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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh funkční počítačové sítě v konkrétním objektu. 

Analyzuje současný stav počítačové sítě a na základě analýzy je zrealizováno vlastní 

řešení. Řešení musí být funkční, lehce rozšířitelné a musí splňovat požadavky dohodnuté 

s investorem. 
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Abstract 

The bachelor thesis is focused on a suggestion of an operational computer network 

in a particular building. The thesis deals with the analysis of a present situation 

and according to its results is implemented my own solution. The solution must be 

operational, easily expandable and it will meet the requirements which will be agreed 

with the investor. 
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ÚVOD 

Počítačová síť je v dnešní době nedílnou součástí každé firmy, školy, či jiné instituce, 

neboť počítač či notebook připojený do počítačové sítě, respektive k internetu je součástí 

většiny profesí. Díky počítačové síti se urychlí komunikace uvnitř i vně společnosti. Zvýší 

se produktivita práce i efektivita celého systému firmy. Například systém vyřizování 

objednávek. Samotná technologie snižuje firemní náklady. Je tedy důležitým 

požadavkem každé firmy mít kvalitní a spolehlivou síť. 

Počítačová síť je propojení dvou a více koncových zařízení, například počítačů, kamer, 

notebooků, síťových tiskáren, serverů. Důležitým prvkem pro správné fungování takové 

sítě je nejen kvalitní kabeláž a kvalitní instalace, ale i správně zvolené aktivní prvky 

a protokoly využívané v počítačové síti. 

Při tvorbě počítačové sítě je nutné dávat si pozor na správný fyzický návrh kabelážního 

systému a být dostatečně nadčasoví. Počet koncových zařízení, která jsou dnes 

dostačující, v budoucnu nemusí vyhovovat, a proto je nutné počítat s rezervami. 

Důležitým aspektem je použití kvalitní kabeláže od prověřených výrobců s garancí 

kvality. 

Společnost, kterou jsem si vybral při tvorbě bakalářské práce, není spokojena se 

současným stavem počítačové sítě z důvodu veliké nespolehlivosti stávající sítě. Z toho 

důvodu se budu v práci zaobírat analýzou současného stavu a z požadavků investora 

vytvořím spolehlivou a funkční počítačovou síť. 

  



14 

 

CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je návrh plně funkční počítačové sítě s možností jednoduchého 

budoucího rozšíření. Nejdříve se analyzuje současný stav sítě a na základě toho se vytvoří 

funkční řešení, které bude odpovídat požadavkům investora.  

Při zpracování bakalářské práce je využito základních analýz stávající počítačové sítě. 

Důraz je kladen na správně zvolený kabelážní systém, na správné značení kabelážního 

systému a použité aktivní prvky. 

Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu. Zde jsou popsány jednotlivé 

místnosti firmy, nedostatky stávající sítě, analýza nároků na novou počítačovou síť. Další 

část se zabývá teoretickými východisky, která jsou nutná pro návrh samotné sítě. 

Následující část se zabývá návrhem kabeláže a aktivních prvků. Poslední část se týká 

vytvoření a zhodnocení rozpočtu sítě.  
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola se zabývá popisem společnosti, pro kterou bude projekt realizován. V této 

kapitole jsou popsány jednotlivé místnosti budovy, zhodnocení stávající infrastruktury 

a požadavky investora na novou počítačovou síť. 

1.1 Popis firmy 

Společnost EIKA a.s. vznikla v roce 1991. Hlavním předmětem podnikání je prodej 

hutního materiálu a hutních výrobků. Firma dále vlastní železářství, čerpací stanici, ruční 

myčku aut a vinárnu. Pobočky společnosti jsou ve Znojmě a v Brně. Čistý zisk 

společnosti se v minulých letech pohyboval okolo 3 000 000 Kč. 

Provozovna Znojmo zaměstnává přibližně 30 zaměstnanců, z nichž počítač využívá asi 

20. Správa sítě je zajišťována smluvně pracovníky podnikatele OSVČ Přemysla 

Vojtěcha. 

1.1.1 Základní údaje o firmě 

Tabulka 1: Základní údaje o firmě  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 8) 

Název Eika Znojmo a.s. 

Sídlo Oblekovice 6, 671 81 Znojmo 

IČO 63490439 

DIČ CZ 63490439 

Pobočky Oblekovice 6, Znojmo 

Hradišťská 54, Znojmo 

Vodařská 10, Brno 
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1.2 Organizační struktura firmy 

Generální ředitel

Technické oddělení 
(externí)

Obchodní a marketingový 
ředitel oddělení hutního 

zboží

Ředitel ekonomického 
oddělení

Právní oddělení (externí)

ÚčetníSkladový referent

Vedoucí prodejny hutního 
zboží Znojmo

Prodavač + sladník Skladník 3x Řidič

Vedoucí prodejny hutního 
zboží Brno

Prodavač + sladník Skladník 6x Řidič

 

Obrázek 1: Struktura firmy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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1.3 Budova firmy 

V areálu společnosti se nachází více budov, na které se ovšem bakalářská práce 

nevztahuje, proto bude popsána pouze hlavní budova s kancelářemi. Ostatní budovy 

v areálu jsou propojeny s hlavní budovou pomocí optických kabelů. Administrativní 

budova byla postavena v roce 2000. Ve stejném roce byla navrhnuta i stávající počítačová 

síť, která je ovšem z dnešního hlediska zastaralá. Budova je využívána pouze ke 

kancelářským účelům, nejsou tu tedy žádné negativní vlivy např. vysoká prašnost. 

Budova má dvě patra. V prvním patře se nachází sklad, vinárna a pronajatá plocha pro 

rybářské potřeby. Ve druhém patře jsou pouze kanceláře a sociální zařízení.  

1.3.1 Analýza místností – přízemí 

V přízemí budovy se nachází vinárna, sklad pro vinárnu a pronajatý prostor pro prodej 

rybářských potřeb. 

Tabulka 2: Plocha jednotlivých místností v přízemí  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Název Plocha [m2] 

1.01 Vstupní chodba 26 

1.02 Chodba 36 

1.03 Vinárna 176 

1.04 Sklad 15 

1.05 Rybářské potřeby 200 

Vstupní Chodba 1.01: Chodba slouží k oddělení vinárny od prodejny rybářských potřeb. 

V této místnosti bude kamera sloužící k zaznamenávání příchozích osob. 

Chodba 1.02: Do této místnosti se vstupuje z chodby 1.01. Je zde schodiště sloužící pro 

vstup do prvního patra. Do budoucna se zde neplánuje žádné přípojné místo. 

Vinárna 1.03: Místnost vinárna slouží k prodeji a uchovávání vín. V této místnosti je 

jeden počítač a platební terminál. Dále jsou v rozích vinárny umístěny dvě kamery. 

Sklad 1.04: Místnost určená ke skladování vína. Zde není žádné zařízení připojené do 

sítě. V budoucnu se zde nepočítá s žádným přípojným místem nebo kamerou. 
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Rybářské potřeby 1.05: Místnost, kterou společnost EIKA a.s. pronajímá. Počítačovou 

síť si zajišťují sami. 

1.3.2 Analýza místností – 1. patro 

V prvním patře budovy se nachází kanceláře pro administrativní pracovníky a kanceláře 

sloužící k pronájmu. Je zde vybudováno 8 kanceláří, archiv, sociální zařízení, kuchyňka 

a serverová místnost. Ve všech místnostech kromě chodby jsou zděné stropy. 

Tabulka 3: Plocha jednotlivých místností v 1. patře 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Název Plocha v [m2] 

2.01 Chodba 88 

2.02 Kancelář 37 

2.03 Kancelář 33 

2.04 Kancelář 33  

2.05 Kancelář 33 

2.06 WC páni 16 

2.07 WC dámy 16 

2.08 Kuchyňka 16 

2.09 Kancelář 28 

2.10 Kancelář 28 

2.11 Archiv 28 

2.12 Kancelář 26 

2.13 Kancelář 29 

2.14 Serverovna 29 

Chodba 2.01: Chodba je snížena sádrokartonovými podhledy. Nad podhledy vede 

veškerá stávající kabeláž ze serverové místnosti do jednotlivých kanceláří. Chodba 

propojuje všechny místnosti na patře. Je zde umístěno AP pro WIFI pokrytí na patře. 

Kancelář 2.02: Tato kancelář je majitele společnosti. Nachází se zde jeden počítač 

připojený do sítě. 

Kancelář 2:03: Místnost pro účetní společnosti. V místnosti jsou dva počítače a jedna 

síťová tiskárna.  

Kancelář 2:04: Kancelář určená pro obchodního a marketingového ředitele. V místnosti 

je jeden počítač a lokálně připojená tiskárna. 



19 

 

Kancelář 2:05: Místnost určená pro obchodní oddělení. Nachází se zde jeden počítač 

připojený do sítě a k němu připojená tiskárna. 

WC páni 2.06, WC dámy 2.07: Sociální zařízení. Místnosti jsou bez síťových zařízení. 

Kuchyňka 2.08: Místnost určená pro vaření. V této místnosti se nevyskytuje žádné 

zařízení připojené do sítě. 

Kancelář 2.09, kancelář 2.10: Tyto kanceláře jsou momentálně nevyužity. V budoucnu 

se počítá s jejich využitím, proto zde jednatel chce vybudovat přípojná místa pro připojení 

k počítačové síti. 

Archiv 2.11: Prostor je určen pro archivaci důležitých dokumentů společnosti. Žádné 

zařízení pro připojení do počítačové sítě se zde neplánuje. 

IT kancelář 2.12: Tuto místnost pronajímá společnost EIKA a.s. pracovníkům IT 

oddělení. Tato místnost je určena vedoucímu tohoto oddělení. V místnosti se nachází dva 

počítače připojené do počítačové sítě a síťová tiskárna. 

IT kancelář 2.13: Další místnost, kterou firma EIKA a.s. pronajímá, slouží taktéž IT 

oddělení. V místnosti jsou dva počítače. 

