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Abstrakt 
Práce se zabývá problematikou síťové infrastruktury malé stavební firmy. Současný 

stav počítačové sítě je celkově nevyhovující, a proto se firma rozhodla, že společně 

s přestavbou sídla společnosti bude realizovat i zcela nový, kompletní rozvod datových 

sítí. Cílem práce je revize současného stavu počítačové sítě a návrh nového, 

optimálního modelu pro zajištění efektivního a bezproblémového využívání firemní 

výpočetní techniky. Výstupem práce je plán budovy společnosti se zakreslenými 

síťovými rozvody, které budou odpovídat platným normám, rozpis použitého materiálu, 

kabelová tabulka a návrh osazení skříně datového rozvaděče. 

 

Klíčová slova 
Počítačová síť, návrh sítě, LAN, strukturovaná kabeláž, metalické kabelážní systémy, 

RJ45, patch panel, datový rozvaděč 

 

 

 

 

Abstract 
The thesis deals with the network infrastructure of a small construction company. The 

current state of the computer network is unsatisfactory and therefore the company 

decided for realization of the brand new network wiring system in addition to the 

reconstruction of the company´s residence.  Aim of this thesis is to review the current 

conditions of the computer network and to design new, optimized model in order to 

assure effective and flawless usage of the company´s information technology resources. 

The final output of this thesis is the construction plan of company´s residence with 

network wiring drawn in. This plan will cope with appropriate regulations and will 

include the list of material used, table of cables and suggested layout of the 19” rack. 

 

Keywords 
Computer network, network design, Local Area Network, structured wiring, metallic 

cable systems, RJ45, patch panel, 19” rack 
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1. Úvod 

V současné době neustále roste potřeba po kvalitních a rychle dostupných informacích, 

které jsou potřebné jak pro spolupráci uvnitř firmy, tak pro komunikaci s jejím okolím a 

v neposlední řadě pro podporu strategického rozhodování. Funkční počítačová síť je 

dnes pro mnoho firem právě tím prostředkem, který vše výše uvedené zajišťuje.  

 Vzhledem k tomu, že hodnota dat dnes často převyšuje hodnoty fyzických 

výrobních prostředků, jsou na počítačové sítě i jejich správce zcela logicky kladeny 

vysoké nároky a vedení společnosti často očekává profesionální řešení s minimálními 

náklady. 

I společnosti, které sice nemají počítače jako svůj primární výrobní prostředek, 

ale využívají jejich možností pro podporu svého klíčového oboru podnikání, získávají 

tímto před konkurencí tolik potřebný náskok. 
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2. Vymezení problému a cíle práce 

Cílem práce je návrh rozvodů datové sítě pro nově přistavovanou budovu společnosti 

VHS Brno, a.s. V práci budu řešit typ kabeláže z hlediska očekávaného využití 

počítačové sítě, počty přípojných míst včetně výběru a umístění zásuvek, samotné 

vedení kabelových tras zahrnující organizační prvky na kabely, způsob popisu a značení 

všech datových rozvodů a osazení datového rozvaděče. 

 Důraz při návrhu budu klást na splnění požadavků, které vycházejí z českých 

norem pro strukturovanou kabeláž a na dostatečnou dimenzovanost sítě tak, aby byla 

její kapacita i s rezervou dostatečná do budoucna.  
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3. Analýza 

V této kapitole se po úvodním představení firmy budu zabývat analýzou vlastního 

objektu, pro který budu počítačovou síť navrhovat. Jednotlivé místnosti popíši 

z hlediska rozlohy, plánovaného využití, počtu osob a teoretického maximálního 

přípustného počtu osob podle normy ČSN1. Z hlediska celkového pohledu na síťovou 

infrastrukturu uvedu využívané IT vybavení, a z toho plynoucí předpokládané nároky 

na síť. Pro srovnání uvedu stávající situaci v původní budově firmy.  

