaistenie správneho polomeru ohybu prvky tomu určené.  

Dátové zásuvky budú umiestnené vo výške 25 cm nad podlahou a zásuvky, do ktorých 

bude pripojený Wi-Fi prístupový bod budú vo výške 220 cm nad podlahou. Parapetný 

žľab bude umiestnený vo výške 85 cm nad podlahou. 

Celkovo bude v navrhovaných trasách kabeláže vedených 19 káblov kategórie 5E. 

3.6 Spôsob značenia 

Keďže sa jedná o jednoposchodový dom, značenie nebude komplikované, avšak bude 

rovnako dôležité. Rozhodol som sa pre identifikačný typ značenia, ktorým bude označený 

Patch panel a jeho porty a dátové zásuvky a ich porty.  

Čísla portov Patch panelu sú integrované už výrobcom. Preto na štítky nad každým 

portom odporúčam zaznačiť číslo dátovej zásuvky alebo skratku zariadenia, ktoré je do 

daného portu zapojené (AP1, AP2, IP1, IP2, IP3). 

Dátové zásuvky, pre ich malý počet, odporúčam značiť nasledujúcim spôsobom: XY-A,        

XY-B. Napríklad: dátová zásuvka číslo jedna bude mať značené porty 01-A a 01-B. 

3.7 Aktívne prvky 

V tejto podkapitole sa nachádza logická schéma siete a popis jednotlivých aktívnych 

prvkov danej siete. V sieti navrhujem použiť Switche, Router, Bridge, dátové úložisko 

NAS, IP kamery, Wi-Fi kameru a Wi-Fi prístupové body. 

3.7.1 Logická schéma siete 

Do dátové rozvádzača je privedený internet optickým káblom do Routera, ktorý je 

prepojený so Switchom. Zvyšok kabeláže je riešený metalickými káblami vedenými 

k jednotlivým zariadeniam. 

Obrázok logickej schémy siete sa nachádza v Prílohe č. 3. 
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3.7.2 Switch 

Do počítačovej siete rodinného domu som sa rozhodol pre výber zariadenia Switch 

značky Ubiquiti. Switch bude umiestnený priamo v dátovom rozvádzači a bude plniť 

funkciu hlavného prvku siete.  

Konkrétne ide o typ Ubiquiti UniFi US-24-250 W. Tento switch je možné namontovať 

priamo do vertikálnych líšt dátového rozvádzača. Je plne manažovateľný a má 26 portov, 

z ktorých 24 sú PoE Gigabit RJ45 porty. To znamená, že každý jeden z nich je schopný 

napájať prvky siete cez PoE. Pre konkrétnu sieť to bude veľmi vhodné, keďže týmto 

spôsobom budú napájané IP kamery, ako aj Wi-Fi prístupové body. 

Ostatné 2 porty Switcha sú SFP porty, ktoré podporujú prenosovú rýchlosť až 1 Gbps. 

 

Obr. 25: Switch Ubiquiti UniFi US-24-250 W [27] 

3.7.3 Router 

Z dôvodu zachovania značky a jednotnosti, som ako router vybral výkonný Ubiquiti 

UniFi Security Gateway PRO. Jedná sa opäť o zariadenie, ktoré je možné priamo 

namontovať do vertikálnych líšt dátového rozvádzača. Router má 8 portov, z toho 2 sú 

gigabitové Ethernet porty, ktoré slúžia na pripojenie k sieti. 2 páry kombo portov 

RJ45/SFP slúžia pre správu siete. Router má ešte jeden RJ45 sériový port a jeden USB 

port. 

 

Obr. 26: Router Ubiquiti UniFi Security Gateway PRO [27] 
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3.7.4 Bridge 

Nejedná sa o obyčajný Bridge, ale o Philips HUE Bridge 2.0. K tomuto mostíku je možne 

pripojiť až 50 žiaroviek a svietidiel zo série Philips HUE. Disponuje protokolom ZigBee, 

ktorý má za úlohu zachovanie kompatibility a jednoduché ovládanie zariadení od rôznych 

výrobcov, ktoré je následne možno interaktívne spravovať pomocou počítača, mobilného 

telefónu alebo tabletu nielen lokálne z domova, ale aj na diaľku cez internet. 

 

Obr. 27: Philips HUE Bridge 2.0 [27] 

3.7.5 Dátové úložisko NAS 

Tento typ úložiska, nachádzajúceho sa v dátovom rozvádzači, som zvolil pre ukladanie 

záznamov z IP kamier. Zvolil som dátové úložisko Synology DS218j, ktoré s 1.3 GHz 

dvojjadrovým procesorom, postačuje vyťaženiu v domácnosti. Vďaka funkcii 

QuickConnect je získaný jednoduchý prístup k súborom cez internet. Úložisko je možné 

navýšiť až na 24 TB. 