Serverová místnost 2.14: Serverová místnost je poslední místností na patře. Je zde 

zabudován stojanový rozvaděč, do kterého jsou svedeny všechny kabely z administrativní 

budovy i z ostatních budov v areálu.  

1.4 Analýza současného stavu sítě 

Analýza současného stavu ukázala nedostatky ve stávající kabeláži, zejména časté 

výpadky počítačové sítě. Kabely nejsou nataženy v žádné ochraně, pouze v provrtané zdi 

a část těchto kabelů má kvůli tomuto násilnému způsobu tahání kabelů prodřený plášť. 

Kabely nejsou popsány a ani neexistuje žádný plán kudy jsou taženy, proto je obrovský 

problém, v případě potřeby, kabel dohledat. Stávající kabeláž není v datové skříni nijak 

vyvázána, uspořádána. Elektroinstalační lišty v serverové místnosti (č. 2.14) jsou 

nedostačující a kabeláž je zde „volně“ mimo lišty. V žádné místnosti nejsou datové 

zásuvky a kabely jsou nataženy rovnou z datové skříně do jednotlivých zařízení. 
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V některém případě je zde natažen pouze jeden kabel, který je připojen do switche, do 

kterého jsou připojeny všechny zařízení v místnosti. 

V serverové místnosti je zabudována 42 unitová datová skříň od společnosti Triton. Ve 

skříni se nachází patch panely, switche a servery, které propojují celou budovu, respektive 

areál společnosti. 

Budova je k internetu připojena bezdrátově. Anténa se nachází na vnější straně budovy 

hned u serverové místnosti. Metalický kabel je tedy přiveden skrz zeď do serverové 

místnosti. Optické kabely, které tvoří páteřní strukturu sítě a propojují jednotlivé budovy 

v areálu, jsou vyvedeny také v serverové místnosti u datového rozvaděče. 

Tabulka 4: Seznam zařízení v budově  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zařízení Typ Počet Parametry 

Kamera Ubiquiti UniFI G3 3 Napájení přes POE, 

rozlišení 1920 x 1080 

Počítač Dell Optiplex 790 10  

Síťové uložiště Synology Diskstation DS 

411 

1 4x 3,5“ HDD,  

rozměr: 184 x 168 x 

230 mm 

Servery Dell PowerEdge R320 2 2x Gigabit Ethernet 

Routerboard Mikrotik Routerboard 

RB3011 

1 10x Gigabit Ethernet, 1x 

Gigabit SFP 

Switch Cisco SG 200 2 24x Gigabit Ethernet,  

2x Gigabit SFP 
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Patch panel Datacom 24 p 2 24 portů RJ45, cat. 6, 

výška 1U 

Optická vana Triton OR031-24-ST 1 24x ST 

Datový rozvaděč Triton RMA 42 1 Výška 42U, rozměr 

600x600 mm 

WIFI Router Asus RT-AC53 1  

Síťová tiskárna Canon i-SENSYS 

MF633Cdw 

2  

UPS Eaton 5E 1 Výkon 500 – 2000VA, 

rozměr 288 x 148 x 

100 mm 

Platební terminál Ingenico IWL 220 1  

Analyzovaná budova slouží pro administrativní účely. Pracuje se s ERP systémem Helios 

Orange. Společnost využívá pro e-mailovou komunikaci produkt Kerio Connect. 

Záznamy kamer z chodby (č. 1.01) a vinárny (č. 1.03) jsou ukládány na server umístěn 

v serverové místnosti. Internetové připojení obstarává společnost Videon Networking 

s.r.o. 

Tabulka 5: Rychlost internetového připojení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Download [Mbps] Upload [Mbps] Ping [ms] 

18,5 13,1 20 
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1.4.1 Použitelné prvky 

Firma si nepřeje zachovávat žádnou kabeláž, protože kabely jsou poničené a nepopsané. 

Jediné, co se zachová je optická síť mezi budovami (v areálu jsou 3 další zasíťované 

budovy), stávající počítače, síťové tiskárny, datový rozvaděč, v případě vhodnosti 

i switche, router a stávající kamery. 

1.5 Požadavky jednatele společnosti 

Jednatel společnosti si přeje, aby: 

• společnost měla funkční kamerový systém s minimálně dvou denním 

nahráváním, 

• fungoval bezproblémový chod ERP systému Helios Orange, 

• došlo ke kompletní výměně horizontální sekce infrastruktury, 

• všechny kabely a datové zásuvky byly popsány dle norem, 

• datové zásuvky měly jednotný vzhled, 

• měl každý pracovník k dispozici tři přípojná místa, 

• byla zajištěna dostatečná kapacita pro budoucí rozšíření, 

• možné instalovat použitelné stávající aktivní prvky, 

• byla garantována kvalita sítě. 

1.6 Náklady na zastavení aktuální IKS 

Z analýzy plyne závěr, že zastavení stávající počítačové sítě bude mít následky především 

na: 

• nefunkční platební terminály (areál benziny), 

• nefunkční kamerový systém, 

• nefunkční komunikace mezi prodejnami Znojmo – Brno, 

• nefunkční připojení k ERP systému Helios Orange. 

1.7 Shrnutí analýzy 

Po osobních setkáních s jednatelem společnosti jsme provedli analýzu všech místností 

v administrativní budově a zkonzultovali jsme nedostatky ve stávající kabeláži 
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a aktivních prvcích. Další schůzky řešily počet přípojných míst, který bude vypočítán 

s ohledy na možné budoucí rozšíření. Analýza také poukázala na možnost ponechání 

většiny stávajících aktivních prvků.  

Jednatel klade velký důraz na spolehlivost sítě, proto se nebrání dražšímu finančnímu 

řešení s kabeláží od prověřených výrobců. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy důležité pro pochopení návrhu 

počítačové sítě. V této části jsou popsány obecné informace, kabelážní systém a aktivní 

prvky. Tato kapitola je nezbytná pro správný a funkční návrh počítačové sítě ve 

společnosti.  

V části zabývající se obecnými informacemi jsou popsány používané topologie sítí, 

referenční model ISO/OSI a architektura TCP/IP. Navazující kapitola týkající se 

kabelážních systému vysvětlí základní pojmy, důležité normy, prvky kabelážního 

systému a jejich sekce. Poslední část se zabývá problematikou aktivních prvků. 

2.1 Počítačová síť 

Počítačová síť je spojení dvou či více počítačů za účelem komunikace mezi sebou. 

Komunikace musí probíhat podle předem definovaných pravidel. V dnešní době je 

většina počítačových sítí propojení do sítě zvané Internet (1, s. 27). 

Výhody počítačové sítě jsou především v jednoduchém sdílení dat, komunikací v síti 

nebo například při sdílení hardwarových prostředků jako je například sdílený disk, síťová 

tiskárna apod. (2, s. 9). 

Počítačové sítě se rozdělují podle rozlehlosti. Dělíme je na lokální sítě (LAN). Jejich 

hlavním rysem je výskyt na určitém místě – v jednom podniku nebo v jedné budově. 

Dalším rozdělením jsou sítě metropolitní (MAN). Tento druh sítě propojuje lokální sítě 

v jednom městě. Další rozdělení je na rozsáhlé sítě (WAN), které jsou větší než sítě MAN 

a umožňují komunikaci na velké vzdálenosti. Z praktického hlediska toto rozdělení není 

nijak důležité (2, s. 10). 

2.2 Rozdělení dle použité topologie 

Topologie sítí se zabývá způsobem zapojení prvků do počítačové sítě. Topologie může 

být posuzována z fyzického i logického hlediska. Fyzická topologie znázorňuje fyzické 

zapojení kabelů k uzlům. Logická topologie znázorňuje způsob propojení na fyzicky 

zapojené kabeláži. To může být odlišné od fyzického zapojení. Základními topologiemi 
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jsou BUS, RING, STAR nebo typ polynom. V síťových infrastrukturách není neobvyklá 

kombinace těchto topologií (3, s. 17). 

2.2.1 Topologie BUS 

Jedná se o typ otevřené lineární sběrnice. Topologie se používala v počátcích ethernetu a 

realizovala se pomocí koaxiálního kabelu. Všechny zařízení jsou zapojeny na společnou 

sběrnici. Konce koaxiálního kabelu jsou zakončeny terminátory. Terminátor zabrání 

odrážení signálu. V současné době se od tohoto typu topologie odstupuje a nahrazuje jej 

typ zapojení do hvězdy (3, s. 17; 9). 

 

Obrázek 2: Topologie sběrnice  

(Zdroj: 9) 

2.2.2 Topologie RING 

Topologie kruh je uzavřená lineární topologie. Jedná se o zapojení, kdy je každý uzel 

propojen ke dvěma sousedním uzlům a dohromady tak tvoří kruh. Tato topologie řeší 

jedinou nepřímou záložní trasu propojení – uzavřením kruhu. Využívá se v ní technologie 

token ring (3, s. 17; 9). 
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Obrázek 3: Topologie kruh 

(Zdroj: 9) 

2.2.3 Topologie STAR 

Topologie hvězda je nejpoužívanější technologií. Centrální prvek zajišťuje propojení 

s ostatními zařízeními. Jako centrální prvek se nejčastěji používá switch. Topologie 

hvězdy nevyužívá redundantní spojení mezi centrálním prvkem a koncovým zařízením. 

Topologie, která řeší redundantní spoje, se nazývá polynom. Úplný polynom řeší spojení 

každého uzlu s každým. Neúplný polynom pak vybrané uzly (3, s. 18; 9). 