 

3.1 Představení společnosti 

Společnost VHS Brno, a.s. je stavební společností, která se orientuje na 

vodohospodářské stavby, dodávku technologických celků a ekologické stavby v  

Jihomoravském regionu a v rámci projektů rozvojové zahraniční pomoci v balkánských 

republikách a na Filipínách. Obrat společnosti se v minulých letech pohybuje kolem 300 

miliónů korun. V současné době má společnost 27 zaměstnanců v kancelářských 

prostorách. 

 Přestože stavební firmy dlouhodobě podceňují důležitost IT a investice do něj, 

VHS Brno, a.s. si plně uvědomuje potřebu funkční a spolehlivé výpočetní infrastruktury 

pro podporu vlastního chodu firmy. Společnost se poučila ze současného neutěšeného 

stavu své firemní počítačové sítě a v rámci přístavby nových kancelářských prostor bylo 

rozhodnuto o vytvoření dostatečně kapacitních a moderních síťových rozvodů.  

Vzhledem k tomu, že jde o stavební firmu, výhodou je, že většina prací bude 

realizována vlastními zaměstnanci a proto i případné stavební práce pro síťové rozvody 

(průrazy, zasekávání apod.) bude provedena s minimálními, téměř režijními náklady. 

 

 

                                                      
1 Stavební norma ČSN 73 5105 – Výrobní průmyslové budovy. Norma stanovuje, že pro práci 
vykonávanou vsedě musí být na jednoho pracovníka vzdušný prostor o objemu 12 m3. Při výpočtu 
maximálního počtu osob v místnosti vycházím ze znalosti světlé výšky místnosti a její plochy. 
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3.2 Stávající stav 

Z důvodů nedostatečné kapacity původní budovy pro potřeby firmy bude provedena 

nová přístavba ke stávajícímu objektu. Z pohledu současného vedení datových sítí lze 

konstatovat následující zásadní nedostatky: 

- Datové kabely jsou vedeny průtahy v přeplněných PVC trubkách Monoflex. 

- Kabely nejsou nikde popsány, nikdo neví, co kam vede, chybí dokumentace. 

- Nedostatečné kapacity a potřeba nových a nových přípojných míst vedla 

k zapojování dalších a dalších rozbočovačů. Toto větvení sítě způsobuje snížení 

přenosových rychlostí a další nepřehlednost, kabely jsou vedeny volně „kudy se 

dá“. 

- Často byl nevhodně zvolen typ kabelu drát místo lanka, což vede k fyzickému 

poškozování kabelů. 

- V některých kancelářích je nutné se doslova dělit o jeden kabel mezi několika 

uživateli. 

- Místnost pro server slouží zároveň jako sklad kancelářského materiálu a až do 

roku 2007 byla bez jakékoliv klimatizace. 

3.3 Popis nové firemní budovy 

 

Obrázek 1: Vizualizace – jihozápadní pohled. Zdroj: Ing. V. Res 

Obrázek 1 představuje vizualizaci budoucího firemního objektu. Původní stavba 

je vpravo, vlevo je přístavba. Číslování podlaží je podle původní budovy. Proto se 
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v mém návrhu zabývám 2. a 3. podlažím, 1. podlaží je pouze parkoviště. Předmětem 

práce jsou pouze síťové rozvody v novém objektu. 

Vstup silových kabelů a telefonních kabelů do objektu je umístěn vedle 

kruhového únikového schodiště, k budově jsou kabely vedeny v zemi, v samotné 

budově potom pomocí vertikální šachty umístěné ve východní stěně budovy. Přívod 

internetu je realizován přijímací anténou, její nové umístění bude konzultováno 

s provozovatelem, společností SMART Comp, a.s., provozovatel metropolitní sítě 

NETBOX. 

Budova má ocelovou konstrukci, vnější obvodové stěny budou z materiálu 

Porotherm tloušťky 300 mm, vnitřní příčky potom ze sádrokartonu o tloušťce 100 mm. 