 

Obr. 28: Dátové úložisko NAS Synology DS218j [27] 
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3.7.6 IP kamery 

Pri IP kamerách bol rozhodujúci faktor PoE, kvôli zjednodušeniu inštalácie 

a zredukovaniu prípojných káblov na polovicu. Do exteriéru domu budú inštalované 

celkovo 3 takéto kamery. Vybral som IP kameru značky Hikvision s označením DS-

2CD2122FWD-IWS (2,8 mm). Zorný uhol kamery je 90°. Medzi hlavné atribúty kamery 

patrí maximálne rozlíšenie 1920 x 1080 px, detekcia pohybu a infračervené prisvietenie, 

ktoré v noci umožňuje zvýšiť viditeľnosť do vzdialenosti 30 m. Kamera spĺňa normy IP66 

– prachotesnosť a intenzívne tryskajúca voda a IK08 zaručuje chránenie proti 

nepretržitému potopeniu do vody. 

 

Obr. 29: IP kamera Hikvision [27] 

Jedna IP kamera s Wi-Fi napájaním bude umiestnená v obývacej izbe. Vybral som 

sofistikované riešenie, ktoré ukrýva kameru, s otočným objektívom o 330°, v hodinách. 

Ide o Cel-Tec FHD 360 Wi-Fi. Táto kamera je takisto schopná nahrávať záznam pri 

detekcii pohybu. 

 

Obr. 30: IP kamera Cel-Tec FHD 360 [27] 
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3.7.7 Wi-Fi prístupový bod (AP) 

Pre rozšírenie prenosu Wi-Fi signálu v dome a jeho okolí navrhujem použiť do rodinného 

domu 2 prístupové body. Tieto body sa budú nachádzať v okrajových častiach domu, 

kvôli prenosu signálu aj do exteriéru. Zvolil som produkt Ubiquiti UniFi AP-AC-LITE, 

ktorý využíva Wi-Fi štandardy 802.11a/b/g/n/ac. Je možné dosiahnuť rýchlosti prenosu, 

pri 2.4 GHz pásme 300 Mbps a pri 5 GHz pásme 867 Mbps. V dome však bude využívané 

2.4 GHz pásmo. 

 

Obr. 31: Wi-Fi prístupový bod Ubiquiti UniFi AP-AC-LITE [27] 

 

3.8 Ekonomické zhodnotenie  

Kapitola Ekonomické zhodnotenie obsahuje vypracovanú tabuľku, v ktorej je uvedený 

celkový rozpočet tohoto projektu. Najnákladnejšou položkou, ako sa dalo predpokladať 

sú aktívne prvky. Naopak najmenej nákladnou položkou ekonomického zhodnotenia 

projektu sú trasy kabeláže, kde sú zahrnuté položky – elektroinštalačné trubky, káblové 

kanále a pásky na zväzovanie káblov. 

Pretože je investor fyzická osoba, všetky ceny v tabuľke sú uvádzané vrátane DPH. 

Detailný rozpočet sa nachádza v Prílohe č. 4. 
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Tab. 4: Rozpočet návrhu (Vlastné spracovanie) 

POLOŽKA CENA 

Káble, konektory, zásuvky 474,37 € 

Dátový rozvádzač a príslušenstvo 394,24 € 

Aktívne prvky 1 800,23 € 

Trasy kabeláže 537,25 € 

Práca (inštalácia) 430,00 € 

Celkom 3 636,09 € 
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ZÁVER 

Úlohou a cieľom tejto bakalárskej práce bolo vypracovať kvalitný návrh počítačovej siete 

v novostavbe rodinného domu. Rodinný dom bude obývať mladá rodina, ktorá vyžaduje 

spoľahlivosť tejto siete, využitie kvalitných a dizajnových materiálov dátových zásuviek 

a využitie novodobých trendov v tomto obore. Pri vypracovávaní práce som sa držal 

požiadaviek investora a vďaka jeho požiadavkám som sa mohol zoznámiť s najnovšími 

trendmi v oblasti počítačových sietí. 

Na začiatku práce bola vykonaná analýza súčasného stavu, ktorá mnoho prezradila 

a vďaka ktorej sa mohla práca posunúť ďalej. Analýza bola nevyhnutnou súčasťou návrhu 

danej počítačovej siete. V jej spracovaní sa nachádza rozbor jednotlivých rozmerov izieb, 

materiál vyhotovenia stien domu či poskytovateľ internetové pripojenia, čo bol takisto 

veľmi hodnotný údaj v ďalších častiach bakalárskej práce. 

Aby som mohol vytvoriť a spracovať návrh tejto siete, boli takisto nutné teoretické 

východiská práce. V tejto časti bakalárskej práce som si buď ujasnil vedomosti 

nadobudnuté v minulých rokoch, alebo som si vytvoril vedomosti úplne nové. Vďaka 

týmto faktom som mal väčší prehľad v samotnom návrhu počítačovej siete. 