 

Obrázek 4: Topologie hvězda  

(Zdroj: 9) 
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2.3 Referenční model ISO/OSI 

Nejznámější metoda popisující komunikační systémy představuje sedmivrstvá 

architektonická struktura, nazývaná referenční model OSI. Model vypracovala společnost 

ISO a zkratka OSI znamená Open Systems Interconnection. Každý výrobce využíval 

svých norem pro komunikaci, avšak ta nebyla kompatibilní s ostatními systémy. Proto 

vznikla sedmivrstvá architektura modelu ISO. Model určuje funkce jednotlivých vrstev 

modelu. Vrstvy modelu jsou fyzická, spojová (linková), síťová, transportní, relační, 

prezentační a aplikační. První čtyři vrstvy se vztahují k hardwaru, zbylé tři se vztahují 

k software (1, s. 45; 33). 

Tento model je vhodný zejména pro didaktické účely. Jeho výhodou je systematická 

struktura a terminologie. Nevýhodou je jeho těžkopádnost a nepraktičnost (34). 

 

Obrázek 5: Model ISO/OSI  

(Zdroj: 10) 

2.3.1 Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva je nejnižší vrstvou modelu OSI. Tato vrstva je odpovědná za přenos bitů 

z jednoho místa na druhé. Fyzická vrstva poskytuje oznamování o chybném přenosu 

spojové vrstvě, o správné pořadí přenosu bitů a o otevření a uzavření fyzického spojení. 

Mezi nejpoužívanější přenosová média na fyzické vrstvě patří měděné kabely, optická 

vlákna nebo rádiová komunikace. Základní jednotkou je 1 bit (1, s. 50; 33). 

2.3.2 Spojová vrstva 

Spojová vrstva se též nazývá vrstvou linkovou. Jejím úkolem je poskytování spojení mezi 

dvěma nebo více systémy. Vrstva má za úkol vytváření, udržování a rušení spojení. Mezi 
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další služby patří formátování a rozpoznávání rámců, detekce a korekce chyb, řízení toku 

dat. Základní jednotkou spojové vrstvy je rámec (1, s. 50; 33). 

2.3.3 Síťová vrstva 

Úkolem síťové vrstvy je řízení a směrování datových paketů mezi jednotlivými sítěmi, 

které spolu nesousedí. Síťová vrstva má správu datových toků, která zabraňuje zahlcení 

příliš mnoha pakety v jeden okamžik a také poskytuje reporty o problémech s doručením. 

Koncept, na kterém je postavena komunikace a fungování síťové vrstvy se nazývá relace. 

Základní jednotkou přenosu na této vrstvě je paket (1, s. 51; 33) 

2.3.4 Transportní vrstva 

Transportní vrstva je čtvrtou vrstvou ISO/OSI modelu. Účelem transportní vrstvy je 

rozčlenit data patřící k určité relaci a ty předat ve správném formátu a velikosti síťové 

vrstvě. Pokud data přichází ze síťové vrstvy do vrstvy transportní, pak je jejím úkolem 

zajistit korektní seřazení přijatých paketů a následně její přijetí (ACK). Vrstva zajišťuje 

dohled nad spojením. Základní jednotkou pro přenos je datagram, adresace se provádí na 

portech (1, s. 52; 34). 

2.3.5 Relační vrstva 

Relační vrstva vlastní nástroje a prostředky pro vytvoření a udržení relací, včetně služeb 

sloužících k jejich inicializaci. Relační vrstva obnovuje spojení po přerušení, udržuje 

posloupnost navštívených stránek apod. V referenčním modelu ISO/OSI se jedná 

o vrstvu nejméně vytíženou vrstvu (1, s. 52; 34). 

2.3.6 Prezentační vrstva 

Na úrovni této vrstvy probíhá formátování, komprese a formátování dat z aplikační vrstvy 

pro vrstvu relační. V opačném případě probíhá dekomprese a dešifrování dat pro sedmou 

aplikační vrstvu modelu do takové podoby, aby byla pro aplikaci srozumitelná. Presenční 

vrstva se zabývá například kódováním textu (ASCII) a grafických dat (JPEG, TIFF) (1, 

s. 52; 34). 
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2.3.7 Aplikační vrstva 

Poslední vrstvou modelu je aplikační vrstva. Na této vrstvě pracuje software, se kterým 

pracuje uživatel. Jeho úkolem je komunikace mezi sítí a aplikací. Mezi programy 

aplikační vrstvy patří webové prohlížeče a e-mailová komunikace (1, s. 53). 

2.4 Ethernet 

Na strukturovaném kabelovém systému lze používat různé síťové technologie založené 

na různých metodách. Patří mezi ně Ethernet, Token Ring, ATM. Nejpoužívanější 

síťovou technologií se stal právě Ethernet a je standardem pro počítačové sítě. 

Technologie Ethernet je založena na jednoduchém principu CSMA/CD (Carrier Sense 

Multiple Access / Collision Detection (5, s. 122). 

CSMA – stanice „poslouchá“ přenosové médium, zda přenosové médium nevyužívá jiná 

stanice. Pokud je médium využíváno jinou stanicí, zkusí přístup na médium později až do 

té doby, pokud není médium volné. V okamžiku, kdy je médium volné, začne vysílat svá 

data (5, s. 122). 

CD – Stanice, která posílá svá data a sleduje, zda signál na médiu odpovídá vysílaným 

úrovním a neposílá svá data i jiná stanice. V případě vysílání více stanic zároveň dojde 

ke kolizi. Pokud nastane kolize, odešle se JAM signál na všechny stanice, které v té době 

vysílaly. Stanice ukončí přenos dat a vygeneruje se náhodná časová hodnota a po ní se 

znovu pokoušejí naslouchat médium, zda je volné a mohou zahájit vysílání (5, s. 122). 

Tabulka 6: Typy Ethernetu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6, s. 50-59) 

Ethernet 

Označení Typ kabelu Přenosová rychlost [Mb/s] 

10BASE-2 Koaxiální kabel tenký 10 

10BASE-5 Koaxiální kabel tlustý 10 

10BASE-T Párový symetrický kabel 10 

10BASE-FL Optický kabel 10 

Fast Ethernet 

Označení Typ kabelu Přenosová rychlost [Mb/s] 

100BASE-TX Párový symetrický kabel 100 

100BASE-FX Optický kabel 100 
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Gigabit Ethernet 

Označení Typ kabelu Přenosová rychlost [Mb/s] 

100BASE-SX Optický kabel 1000 

100BASE-T Párový symetrický kabel 1000 

Všechny tyto druhy Ethernetu využívají metodu CSMA/CD. Nejnovějším typem je 

Deseti gigabitový Ethernet, který se označuje 10GbE. Využívá se především při budování 

vysokorychlostních páteřních sítí. Přenosová rychlost je až 10 Gb/s (6, s. 50-59). 

2.5 Architektura TCP/IP 

Koncepce ISO/OSI se díky své nepraktičnosti neprosadila do praxe a vznikla síťová 

architektura TCP/IP, na jehož koncepci je postaven i dnešní Internet. Architektura TCP/IP 

znamená Transport Control Protocol / Internet Protocol a byla vytvořena Ministerstvem 

obrany v USA. Standardy TCP/IP jsou volně dostupné a vrstvy vznikaly podle potřeb 

z praxe. Architektura získala širokou podporu a stala se standardem síťové komunikace. 

Model vychází ze čtyř základních vrstev. Nejnižší vrstvou je vrstva síťového rozhraní, 

následuje síťová vrstva, transportní vrstva a vrstva aplikační (7, s. 20). 

Tabulka 7: Porovnání ISO/OSI a TCP/IP  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 33) 

ISO/OSI TCP/IP 

Aplikační vrstva Aplikační vrstva 

Prezentační vrstva 

Relační vrstva 

Transportní vrstva Transportní vrstva 

Síťová vrstva Síťová vrstva 

Linková vrstva Vrstva síťového rozhraní 



31 

 

Fyzická vrstva 

 

2.5.1 Vrstva síťového rozhraní 

Vrstvu síťového rozhraní architektura TCP/IP neřeší, ale příslušné funkce přebírá od 

jiných architektur. Zajišťuje fyzickou komunikaci uzlů sítě. Je specifikována jako 

rozhraní sloužící k přenosu paketů různým přenosovým prostředím (7, s. 20). 

2.5.2 Síťová vrstva 

Tato vrstva zajišťuje adresování sítě IP a výměnu paketů IP protokolem. Zabezpečuje 

funkčnost na bázi třetí vrstvy (síťová vrstva) v OSI modelu (7, s. 20). 

IP protokol (Internet Protocol) je protokolem na síťové vrstvě v TCP/IP architektuře. Při 

vytváření se kladl důraz zejména na jednoduchost a rychlost. IP protokol má za úkol 

doručování IP paketů na kterýkoliv uzel pracující ve stejné síťové architektuře. Protokol 

nám definuje systém adresace, strukturu IP paketu, směrovací schéma. IP protokol se 

používá ve dvou typech, a to IPv4 a IPv6. IPv4 používá adresaci o velikosti 32bitů. IPv6 

využívá adresaci o velikosti 128 bitové adresy. Forma odesílání paketů je nespojovaná a 

nespolehlivá. To znamená, že samotný protokol nečísluje přenášené pakety, negarantuje 

pořadí ani čas doručení. V případě zahlcení sítě nebo porušení paketu se paket „zahodí“ 

(32). 

Mezi podpůrné protokoly patří ARP protokol, který slouží k mapování IP adres na MAC 

adresy a ICMP, který slouží k ohlašování chyb a zvláštních stavů při přenosu IP paketu 

(32). 

2.5.3 Transportní vrstva 

Transportní vrstva zajišťuje transportní službu mezi aplikacemi pomocí protokolu TCP 

nebo UDP. UDP se využívá pro přenos v reálném čase, kde akceptujeme občasnou ztrátu 

paketů. Například při IP telefonii. Protokol TCP zajišťuje spolehlivou komunikaci. 

V případě chyby se paket pošle znovu (7, s. 20). 
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2.5.4 Aplikační vrstva 

Aplikační vrstva v TCP/IP architektuře reprezentuje aplikační, prezentační a relační 

vrstvu v ISO/OSI modelu. Obsahuje všechny protokoly, které poskytují koncovým 

uživatelům konkrétní aplikace (7, s. 20). 