Světlá výška všech místností je 2700 mm, stropy v druhém i třetím podlaží budou 

s podhledy, vzdálenými od ocelové stropní konstrukce 200 mm.  

 

3.3.1 Druhé podlaží 

Místnost 201 

Popis: Spojovací krček mezi původní a novou budovou, strop s podhledy 

Plocha: 0,95 m2 

Připojená zařízení: žádná 

 

Místnost 202 

Popis: Chodba, která sousedí se všemi místnostmi, včetně místnosti pro server a datový 

rozvaděč, strop s podhledy. Šířka chodby 1200 mm nedovoluje umístění žádných 

zařízení. 

Plocha: 17,81 m2 

Připojená zařízení: pouze připravení přípojného místa pro případný Wi-fi přístupový 

bod. Prozatím není plánováno jeho zapojení. 
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Místnost 203 

Popis: Kancelář projektantů. Místnost přímo sousedí s místností pro server a datový 

rozvaděč, strop s podhledy. 

Plocha: 14,12 m2 

Předpokládaný počet osob: 2 

Maximální počet osob: 3 

Připojená zařízení: 2 osobní počítače, 2 telefony, 1 síťová tiskárna 

 

Místnost 204 

Popis: Kancelář divize zahraničních zakázek, strop s podhledy 

Plocha: 23,13 m2 

Předpokládaný počet osob: 2 

Maximální počet osob: 5 

Připojená zařízení: 2 osobní počítače, 2 telefony 

 

Místnost 205 

Popis: Kancelář technologické divize, strop s podhledy 

Plocha: 19,52 m2 

Předpokládaný počet osob: 2 

Maximální počet osob: 4 

Připojená zařízení: 2 osobní počítače, 2 telefony 
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Místnost 206 

Popis: Kancelář divize přípravy výroby, strop s podhledy 

Plocha: 28,35 m2 

Předpokládaný počet osob: 3 

Maximální počet osob: 6 

Připojená zařízení: 3 osobní počítače, 2 telefony, síťová tiskárna 

 

Místnost 207 

Popis: Kancelář zatím bez určení, strop s podhledy 

Plocha: 23,54 m2 

Předpokládaný počet osob: 0 

Maximální počet osob: 5 

Připojená zařízení: zatím žádná 

 

Místnost 208 

Popis: Kancelář zatím bez určení, strop s podhledy 

Plocha: 14,52 m2 

Předpokládaný počet osob: 0 

Maximální počet osob: 3 

Připojená zařízení: zatím žádná 
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Místnosti 209 a 910 

Popis: WC ženy a muži, strop s podhledy 

Plocha: celkem 7,23 m2 

Připojená zařízení: žádná 

 

Místnost 211 

Popis: Místnost pro server, datový rozvaděč a telefonní ústřednu. Místnost je bez oken, 

dostatečné osvětlení je zajištěno. Vstup do místnosti je dveřmi z chodby 202. Ve 

východní zdi místnosti se nachází vertikální šachta pro vedení kabeláže, strop bude 

ponechán bez podhledů. Rozměr místnosti je 2000 x 3000 mm, bez zkosení. Větrání 

místnosti je zajištěno samostatnou klimatizační jednotkou. Projekt počítá i s přídavnou 

klimatizací rackové skříně, ale tato nebude instalována. Veškeré elektrické zásuvky 

v místnosti jsou samostatně jištěné. V této místnosti budou vyvedeny veškeré datové 

kabely a připojeny k rozvaděči, dále 2 ISDN linky společnosti Télefonica O2 připojené 

k VoIP ústředně a kabel připojení k internetu. 

Plocha: 5,91 m2 

Předpokládaný počet osob: 0 

Připojená zařízení: 1 server, 1 telefon 

 

3.3.2 Třetí podlaží 

Všechny podlahy jsou tvořeny ocelovou nosnou konstrukcí s povrchovou vrstvou 

betonu, stropy podhledy. 