Návrh tejto siete bol teda podmienený prioritne požiadavkám investora. Bolo teda mojou 

úlohou nájsť vhodné prvky siete a skombinovať ich tak, aby záverečný efekt bol 

dostačujúci. Všetky zariadenia v sieti sú prepojené vďaka UTP kabeláži kategórie 5E, 

s technológiou prenosu Gigabit Ethernet. Jednotlivé prvky siete som vyberal podľa 

kvality výrobcu. Medzi aktívnymi prvkami dominuje značka Ubiquiti, ktorá má veľký 

potenciál nie len teraz, ale aj v budúcnosti. Touto značkou sú spojené 2 požiadavky 

investora – spoľahlivosť siete a využitie novodobých trendov v obore. Tretia hlavná 

požiadavka, využitie kvalitných a dizajnových materiálov dátových zásuviek, je splnená 

radou For Style od značky ABB. 

V závere celého návrhu, je vyhotovené ekonomické vyhodnotenie. Investor nezadal 

hranice svojho rozpočtu, ale výsledná suma, s využitím týchto prvkov je viac než 

uspokojivá. 
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Príloha 2: Umiestnenie prvkov v dátovom rozvádzači 

DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ (12 U, 19“)  

Patch panel 1U 

Horizontálny organizér kabeláže 1U 

Switch 1U 

Horizontálny organizér kabeláže 1U 

Router 1U 

Rezerva 1U 

Napájacia jednotka (8 x 230 V) 1U 

Rezerva 1U 

UPS záložný zdroj (3,26U) 

 

NAS dátové 

úložisko 

(3,71U) 

4U 
 

 Philips HUE 

Bridge 

(1,98U) 
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Príloha 3: Logická schéma siete 
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Príloha 4: Detailný rozpočet (Vlastné spracovanie) 

KÁBLE, KONEKTORY, ZÁSUVKY 

Technické označenie Popis Množstvo Cena s DPH (€) 

BELDEN UTP Cat. 5E – 4x2xAWG24 BP – drát - NH kábel pre štruktúrované kabeláže (box) 305 m 254,32 € 

Zásuvka Modular-Jack RJ45-8 Cat. 5E 1208.10 modul UTP, uchytenie Keystone 14 ks  56,97 € 

5014M-A00100 61 ABB Neo® kryt dátovej zásuvky 2x RJ45, grafitová 7 ks 18,79 € 

1753-0-8055 ABB + 5014M-B01018 ABB Neo® strmeň so soklom + nosná maska 7 + 7 ks 37,29 € 

Panduit UTPCH series (0,5 m) patch cord 25 ks 107 € 

Cena celkom (s DPH) – káble, konektory, zásuvky 474,37 € 

DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ A PRÍSLUŠENSTVO 

Linkbasic 19“ 12U 600x550mm  závesný racková skriňa, čierna 1 ks  84,60 € 

Keline K-Giga MODULAR, Cat. 5E, 24xRJ45 modulárny Patch panel  1 ks 69,00 € 

Triton RAB-VP-X30-A1, 19“, 1U horizontálny organizér (vyväzovací panel) 2 ks 39,84 € 

Napájací panel 1U do 19“ racku 8x230V napájací panel 1 ks  39,90 € 

Fortron UPS Champ 1000 VA tower UPS 1 ks 160,90 € 

Cena celkom (s DPH) – dátový rozvádzač a príslušenstvo  394,24 € 
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AKTÍVNE PRVKY 

Ubiquiti UniFi US-24-250 W Switch 1 ks  419,90 € 

Ubiquiti UniFi Security Gateway PRO Router 1 ks 264,90 € 

Philips Hue Bridge 2.0 mostík 1 ks 59,95 € 

Synology DS218j NAS dátové úložisko 1 ks 194,90 € 

WD Red 2 TB pevný disk pre dátové úložisko – 2 TB 1 ks 79,90 € 

Hikvision DS-2CD2122FWD-IWS (2.8 mm) vonkajšia PoE IP kamera 3 ks  505,98 € 

Cel-Tec FHD 360 WiFi vnútorná PoE IP kamera 1 ks 116,90 € 

Ubiquiti UniFi AP-AC-LITE Wi-Fi prístupový bod 2 ks  157,80 € 

Cena celkom (s DPH) – aktívne prvky 1 800,23 € 

TRASY KABELÁŽE 

Špirálový žľab typ VF, d=40 mm káblové kanál 38 m 491,72 € 

ProdomosLine 40 mm elektroinštalačné trubky (káblová chránička) 50 m  24 € 

HLS-12R2 vyväžovacie pásky typu suchý zips 4,5 m 21,53 € 

Cena celkom (s DPH) – trasy kabeláže   537,25 €  

Celkom (s DPH) + práca (430 €) 3 636,09 € 
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