2.6 Kabelážní systém 

Kabelážní systém tvoří všechny prvky, které jsou nezbytné pro komunikační síť. Tvoří ji 

kabely, konektory, rozvaděče, kabelové trasy a aktivní prvky. Kabelážní systém můžeme 

rozdělit na jednoúčelový a univerzální. Mezi jednoúčelový kabelážní systém patří 

například telefonní rozvod. Univerzální kabelážní systémy podporují řadu aplikací, jako 

je analogová a digitální telefonie, přenos dat, přenos audio / video (3, s. 9). 

2.6.1 Normy 

Pro správný a funkční návrh strukturovaného kabelážního systému je nutné držet se 

určitých norem. Tyto normy můžeme dělit na mezinárodní, americké, evropské, 

popřípadě národní. Při návrhu strukturované kabeláže musíme dbát i na normy týkající se 

požární bezpečnosti nebo bezpečnosti informačních systémů (3, s. 14).  

Tabulka 8: Evropské a národní normy pro kabelážní systém  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3, s. 14) 

Norma Popis 

ČSN EN 50173-

1 

Všeobecné požadavky pro univerzální kabelážní systémy 

ČSN EN 50173-

2 

univerzální kabelážní systémy pro kancelářské prostory 

ČSN EN 50174-

1 

instalace kabelových rozvodů – specifikace a zabezpečení kvality 

ČSN EN 50174-

2 

instalace kabelových rozvodů – plánování a postupy instalace 

v budovách 

EN 501767 rámcová specifikace pro kabely se společným stíněním pro 

horizontální sekci 

EN 50168 rámcová specifikace pro kabely se společným stíněním pro pracovní 

sekci 
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2.6.2 Základní pojmy 

Mezi základní pojmy ve strukturované kabeláži patří kategorie a třída. Kategorie 

klasifikuje linku a kanál podle parametrů použitého materiálu. Třída hodnotí kabeláž jako 

celek, tj. parametry materiálu a kvalitu instalace kabeláže (3, s. 15). 

Tabulka 9: Typy použití tříd a kategorií  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3, s. 15) 

Třída Kategorie Frekvenční rozsah Použití 

A 1 do 100 KHz analogový telefon 

B 2 do 1 MHz ISDN 

C 3 do 16 MHz Ethernet 

- 4 do 20 MHz Token ring 

D 5 do 100 MHz FE, ATM155, GE 

E 6 do 250 MHz ATM1200 

Ea 6A do 500 MHz 10GE 

F 7 do 600 MHz 10GE 

Fa 7A do 1 000 MHz 10GE 

Mezi důležité pojmy patří také linka a kanál. Linka propojuje konektor v přepojovacím 

panelu s konektorem v datové zásuvce a maximální délka je 90 m. V této délce 

uvažujeme délku elektrického vedení, ne délku kabelu. Kanál má maximální povolenou 

délku 100 m a je tvořen linkou a pracovním vedením (3, s. 27). 
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2.7 Přenosová prostředí 

Přenosová prostředí jsou nedílnou součástí každé počítačové sítě. Mají za úkol vytvořit 

přenosové cesty mezi zařízeními tak, aby bylo možné posílat signál s daty. Přenosové 

cesty se vytváří pomocí metalických a optických kabelů. Velmi častý je však i přenos 

pomocí bezdrátových spojů (11). 

Mezi metalické kabely se řadí párové symetrické kabely (často nesprávně označované 

jako kroucená dvojlinka) a koaxiální kabely. Přenos u těchto médií je zajištěn pomocí 

elektromagnetického impulzu. U optických kabelů je přenos zajištěn pomocí šíření světla 

v optickém kabelu (12). 

2.7.1 Párové symetrické kabely 

Párové symetrické kabely jsou nejčastěji používaným přenosovým prostředím při 

budování počítačové sítě. Jsou relativně levné a díky moderním technologiím dosahují 

rychlosti až 10 Gb/s. Kabely jsou určeny pro přenos do 100 m (délka kanálu). Metalické 

kabely určené pro počítačové sítě podporují i technologii POE (Power Over Ethernet). 

Tato technologie umožňuje napájet zařízení pomocí datového kabelu a hojně se využívá 

například u kamerového systému (9). 

 

Obrázek 6: Nestíněný UTP kabel  

(Zdroj: 9) 

Kabely využívají různé ochrany proti útlumu, impedanci, přeslechy mezi páry kabelu 

nebo mezi sousedními kabely. Podle přehledu konstrukcí je můžeme dělit: 

• dle konstrukce páru vodičů: 

o standardní konstrukce páru, 

o svařený pár, 
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• dle konstrukce vodiče: 

o drát, 

o lanko, 

o speciálně upravené lanko, 

o speciálně upravený drát, 

• dle konstrukce stínění: 

o nestíněné, 

o stínění opletením, 

o stínění fólií, 

o stínění opletením i folií, 

• dle konstrukce pláště: 

o jednoplášťové, 

o dvou a více plášťové, 

o armované, 

• dle materiálu pláště: 

o PVC, 

o PUR, 

o LSZH, 

• dle způsobu snížení přeslechů mezi kabely: 

o distanční vložka, 

o H – kříž, 

o matrix páska (3, s. 33). 

Tabulka 10: Popis kabelu podle typu stínění  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3, s. 16) 

Anglicky Německy Popis 

UTP U/UTP nestíněný kabel 

STP S/UTP kabel stíněný opletením 

FTP F/UTP kabel stíněný folií 
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STP SF/UTP kabel stíněný opletením a folií 

ISTP S/FTP 

kabel s individuálním stíněním párů – páry folií, celkově 

opletením 

ISTP F/FTP kabel s individuálním stíněním párů – páry i celkově folií 

ISTP U/FTP 

kabel s individuálním stíněním párů – páry folií, celkově bez 

stínění 

 

2.7.2 Optické kabely 

Dalším typem kabelu používaným v komunikační infrastruktuře jsou kabely optické. 

V optickém vlákně je informace přenášena pomocí světelného paprsku. Optické kabely 

umožňují vysoké přenosové rychlosti a přenos je umožněn na velké vzdálenosti. Díky 

přenosu světelnými paprsky se eliminuje většina problémů, které vznikají při přenosu 

pomocí elektrického signálu, jako je rušení nebo indukce (3, s. 109). 

 

Obrázek 7: Optický kabel  

(Zdroj: 19) 

2.7.3 Bezdrátová komunikace 

U bezdrátového přenosu se signál přenáší pomocí elektromagnetického vlnění. 

Elektromagnetické vlnění je široce užívaným médiem například pro televizní, 
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rozhlasovou nebo telekomunikační komunikaci. Tyto vlny se liší svojí vlnovou délkou 

(frekvencí). Pro bezdrátové sítě se používá frekvence 2,4 GHz a 5 GHz. Nevýhodou 

bezdrátového přenosu je to, že bezdrátové prvky jsou dražší a zajištění bezpečnosti dat je 

náročnější (2, s. 52). 

Samotná bezdrátová norma je odvozena z Ethernetu, proto má podobné znaky. Využívá 

metodu CSMA/CD a podobné složení paketu. Pro bezdrátové sítě existuje několik 

standardů (2, s. 52). 

Tabulka 11: Bezdrátové standardy  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2 s. 53) 

Standard Pásmo [GHz] Max. rychlost [Mb/s] 

IEEE 802.11a 5 54 

IEEE 802.11b 2,4 11 

IEEE 802.11g 2,4 54 

IEEE 802.11n 2,4 nebo 5 600 

IEEE 802.11ac 2,4 nebo 5 1 000 

Přístupový bod nazývaný jako AP (Access Point) je základem pro bezdrátovou síť. 

Mohou se k němu připojovat jakákoliv klientská zařízení, jako jsou mobilní telefony, 

tiskárny, počítače. Zprostředkovává spojení mezi bezdrátovými koncovými body 

a serverem, který bývá zpravidla umístěný v metalické / optické síti. Přístupový bod 

obsahuje rádiovou část, která pracuje jako vysílač / přijímač a část kabelovou pro 

připojení kabelu (2, s. 54). 

2.8 Spojovací prvky kabelážního systému 

Mezi spojovací prvky kabelážního systému patří konektory a patch panely, datové 

zásuvky. Spojovací prvky slouží k zakončení linky. Konektory dělíme na zásuvky 
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(JACK) a zástrčky (PLUG). Nejpoužívanější zástrčkou pro metalické kabely je RJ 45 (3, 

s. 64). 

Typy konektorů typu JACK dělíme na pevné a modulární. Pevné jsou zabudované 

v nějakém zařízení, například v patch panelu. Modulární jsou vyměnitelné a můžou být 

podle typu uchycení keystone a non-keystone. Keystone je normalizovaný podle norem 

a má pružnou západku a pevnou zarážku. Non – keystone se liší dle výrobce (3, s. 65). 

 

Obrázek 8: Konektor plug RJ45 

(Zdroj: 13) 

 

Obrázek 9: Keystone zásuvka RJ45  

(Zdroj: 14) 

 

2.8.1 Patch panel 

Patch panel je pasivní prvek strukturované kabeláže. Slouží k zakončení linky. Jedná 

strana datového kabelu je zakončena v patch panelu, druhá část nejčastěji v datové 

zásuvce. Použití patch panelu je nejpohodlnější varianta sloužící k přepojování. 

Přepojování probíhá pomocí přepojovacího kabelu, který je z jedné strany zakončen 

v patch panelu a z druhé v portu aktivního prvku, nejčastěji switche (3, s. 68). 
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Patch panel se dělí dle konstrukce na integrované, tedy pevně osazené patch panely nebo 

modulární. Modulární patch panely mají vyměnitelné prvky panelů i zásuvek. 

Přepojovací panely se nejčastěji vyrábí v rozměru 19“ a obvyklá hustota osazení je 24 

portů na 1U. Součástí přepojovacího panelu může být i vyvazovací lišta (3, s. 180). 