Místnosti bez významu pro vedení datových sítí: 

301 – Schodiště 

302 – Podesta 
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303 – Chodba 

304 – Technická místnost 

305 – Místnost pro úklid 

306 – Kuchyňka 

307 – Spojovací krček 

316 a 316 – WC  

Celková plocha: 38,57 m2 

 

Místnost 308 

Popis: Chodba 

Plocha: 12,63 m2 

Chodba, která sousedí se všemi místnostmi. Šířka chodby 1200 mm nedovoluje 
umístění žádných zařízení. 

Připojená zařízení: pouze připravení přípojného místa pro případný Wi-fi přístupový 

bod. Prozatím není plánováno jeho zapojení. 

 

Místnost 309 

Popis: Místnost pro kopírku 

Plocha: 5,69 m2 

Předpokládaný počet osob: 0 

Maximální počet osob: - 

Připojená zařízení: Fax, síťová tiskárna, síťová velkoformátová tiskárna 

 

18 
 



Místnost 310 

Popis: Sekretariát s částí pro hosty 

Plocha: 31,11 m2 

Předpokládaný počet osob: 1 

Maximální počet osob: 7 

Připojená zařízení: 1 osobní počítač, 1 telefon, notebooky hostů 

 

Místnost 311 

Popis: Kancelář ředitele společnosti, s částí pro jednání s hosty a možností připojení 

dalších notebooků 

Plocha: 23,13 m2 

Předpokládaný počet osob: 1 

Maximální počet osob: 5 

Připojená zařízení: 1 osobní počítač, 1 telefon, notebooky hostů 

 

Místnost 312 

Popis: Kancelář obchodního ředitele, pro jednání s hosty, možnost připojení dalších 

notebooků 

Plocha: 19,27 m2 

Předpokládaný počet osob: 1 

Maximální počet osob: 4 

Připojená zařízení: 1 osobní počítač, 1 telefon, notebooky hostů 
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Místnost 313 

Popis: Kancelář manažerů zakázek 

Plocha: 16,38 m2 

Předpokládaný počet osob: 2 

Maximální počet osob: 3 

Připojená zařízení: 2 osobní počítače, 1 telefon 

 

Místnost 314 

Popis: Kancelář účetní oddělení 

Plocha: 23,54 m2 

Předpokládaný počet osob: 2 

Maximální počet osob: 5 

Připojená zařízení:  2 osobní počítače, 1 telefon, síťová tiskárna 

 

Místnost 315 

Popis: Kancelář hlavního ekonoma. Většinu času se předpokládá obsazení pouze jednou 

osobou, výhledově se uvažuje o asistentce. Touto kanceláří vede úniková cesta 

k točitému schodišti, veškeré vybavení bude proto umístěno výhradně k jižní stěně. 

Plocha: 14,36 m2 

Předpokládaný počet osob: 1 + 1 

Maximální počet osob: 3 

Připojená zařízení:  2 osobní počítače, 1 telefon 
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3.4 Analýza požadavků na síť  

3.4.1 Požadavky vedení společnosti 

Společnost se v současné době rozšiřuje, což bylo i prvotním impulsem pro realizaci 

přístavby. S tímto rozšířením souvisí i požadavky na nárůst přípojných míst. 

V přístavbě se předpokládá připojení 27 počítačů nebo notebooků, 16 VoIP telefonních 

přístrojů a 5 síťových tiskáren. Výhledově se počítá s dokoupením síťového scanneru. 

Bylo rozhodnuto, že bezpečnostní systém nebude napojen na datový rozvod.  

 V současné době se používá centralizované ukládání dat na serveru společnosti, 

jde především o dokumenty Microsoft Office, Adobe PDF a fotodokumentace staveb. 

Firemní komunikace se uskutečňuje pomocí Exchange serveru.  

 Společnost nově přijala dva projektanty, u nichž se předpokládá potřeba 

přesouvání většího objemu dat v podobě výkresů programu AutoCAD. Dále chce celá 

společnost využívat výhody VoIP telefonie a plánuje pořízení nových telefonů pro 

RJ45. V budoucnu se počítá s využitím systému DMS/ECM2, který také zvýší nároky 

na datovou síť. 

 Čistě estetickým a omezujícím požadavkem potom je, že vedení kabeláže nesmí 

být vidět a samotné datové zásuvky se musí vejít společně s přepěťovými elektrickými 

zásuvkami do jednoho vodorovného pětinásobného rámečku ABB Tango. 

 Samotný návrh počítá s umístěním dvou Wi-fi přístupových bodů – pro každé 

patro jeden, a to i přesto, že firma v současné době neplánuje bezdrátovou síť vůbec 

instalovat. Z mého pohledu jde o rozumné řešení pro případ, že v budoucnu dojde ke 

změně názoru na tuto skutečnost. 

 

3.4.2 Použitý hardware ve firemní počítačové síti 

Firemní notebooky a počítače jsou velmi rozdílné konfigurace od Intel Celeron 2,53 

GHz a 256 MB RAM až po platformy Intel Core 2 Duo s 4 GB RAM na grafických 

                                                      
2 Document Management System / Enterprise Content Management jsou informační systémy pro práci 
s firemními dokumenty a informacemi v nich obsaženými.  
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stanicích. Většina počítačů je vybavena síťovou kartou 10/100 Mbit/s, všechny nové 

počítače pak kartami 10/100/1000 Mbit/s. K obnovování počítačů dochází pouze, pokud 

je nezbytně nutný nový kus pro nového pracovníka, nebo je některý ze stávajících už 

neopravitelný.  

 

3.4.3 Použitý software ve firemní síti 

Všechny počítače mají nainstalovány legální operační systém Microsoft Windows XP 

SP3 a jsou připojeny do firemní domény na Active Directory. Mezi základní výbavu 

patří Microsoft Office ve verzích XP, 2003 SP3 + compatibility pack a 2007 SP1. 

Běžná je spolupráce jednotlivých firemních oddělení nad daty uloženými na firemním 

serveru. Vybrané počítače mají nainstalovány AutoCAD 2007 nebo 2009, DWG 

TrueView pro prohlížení a tisk souborů AutoCADu, případně software KROS plus pro 

tvorbu stavebních rozpočtů. Antivirouvou ochranu zajišťuje prozatím AVG 8.5 

s centrální správou. 
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4. Teoretická východiska řešení 

Potřeba propojení jednotlivých počítačů byla v prvopočátcích motivována snahou o 

efektivní využití těchto nedostatkových, drahých a prostorově náročných strojů. Mezi 

první síťové přenosy tak patřilo dálkové zadávání zpracování dávek děrných štítků 

pomocí terminálů a telefonních linek [1 str. 3]. S vývojem informačních technologií, 

pak následovala potřeba vzájemného propojení jednotlivých datových center.  

V současné době jsou potom kladeny nároky na spolupráci jednotlivých 

uživatelů nad společnými daty a minimalizace firemních nákladů používáním sdílených 

zdrojů jako jsou například síťové tiskárny a úložiště dat. 

 

4.1 Referenční model ISO/OSI 

Vzhledem k tomu, že vývoj síťových technologií byl náročný, každá z firem se snažila 

prosazovat právě tu svou, což nutně vedlo ke vzájemné nekompatibilitě, případně 

vnucování konkrétního systému menším výrobcům. Organizace ISO3 proto v roce 1977 

začala pracovat na sjednocujícím řešení, které dnes známe pod názvem Open Systems 

Interconnection. Šlo však o řešení „shora“ a proto musela organizace ISO snižovat své 

ambice a z původního návrhu celé architektury se nakonec dopracovala pouze ke stavu 

referenčního modelu ISO/OSI [2]. Tento model byl přijat jako mezinárodní norma ISO 

7498 v roce 1984. 