 

Obrázek 10: Patch panel  

(Zdroj: 15) 

2.8.2 Datová zásuvka 

Datová zásuvka slouží k zakončení horizontální linky. Dle osazení se dělí na 

integrovanou a modulární. Zásuvky se dělí dle způsobu montáže, pro montáž na omítku, 

pro montáž na krabici ve zdi, popřípadě v parapetním kanálu nebo pro montáž do 

podlahových boxů. Důležitým parametrem u datových zásuvek je stupeň průmyslové 

ochrany. Stupeň ochrany bývá od IP 20 až IP 68 (3, s. 187). 

2.9 Organizační prvky a prvky vedení strukturované kabeláže 

Organizační prvky strukturované kabeláže slouží k přehlednosti a organizaci kabeláže. 

Mezi organizační prvky patří datové rozvaděče, organizéry a různé doplňky jako 

například prvky pro uchycení kabelů a ochrana proti ostrým hranám, prvky pro zajištění 

požadovaného poloměru ohybu kabelu. Mezi prvky vedení patří veškeré lišty, trubky, 

žlaby. Jsou to prvky sloužící k ochraně kabelů (3, s. 206). 

2.9.1 Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč slouží k ochraně umístěných zařízení před poškozením nebo 

neoprávněným vstupem. V rozvaděči jsou umístěny prvky konektivity, prvky kabeláže a 

aktivní prvky (3, s. 197).  
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Datové rozvaděče se dělí dle umístění na stojanové, nástěnné, stropní, do zdvojených 

podlah. Dle provedení se dělí na uzavřené skříně nebo otevřené. Dle konstrukce se datové 

rozvaděče dělí na svařované, nýtované nebo rozebíratelné – šroubovatelné. Důležitým 

parametrem je také dělení podle stupně průmyslové ochrany a velikosti zástavby (3, s. 

197).  

 

Obrázek 11: Datový rozvaděč  

(Zdroj: 16) 

Mezi příslušenství datových rozvaděčů patří organizéry kabeláže, osvětlovací jednotky, 

ventilátorové a klimatizační jednotky, police, boxy na dokumentaci, police (3, s. 206). 

2.9.2 Organizéry kabeláže 

Organizéry kabeláže slouží k organizaci kabelů v rozvaděči. Nejčastěji se dělí na 

horizontální a vertikální. Využívají se typy s uzavřeným hřebenovým organizérem nebo 

D-ring organizéry s plastovým či kovovým okem (3, s. 207). 

2.10 Značení 

Značení je velmi důležité pro správný návrh síťové infrastruktury. Požadavky na správné 

značení definuje norma EN 50174. Značení se dělí na identifikační, informační a 

výstražné. Identifikační značení popisuje jednotlivé prvky kabeláže, informační 
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informuje o důležitých skutečnostech a výstražné značení varuje před nebezpečím (3, s. 

284). 

Dle norem musí být označeny: 

• všechny kabely na obou koncích, 

• kabelové svazky na koncích a v místě větvení a křížení tras, 

• patch panely a jejich porty, 

• zásuvky a jejich porty, 

• datové rozvaděče, aktivní prvky (3, s. 285). 

Identifikační kód se tvoří podle pravidel přímého identifikačního kódu nebo reverzního 

identifikačního kódu (3, s. 286-287). 

Tabulka 12: Příklad přímého identifikačního kódu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3, s. 286) 

O.PP.MMM.ZZ.X 

O číslo objektu 

PP číslo podlaží 

MMM číslo místnosti 

ZZ číslo zásuvky 

X číslo portu v zásuvce (zleva) 

 

2.11 Sekce kabelážního systému 

Sekce kabelážního systému se dělí na páteřní, horizontální a pracovní sekci (3, s. 19). 
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Obrázek 12: Sekce kabelážního systému 

 (Zdroj: 17) 

 

2.11.1 Páteřní sekce 

Páteřní sekce musí být dle norem realizována vždy z optických vedení. Pro hlasové 

služby může být použito i metalického vedení. Páteřní vedení propojuje datové 

rozvaděče. Používá se topologie hvězda s možností doplnění redundantních tras. Mluví 

se tedy o topologie úplný či neúplný polynom (3, s. 19). 

2.11.2 Horizontální sekce 

Horizontální sekce propojuje datový rozvaděč se zásuvkou pracoviště. Fyzický topologie 

je vždy typu hvězda. Horizontální sekce je tvořena linkou o maximální délce 90 m 

elektrického vedení. Vždy musí být použit kabel s vodičem typu drát. Z hlediska 

přenosových vlastností je dobré, aby linka byla na obou koncích zakončena stejným 

typem konektoru a připojena stejnou technologií. Při používání stíněných kabelů je 

důležité zajistit kvalitní spojení stínění kabelu se stíněním jacku. Uzemnění linky se 

provádí pouze v datovém rozvaděči (3, s. 21). 
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2.11.3 Pracovní sekce 

Pracovní vedení prodlužuje linky horizontální nebo páteřní sekce. Délka pracovního 

vedení by neměla překročit 6 m. Kabely jsou zhotoveny z pružného kabelu, kde vodičem 

je typ lanko. Doporučuje se používat dílensky testované kabely s mechanickou ochranou 

plugu proti poškození (3, s. 23). 

2.12 Aktivní prvky 

Aktivní prvky jsou nutností pro fungování počítačové sítě. Aktivní prvky ovlivňují dění 

v síti. Mají za úkol výběr trasy, kontrolu správnosti paketů, rozhodují, do které sítě se má 

paket odeslat apod. Mezi aktivní prvky patří opakovače, zesilovače, rozbočovače, 

převodníky, switche, směrovače (2, s. 28). 

2.12.1 Zesilovač, opakovač 

Zesilovač je nejjednodušší aktivní prvek, protože pouze zesiluje signál. Využívá se tam, 

kde je médium tak dlouhé, kde by už na jeho konci nebyl signál dostatečně silný (2, s. 

28). 

2.12.2 HUB 

Dalším aktivním prvkem je hub neboli rozbočovač. Tento prvek dnes nahradily switche. 

Hub sloužil k rozbočování a větvení sítě (2, s. 28). 

2.12.3 Switch 

Switche neboli přepínače slouží k propojení jednotlivých zařízení v síti. Switch nahradil 

dříve používané rozbočovače. Switch funguje na druhé, tedy linkové vrstvě ISO / OSI 

modelu. Switch kontroluje adresy odesílatele a příjemce v přenášeném paketu a na 

základě toho přeposílá pakety pouze na port, ve kterém se cílové zařízení nachází (18). 

2.12.4 Směrovač 

Směrovač pracuje na síťové vrstvě ISO/OSI modelu. Router je zařízení, které zajišťuje 

řízení sítě. Shromažďuje informace o připojených sítích a na základě toho vybírá 

nejvhodnější cestu pro odeslání paketu. Jednotlivé pakety odesílá na základě IP adresy 

(2, s. 29). 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V kapitole vlastních návrhů řešení je popsán funkční návrh počítačové sítě pro společnost 

EIKA a.s. V kapitole se vychází z analýzy současného stavu popsaného v první kapitole 

a za východisek popsaných v kapitole týkající se teoretické části. 

Kapitola vlastního návrhu se zabývá návrhem technologie, návrhem veškerých 

komponent jako jsou zásuvky, kabely apod. Další část se zabývá návrhem kabelových 

tras a jejich značením. Samostatná podkapitola se věnuje aktivním prvkům a poslední 

podkapitola se zabývá ekonomickým zhodnocením vlastního návrhu. 

3.1 Návrh technologie a topologie 

Při návrhu technologie horizontální sekce je nezbytně nutné myslet nad využitím do 

budoucna. Proto doporučuji využít technologii Ethernet o rychlosti 1 000 Mb/s, tedy 

Gigabit Ethernet. Pro přenos doporučuji využít metalických kabelů a technologii WIFI. 

Požadavek na rychlost 1 000 Mb/s splňuje kabeláž třídy D, tedy kategorie 5. Pro přenos 

dat pomocí párových symetrických kabelů o požadované rychlosti se používá Ethernet 

s názvem 1000BASE-T.  Pro pokrytí patra WIFI signálem navrhuji technologii 802.11ac 

na obou frekvenčních pásmech, tedy 2,4 GHz i 5 GHz.  

Pro návrh topologie doporučuji zapojit obě patra jako jednu horizontální sekci, která bude 

vycházet z datového rozvaděče umístěného v prvním patře. Délka kabeláže vedoucí 

z prvního patra do přízemí bude přibližně 50 metrů a vedení kabeláže po trase je 

bezproblémové i pro více kabelů. Topologii doporučuji použít hvězdu, tu pro horizontální 

sekci stanovuje norma. 

3.2 Návrh počtu a umístění přípojných míst 

Při návrhu počtu přípojných míst je nutno vycházet z požadavků investora a podle potřeb 

počet portů naddimenzovat pro budoucí rozšíření připojených zařízení. Datové zásuvky 

jsou rozmístěny v souladu s potřebami a požadavky investora. Jejich umístění je 

zakresleno v příloze 3 a 4. 

Při vytváření počtu portů v jednotlivých místnostech se využívá logiky čtyř portů na 

jednoho pracovníka. Dle podlahové plochy uvedené v kapitole 1.3 je zřejmé, že 
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v místnosti typu kancelář mohou pracovat pouze dva pracovníci, proto je maximální 

počet portů 8. 

Veškeré kabelové trasy v místnostech jsou ukončeny elektroinstalační krabicí, respektive 

datovou zásuvkou. Datové zásuvky jsou ve všech místnostech umístěny ve výšce 50 cm 

od podlahy. Datové zásuvky umístěné na chodbách a v rozích vinárny jsou umístěny 20 

cm od stropní části místnosti. Tyto zásuvky slouží k připojení IP kamer, popřípadě WIFI 

AP. 

Tabulka 13: Počet přípojných míst 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PŘÍZEMÍ 

  

  

Současný stav Budoucí 

stav 

Místnost Číslo Počet 

portů 

PC Tiskárna IP 

kam 

WIFI 

AP 

Plat. 

term. 

Počet 

portů 

Vstupní 

chodba 

1.01 1 0 0 1 0 0 2 

Chodba 1.02 0 0 0 0 0 0 0 

Vinárna 1.03 4 1 0 2 0 1 8 

Sklad 1.04 0 0 0 0 0 0 0 

Rybářské 

potřeby 

1.05 Počítačovou síť si firma zajišťuje sama 

1. PATRO 
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Místnost Číslo Počet 

portů 

PC Tiskárna IP 

kam. 

WIFI 

AP 

Plat. 

term. 

Počet 

portů 

Chodba 2.01 1 0 0 0 1 0 2 

Kancelář 2.02 1 1 0 0 0 0 4 

Kancelář 2.03 3 2 1 0 0 0 8 

Kancelář 2.04 1 1 0 0 0 0 4 

Kancelář 2.05 1 1 0 0 0 0 4 

WC páni 2.06 0 0 0 0 0 0 0 

WC dámy 2.07 0 0 0 0 0 0 0 

Kuchyňka 2.08 0 0 0 0 0 0 2 

Kancelář 2.09 0 0 0 0 0 0 8 

Kancelář 2.10 0 0 0 0 0 0 8 

Archiv 2.11 0 0 0 0 0 0 2 

Kancelář 2.12 3 2 1 0 0 0 8 

Kancelář 2.13 2 2 0 0 0 0 8 

 

  



47 

 

3.3 Návrh komponent 

Následující kapitola se věnuje návrhu samostatných komponent použitých při návrhu 

počítačové sítě. Je zde popsána veškerá kabeláž, zásuvky, patch panel, datový rozvaděč i 

ostatní prvky potřebné pro správnou instalaci. Při výběru komponent doporučuji využívat 

produktů od kvalitních a ověřených výrobců. 

3.3.1 Kabely 

Kabeláž horizontální sekce doporučuji vytvořit z nestíněného kabelu kategorie 5E. 

Navrhuji použít kvalitního a prověřeného výrobce značky Belden. 

Tabulka 14: Kabel horizontální sekce  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20) 

Název Kategorie Stínění Plášť Průměr 

[mm] 

Délka 

[m] 

Cena bez 

DPH [Kč] 

UTP Belden 

1583E 

5 NE PVC 5 305 2 150,25 

Ke kabeláži pracovní sekce doporučuji využít patch cord kabely podle požadované délky. 

Pro potřeby této počítačové sítě doporučuji používat patch cordy o délce 0,5 m–3 m. 

Tabulka 15: Kabel pracovní sekce  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20) 

Název Kategorie Stínění Plášť Délka 

[m] 

Cena bez DPH [Kč] 

Patch Cord UTP 

cat.5 

5 NE PVC 0,5 / 3 22,5 / 52,5 

 

3.3.2 Zásuvky 

Datové zásuvky navrhuji dle požadavku investora v jednotné a neutrální barvě. Proto je 

vhodné využít bílé datové zásuvky s označením Tango od společnosti ABB. 
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Tabulka 16: Datová zásuvka  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21) 

Název Kategorie Typ montáže Počet portů Cena bez DPH [Kč] 

ABB Tango 5 Pod omítku 2 173 

 

3.3.3 Elektroinstalační krabice 

Elektroinstalační krabice je nedílnou součástí pro upevnění datové zásuvky. Doporučuji 

používat hloubku alespoň 40 mm pro snadnější instalaci datových zásuvek. Krabice 

s označením KO 97/5 a KO 125 E slouží jako pomocné krabice pro instalaci. 

Tabulka 17: Elektroinstalační krabice  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 22; 31) 

Název Typ Průměr 

[mm] 

Hloubka 

[mm] 

Cena bez 

DPH [Kč] 

Krabice 68 typ KU 68-1901 Pod 

omítku 

73 42 5,45 

Krabice KO 97/5 Pod 

omítku 

103 50 23 

Krabice KO 125 E Pod 

omítku 

150 77 79 

 

3.3.4 Konektory 

Konektory od společnosti Belden slouží k zakončení linek. Zakončení se provádí 

zářezovým nástrojem IDC110. 

Tabulka 18: Keystone konektor RJ45  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20) 

Název Kategorie Stínění Typ vodiče Cena bez DPH [Kč] 

Belden IBDN 

Keystone Jack RJ45 

5 Ne Drát 54 
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3.3.5 Patch panel 

Přepojovací panel navrhuji použít modulární s osazením konektorů od společnosti Belden 

uvedených v kapitole 3.3.4. 

Tabulka 19: Přepojovací panel  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20) 

Název Vyvazovací lišta Počet portů 

na 1U 

Typ Cena bez 

DPH [Kč] 

Modulární kovový 

patch panel 1U 

Ano 24 Keystone 375 

 

3.3.6 Datový rozvaděč 

Stávající datový rozvaděč ve společnosti EIKA a.s. je od společnosti Triton o velikosti 

42 U. Díky této výšce je vhodný i pro budoucí počítačovou síť. Není tedy nutné pořizovat 

nový rozvaděč. 

Tabulka 20: Datový rozvaděč  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

Název Provedení Výška 

[U] 

Šířka 

[mm] 

Hloubka 

[mm] 

Cena bez 

DPH [Kč] 

Triton RMA-42-L66 Stojanové 42 600 600 8 372 

 

3.3.7 Police do datového rozvaděče 

Do datového rozvaděče je vhodné umístit polici pro síťové uložiště od společnosti 

Synology, které ve firmě slouží k uchování dat. 
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Tabulka 21: Police datového rozvaděče  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

Název Šířka 

["] 

Hloubka [mm] Nosnost [kg] Cena bez 

DPH [Kč] 

Triton A1 RAB-UP-

750-A1 

19 750 40 668 

 

3.3.8 Držák rezervy kabelů 

Pro bezpečné uložení rezervy metalických kabelů je nutné použít držák rezervy kabelů. 

Tabulka 22: Držák rezervy kabelů 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23) 

Název Šířka ["] Výška 

[U] 

Cena bez 

DPH [Kč] 

RAB-VP-R01-A1 19 1 1 937 

 

3.3.9 Organizér kabeláže 

Organizace kabeláže se provádí pomocí vyvazovacích panelů. Organizace kabelů je 

důležitá pro jejich přehlednost a správné uložení kabeláže. 

Tabulka 23: Organizér kabeláže 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

Název Šířka 

["] 

Výška 

[U] 

Rozměry 

[mm] 

Počet 

háčků 

Cena bez DPH 

[Kč] 

RAB – VP – X11 – A1 19 1 60x30 6 232 

RAB – VP – X22 – A1 19 2 70x85 6 212 
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3.3.10 Napájecí jednotky 

Napájení aktivních prvků zajišťuje napájecí jednotka 8x230V o velikosti 1 unit. 

Tabulka 24: Napájecí jednotka  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 24) 

Název Počet 

zásuvek 

Maximální zátěž 

[W] 

Šířka ["] Výška 

[U] 

Cena bez 

DPH [Kč] 

Napájecí panel 

8x230V s vypínačem 

8 3 500 19 1 375 

 

3.3.11 Označení svazků kabelů 

Stahovací pásek je nutný ke správné identifikaci kabelových svazků. Stahovací pásek 

slouží pro svázání kabelů a současně pro jejich identifikaci. 

Tabulka 25: Označení kabelů 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

Název Délka [mm] Šířka [mm] Cena bez 

DPH [Kč] 

IMP2 PA66 WH 100 50,8 19,1 9,1 

 

3.3.12 Samolepící štítky 

Jednotlivé datové kabely se označují pomocí samolepících štítků. 

Tabulka 26: Samolepící štítky  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 26) 

Název Délka [mm] Šířka [mm] Cena bez 

DPH [Kč] 

Samolepící štítky k popisování 

kabelů 

70 12 0,7 
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3.3.13 Kovový žlab 

Datové kabely doporučuji uložit do drátěného žlabu. Kabely uloženy v tomto nosném 

systému jsou přehledně a systematicky uloženy. Je důležité vybrat žlab s dostatečnou 

kapacitou.  

Tabulka 27: Kovový žlab  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 27) 

Název Délka [mm] Šířka [mm] Výška [mm] Cena bez DPH 

[Kč] 

MARS drátěný žlab 

50/30 2,5m 

2 000 300 50 344 

 

3.3.14 Elektroinstalační trubka 

Pro vedení kabelových tras ve zdi se hodí použití elektroinstalačních trubek. Tyto trubky 

musí mít dostatečně velký průměr pro datové kabely. Nestíněný datový kabel kategorie 5 

má průměr 5 mm. Do elektroinstalační trubky by se měl vejít dvojnásobný počet datových 

kabelů, než jaký bude skutečný počet. Do trubky o vnitřním průměru 75 mm se bez 

problému vejde 14 kabelů. Trubka Monoflex o velikosti 31,2 mm slouží k instalaci 

z odbočovací krabice do datové zásuvky. 

Tabulka 28: Elektroinstalační trubky  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 28) 

Název Instalace 

pod 

omítku 

Délka [m] Vnější 

průměr 

[m] 

Vnitřní 

průměr 

[m] 

Cena bez 

DPH [Kč] 

Husí krk trubka 

Kopoflex 90 KF 

09090 

Ano 1 90 75 36,16 

Husí krk trubka 

MONOFLEX 1440 

Ano 1 40 31,2 13,91 
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3.4 Návrh značení 

Pro správné zpracování projektu je nutné značit kabelážní systém. Z důvodu relativně 

malého počtu datových zásuvek je doporučuji označovat pouze pořadovým číslem 

zásuvky a písmenem pro označení portu, například tedy 10A. V každé místnosti je 

vhodné číslovat ve stejné logice, tedy např. po směru hodinových ručiček. Patch panely 

navrhuji označit PX, kde X značí pořadové číslo patch panelu. Stejným principem se 

označí i všechny aktivní prvky. 

3.5 Návrh tras 

Trasy horizontální kabeláže doporučuji rozdělit na dvě části, každá část představuje jedno 

patro v budově. 

Trasa A – přízemí 

Trasa B – první patro 

Všechny kabelové trasy vedou z místnosti v prvním patře označené jako 2.14, tedy 

serverovna. Datový rozvaděč je umístěn naproti dveřím u zdi. Kabelové trasy navrhuji 

vést v kovovém žlabu po stropu místnosti až k chodbě, místnosti označené jako 2.01. Zde 

doporučuji vytvořit průraz na chodbu, kde jsou nainstalovány podhledy. Na chodbě je 

důležité nainstalovat kovové žlaby tak, aby nepřekážely silové elektřině umístěné 

v podhledech.  

Veškeré kabelové trasy, které povedou v prvním patře, tedy trasy B, doporučuji 

z kovového žlabu odbočit do jednotlivé místnosti, kde je v husím krku vést cca 20 cm od 

stropu k datové zásuvce a pak odbočit ke každé datové zásuvce umístěné cca 50 cm od 

podlahové části. Celková výška místnosti je asi tři metry. Nad každou datovou zásuvkou 

navrhuji umístit elektroinstalační krabici, která slouží ke zjednodušení manipulace při 

tahání kabelových tras. Z chodby navrhuji vést jednu elektroinstalační trubku, která 

povede k elektroinstalační krabici umístěné nad datovou zásuvkou a zde udělat odbočení 

do dalšího husího krku vedoucího k datové zásuvce. Ostatní kabely budou umístěny 

v další elektroinstalační trubce vedoucí k dalším datovým zásuvkám.  
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Kabely, které mají být v přízemí (trasy A), navrhuji dotáhnout do místností v prvním 

patře označené jako kancelář (2.05), zde udělat průraz do přízemí a odtud ve zdi stejným 

způsobem jako v trasách v prvním patře a pokračovat cca 20 cm pod úrovní stropu 

k jednotlivým datovým zásuvkám. Při vytváření průrazu navrhuji instalovat velkou 

elektroinstalační krabici jak do prvního patra, tak do přízemí a tyto krabice propojit čtyřmi 

elektroinstalačními trubkami, kterými povedou kabelové trasy z prvního patra do přízemí 

a ostatní trubky poslouží jako rezerva. 

Tabulka 29: Zapojení do patch panelu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Panel Port Ozn. Půdo

rysná 

délka 

[m] 

č. 

DZ 

port  Ozn. 

Portu 

Č. 

míst. 

 

Popis Pozn. 

P1 1 1.01 32,6 01 A 1.01 1.01 Vstupní 

chodba 

IP kamera 

– DZ u 

stropu 

P1 2 1.02 32,6 01 B 1.02 1.01 Vstupní 

chodba 

Rezerva – 

DZ u 

stropu 

P1 3 1.03 44 02 A 1.03 1.03 Vinárna IP kamera 

– DZ u 

stropu 

P1 4 1.04 44 02 B 1.04 1.03 Vinárna Rezerva – 

DZ u 

stropu 

P1 5 1.05 35,9 03 A 1.05 1.03 Vinárna PC 

P1 6 1.06 35,9 03 B 1.06 1.03 Vinárna Platební 

terminál 

P1 7 1.07 36,9 04 A 1.07 1.03 Vinárna Rezerva 

P1 8 1.08 36,9 04 B 1.08 1.03 Vinárna Rezerva 

P1 9 1.09 43,3 05 A 1.09 1.03 Vinárna IP kamera 

– DZ u 

stropu 

P1 10 1.10 43,3 05 B 1.10 1.03 Vinárna Rezerva – 

DZ u 

stropu 

P1 11 1.11 18 11 A 1.11 2.01 Chodba WIFI AP 

– DZ u 

stropu 

P1 12 1.12 18 11 B 1.12 2.01 Chodba Rezerva – 

DZ u 

stropu 
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P1 13 1.13 22,8 12 A 1.13 2.02 Kancelář PC 

P1 14 1.14 22,8 12 B 1.14  2.02 Kancelář Rezerva 

P1 15 1.15 17,2 13 A 1.15  2.02 Kancelář Rezerva 

P1 16 1.16 17,2 13 B 1.16  2.02 Kancelář Rezerva 

P1 17 1.17 13,2 14 A 1.17  2.03 Kancelář Rezerva 

P1 18 1.18 13,2 14 B 1.18  2.03 Kancelář Rezerva 

P1 19 1.19 16,8 15 A 1.19  2.03 Kancelář PC 

P1 20 1.20 16,8 15 B 1.20  2.03 Kancelář Rezerva 

P1 21 1.21 20,7 16 A 1.21  2.03 Kancelář PC 

P1 22 1.22 20,7 16 B 1.22  2.03 Kancelář Tiskárna 

P1 23 1.23 19,3 17 A 1.23  2.03 Kancelář Rezerva 

P1 24 1.24 19,3 17 B 1.24  2.03 Kancelář Rezerva 

P2 1 2.01 21,1 18 A 2.01 2.04 Kancelář PC 

P2 2 2.02 21,1 18 B 2.02 2.04 Kancelář Rezerva 

P2 3 2.03 30 19 A 2.03 2.04 Kancelář Rezerva 

P2 4 2.04 30 19 B 2.04 2.04 Kancelář Rezerva 

P2 5 2.05 30,7 20 A 2.05 2.05 Kancelář PC 

P2 6 2.06 30,7 20 B 2.06 2.05 Kancelář Rezerva 

P2 7 2.07 34,2 21 A 2.07 2.05 Kancelář Rezerva 

P2 8 2.08 34,2 21 B 2.08 2.05 Kancelář Rezerva 

P2 9 2.09 41,7 22 A 2.09 2.08 Kuchyňka Rezerva 

P2 10 2.10 41,7 22 B 2.10 2.08 Kuchyňka Rezerva 

P2 11 2.11 40 23 A 2.11 2.09 Kancelář Rezerva 

P2 12 2.12 40 23 B 2.12 2.09 Kancelář Rezerva 

P2 13 2.13 44,5 24 A 2.13 2.09 Kancelář Rezerva 

P2 14 2.14 44,5 24 B 2.14 2.09 Kancelář Rezerva 

P2 15 2.15 40,5 25 A 2.15 2.09 Kancelář Rezerva 

P2 16 2.16 40,5 25 B 2.16 2.09 Kancelář Rezerva 

P2 17 2.17 35,9 26 A 2.17 2.09 Kancelář Rezerva 

P2 18 2.18 35,9 26 B 2.18 2.09 Kancelář Rezerva 

P2 19 2.19 36,5 27 A 2.19 2.10 Kancelář Rezerva 

P2 20 2.20 36,5 27 B 2.20 2.10 Kancelář Rezerva 

P2 21 2.21 41,2 28 A 2.21 2.10 Kancelář Rezerva 

P2 22 2.22 41,2 28 B 2.22 2.10 Kancelář Rezerva 

P2 23 2.23 35,3 29 A 2.23 2.10 Kancelář Rezerva 

P2 24 2.24 35,3 29 B 2.24 2.10 Kancelář Rezerva 

P3 1 3.01 31 30 A 3.01 2.10 Kancelář Rezerva 

P3 2 3.02 31 30 B 3.02 2.10 Kancelář Rezerva 

P3 3 3.03 37,5 31 A 3.03 2.11 Archiv Rezerva 

P3 4 3.04 37,5 31 B 3.04 2.11 Archiv Rezerva 

P3 5 3.05 21 32 A 3.05 2.12 Kancelář PC 
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P3 6 3.06 21 32 B 3.06 2.12 Kancelář Tiskárna 

P3 7 3.07 25,3 33 A 3.07 2.12 Kancelář PC 

P3 8 3.08 25,3 33 B 3.08 2.12 Kancelář Rezerva 

P3 9 3.09 21,7 34 A 3.09 2.12 Kancelář Rezerva 

P3 10 3.10 21,7 34 B 3.10 2.12 Kancelář Rezerva 

P3 11 3.11 17 35 A 3.11 2.12 Kancelář Rezerva 

P3 12 3.12 17 35 B 3.12 2.12 Kancelář Rezerva 

P3 13 3.13 16 36 A 3.13 2.13 Kancelář PC 

P3 14 3.14 16 36 B 3.14 2.13 Kancelář Rezerva 

P3 15 3.15 23 37 A 3.15 2.13 Kancelář PC 

P3 16 3.16 23 37 B 3.16 2.13 Kancelář Rezerva 

P3 17 3.17 16,7 38 A 3.17 2.13 Kancelář Rezerva 

P3 18 3.18 16,7 38 B 3.18 2.13 Kancelář Rezerva 

P3 19 3.19 12 39 A 3.19 2.13 Kancelář Rezerva 

P3 20 3.20 12 39 B 3.20 2.13 Kancelář Rezerva 

Při navrhování kabelových tras je důležité volit trasy tak, aby kabelová chránička měla 

co nejméně ohybů. 

Tabulka 30: Kabelové trasy  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Trasa Označení datové zásuvky 

A1 01 

A2 02, 03, 04, 05 

B1 12, 13, 14, 15 

B2 16, 17, 18 

B3 11 

B4 19, 20, 21 

B5 22 

B6 23, 24 

B7 25, 26, 27, 28 

B8 29, 30, 31 

B9 32, 33 

B10 34, 35, 36, 37 

B11 38, 39 
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3.6 Osazení datového rozvaděče 

Datový rozvaděč nainstalovaný v místnosti 2.14 je nutné osadit prvky jako jsou servery, 

patch panely, switch, router, vyvazovací lišty a jiné prvky. Datové kabely vstupují do 

skříně vrchním prostupem, proto navrhuji hned na vrchní pozice nainstalovat držáky pro 

rezervy kabelů. Obvyklým řešením je umístění optické vany na horní pozice datového 

rozvaděče. Pod optickou vanu navrhuji umístit router a switch pro snadnou manipulaci 

s prvky v úrovni očí. Mezi tyto prvky je důležité vhodně nainstalovat organizéry 

kabeláže. Patch panely je dobré umístit blízko switche, proto je vhodné umístit je pod 

switch opět s vhodnými organizéry kabeláže. Následuje osazení dvou serverů a diskové 

stanice. Disková stanice nemá úchyt pro umístění do datové skříně, proto je nutné 

nainstalovat pod něj polici. Do spodní části je nutné umístit napájecí jednotku pro aktivní 

prvky. Firma má v současné době v datové skříni záložní zdroj (UPS), který není 

konstruován pro instalaci do datové skříně. Záložní zdroj je možné umístit na dno 

datového rozvaděče. 

3.7 Aktivní prvky 

Pro správné fungování počítačové sítě je důležité zvolit vhodné aktivní prvky. Firma 

vlastní své servery, kamery, síťové tiskárny, switche a router. Tato kapitola se zabývá 

pouze routerem, switchem a přístupovým bodem pro WIFI. Ostatní prvky doporučuji 

ponechat stávající. 
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3.7.1 Logické schéma sítě 

Server
Tiskárna WIFI AP

Router

Switch

Počítač

Internetové připojení

S

Kamera

 

Obrázek 13: Logické schéma sítě  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.7.2 Router 

Firma vlastní routerboard od společnosti Mikrotik. Označení routerboardu je Mikrotik 

RouterBOARD RB3011. Doporučuji použít stávající zařízení, které firma používá. 

Tabulka 31: Router  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 29) 

Název Provedení do 

19" racku 

SFP 

modul 

Porty 

RJ-45 

Rychlost 

[Mb/s] 

Spotřeb

a [W] 

Cena bez 

DPH [Kč] 

RouterBOAR

D RB3011 

Ano 1 10 1000 10 0 

 

Obrázek 14: Router  

(Zdroj: 29) 
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3.7.3 Switch 

Společnost vlastní dva switche od společnosti Cisco s označením SG200. Tyto switche 

jsou nevhodné pro tuto počítačovou síť, neboť jejich kapacita portů RJ45 je nedostatečná 

a switch není spravovatelný. 

Použití spravovatelného switche je nutné z více důvodu. Prvním důvodem je, že firma 

nabízí kanceláře k pronájmu. Nájemníky těchto dvou kanceláří je nutné oddělit od firemní 

sítě společnosti EIKA např. pomocí použití VLAN. Druhý důvod se týká hledání chyb 

v síti. Tento typ switche umí uchovávat záznamy o aktivitách sítě. Správce tak zjistí, kde 

je chyba v provozu sítě. 

Doporučuji zakoupit switch od firmy Dell s označením Dell Networking N1548. Tento 

switch umí monitorování sítě a různé užitečné technologie. Důležité jsou také SFP 

moduly, které má switch zabudovány pro připojení ostatních budov v areálu. Z důvodu 

připojení přibližně 20 portů (ostatní jsou rezervy), doporučuji použít tento 48 portový 

switch z důvodu možnosti jednoduchého připojení rezervních portů uvedených v návrhu 

sítě. K zařízení je nutné dokoupit držáky pro zabudování do datového rozvaděče. 

Tabulka 32: Switch  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 

Název SFP 

modul 

Porty 

RJ-45 

Rychlost 

[Mb/s] 

Funkce Cena bez 

DPH [Kč] 

Dell Networking 

N1548 

4 48 1000 Administrace, 

QoS, VLAN 

27 012 

Dell rackmount kit 504 

 

Obrázek 15: Switch 

(Zdroj: 15) 
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3.7.4  Bezdrátový přístupový bod 

Společnost EIKA a.s. vlastní AP s názvem Asus RT-AC53. Přístupový bod v budově 

slouží pro nouzové připojení např. mobilního telefonu, proto postačí stávající zařízení. 

V případě potřeby navrhuji zakoupit zařízení Ubiquiti UniFi UAP-AC-Lite, které 

podporuje frekvenční pásma 2,4GHz i 5GHz, dokáže pracovat na větších rychlostech, 

podporuje technologii MIMO a umožňuje napájení přes PoE. 

Tabulka 33: Přístupový bod  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 30) 

Název POE Porty RJ-45 
Rychlost WIFI 

[Mb/s] 
Cena bez DPH [Kč] 

Ubiquiti UniFi 

UAP-AC-LITE 
Ano 1 1167 1677 

 

Obrázek 16: Přístupový bod  

(Zdroj: 30) 

 

3.8 Ekonomické zhodnocení 

Tato kapitola se zabývá celkovým ekonomickým zhodnocením projektu. Rozpočet 

vychází z doporučených aktivních a pasivních prvků použitých k vybudování počítačové 

sítě. Cena je pouze orientační, může se lišit v závislosti na čase. Rozpočet je rozdělen na 

část kalkulaci aktivních, pasivních prvků a kalkulaci za práci. V rozpočtu nejsou zahrnuty 

zednické práce. 
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Tabulka 34: Rozpočet aktivních prvků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Popis Název Poče

t 

Cena za 

kus 

Cena 

celkem 

[Kč] 

Router Mikrotik Routerboard RB3011 1 0 0 

Switch Dell Networking N1548 + instalační 

držák 

1 27 012 27 012 

WIFI 

AP 

Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE 1 1 677 1 677 

Cena aktivních prvků 28 689 

 

Tabulka 35: Rozpočet pasivních prvků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Popis Název Počet Cena 

za kus 

Cena 

celkem 

[Kč] 

Patch panel Modulární kovový patch 

panel 1U 

3 375 1 125 

Datový rozvaděč Triton RMA-42-L66 1 0 0 

Police datového rozvaděče Triton A1 RAB-UP-750-

A1 

1 668 668 

Kabel UTP Belden 1583 1 947 m 7,04 13 707 

Kabel Patch Cord UTP cat.5 40 35 1 400 

Zásuvka ABB Tango 34 173 5 882 

Krabice 68 typ KU 68–1901 34 5,5 187 

Krabice KO 97/5 34 23 782 

Krabice KO 125 E 2 79 158 

Konektor Belden IBDN Keystone 

Jack RJ45 

136 54 7 344 

Držák rezervy kabelů RAB-VP-R01-A1 3 1 937 5 811 

Organizér kabeláže 1U RAB – VP – X11 – A1 2 232 464 

Organizér kabeláže 2U RAB – VP – X22 – A1 3 212 636 

Napájecí jednotka Napájecí panel 8x230V 1 375 375 

Označení svazků kabelů IMP2 PA66 WH 100 60 9,1 546 

Samolepící štítky k 

popisování kabelů 

  140 0,7 98 

Kovový žlab MARS drátěný žlab 50/30 

2,5m 

14 344 4 816 

Husí krk Trubka KOPOFLEX 

90FF 09090 

177 m 36,16 6 400 
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Husí krk Trubka MONOFLEX  

1440 

40 m 13,9 556 

 Cena pasivních prvků 50 955 

 

Tabulka 36: Celkový rozpočet  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Popis Cena bez DPH [Kč] 

Aktivní prvky 28 689 

Pasivní prvky 50 955 

Cena instalace 25 000 

Cena celkem 104 644 

 

Celková cena nové počítačové sítě je 104 644 Kč bez DPH. Tato částka je včetně ceny 

za instalaci, která je vyčíslena podle vzorce cena pasivních prvků * 0,5.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit reálný návrh počítačové sítě pro společnost EIKA 

a.s. Vlastní návrh řešení vycházel z analýzy stávající počítačové sítě a požadavků 

investora.  

Při návrhu vlastního řešení jsem čerpal z analýzy současného stavu. Další část se týkala 

teoretických východisek, na základě nich jsem provedl návrh vlastního řešení. Návrh 

nové počítačové sítě je zpracován z důvodu nevyhovujícího současného stavu a měl by 

sloužit jako podklad pro novou síť, kterou chce firma realizovat. 

Návrh byl konzultován s vedením IT oddělení i jednatelem společnosti. Obě strany tak 

mají přehled o použitých materiálech, umístění datových zásuvek, umístění datového 

rozvaděče a jsou seznámeni s odhadovanou cenou tohoto návrhu. Vzhledem k zisku 

společnosti EIKA a.s. a celkovými náklady tohoto návrhu je jednatel společnosti 

nakloněn k realizaci projektu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ACK – Acknowledgement 

AP – Access Point 

ASCII – American Standard Code For InformationInterchange 

ATM – Asynchronous Transfer Mode 

ERP – Enterprise Resource Planning 

IKS – Infrastruktura Komunikačních Systémů 

ISO – International Organization For Standartization 

LAN – Local Area Network 

MAN – Metropolitan Area Network 

MIMO – multiple input multiple output 

Mpbs – Megabit Per second 

OSI – Open Systém Interconnection 

POE – Power Over Ethernet 

TCP – Transmission Control Protocol 

U – Unit 

UDP – User Datagram Protocol 

VLAN – Virtual Local Area Network 

WAN – Wide Area Network 
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   Datový rozvaděč 

   Datová zásuvka 

   Trasa B 

   Trasa A 

   Průraz skrz zeď 
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Příloha 8: Osazení datového rozvaděče 

 

 

Unit Prvek 

1 Držák rezervy kabelu 

2 Držák rezervy kabelu 

3 Držák rezervy kabelu 

4 Optická vana 

5 Organizér kabeláže 1 U 

6 Router 

7–8 Organizér kabeláže 2 U 

9 Switch 

10–11 Organizér kabeláže 2 U 

12 Patch panel 

13 Patch panel 

14–15 Organizér kabeláže 2 U 

16 Patch panel 

17 Organizér kabeláže 1 U 

18 Server 1 

19 Server 2 

20–23 Synology disk station 

24 Police 

25–37 Rezerva 

38–42 UPS 

42 Napájecí jednotka 