  

                                                      
3 International Organization for Standardization 
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Model ISO/OSI rozkládá počítačovou síť na sedm vrstev, které popisuje z hlediska 

přenášených datových jednotek a funkcí, které poskytují. 

 Název vrstvy Jednotky 

přenosu 

Funkce  

Aplikace 

Aplikační vrstva - Závisí na konkrétní aplikaci 

Prezenční vrstva - Úprava dat z/pro aplikační vrstvu 

Relační vrstva Spojení Správa relace 

 Transportní vrstva Paket End-to-end transport a 

přizpůsobení charakteru přenosu 

Přenos dat 

Síťová vrstva Paket Logické adresování a nalezení 

vhodné cesty k cíli 

Linková vrstva Rámec Fyzické adresování 

Fyzická vrstva Bit Příjem a odeslání 1 bitu jako 

změny fyzikální veličiny 
Tabulka 1: Model ISO/OSI. Zdroj: autor 

 

Z modelu ISO/OSI uvedeného v Tabulce 1 se pro potřeby této práce budu zabývat 

pouze třemi nejnižšími vrstvami (vrstva fyzická, linková a síťová), protože se jedná o 

vrstvy, které zajišťují fyzický přenos dat a jsou proto pro obsah práce relevantní. 

 

4.1.1 Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva tvoří nejnižší úroveň referenčního modelu ISO/OSI a jejími hlavními 

funkcemi jsou: 

- navázání a ukončení spojení s komunikačním médiem při přepínání okruhů, 

případně odposlech a detekci kolize u vybraných protokolů 

- modulace a demodulace dat pro přenos po přenosovém médiu 

- přenos samotného signálu po přenosovém médiu 

- synchronizace při synchronním přenosu, nebo řízení při asynchronním přenosu 

- tato vrstva neřeší adresaci 
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4.1.1.1 Přenosová média obecně 

Princip přenosu digitálních4 dat spočívá v tom, že vysílající strana vyšle přiměřeně 

výraznou změnu fyzikální veličiny na přenosové médium tak, aby ji byla přijímací 

strana schopna identifikovat jako vysílání a vyhodnotit. 

 Samotné přenosové médium pak může být tvořeno kovovým vodičem, optickým 

vláknem, případně i okolním prostředím (bezdrátové technologie). Metalické rozvody 

datových sítí jsou určeny pouze pro vnitřní instalaci. 

4.1.1.2 Metalické kabely 

Historicky hojně využívaným způsobem kabeláže bylo použití koaxiálních kabelů. 

Jedná se o kruhově uspořádaný kabel, který má uprostřed jeden měděný vodič, který je 

oddělen silnou vrstvou dielektrika od vnějšího vodiče, který tvoří typicky opletení a je 

následován případně ochrannou fólií a vnější izolací.  

 Tyto kabely se v omezené míře používají i dnes např. pro konečný rozvod 

internetu po síti kabelové televize, kde je jejich přenosová rychlost dostačující. Jejich 

hlavní nevýhodou je vyšší tloušťka znesnadňující manipulaci a dnes již nedostačující 

přenosové rychlosti. Tenké koaxiální kabely používané pro přenos televizního signálu 

jsou pro datové přenosy nepoužitelné díky své nízké kvalitě (často je v nich i použit 

hliník, místo kvalitnější mědi). 

Kroucená dvojlinka 

Kroucená dvojlinka je tvořena celkem čtyřmi páry metalických vodičů (standardně 

s izolací barevně rozlišenou na dvojice oranžová – bílooranžová, zelená – bílozelená, 

modrá – bílomodrá a hnědá – bílohnědá). Tyto páry jsou krouceny z důvodu zmenšení 

přeslechů a snížení elektromagnetického rušení. Kroucení jednotlivých párů má odlišné 

stoupání ze stejných důvodů. Všechny páry jsou pak uzavřeny vnější ochrannou a krycí 

vrstvou nebo vrstvami. Pro vnitřní instalaci je vhodné využít kabely, které při hoření 

neuvolňují toxické zplodiny. Kroucené dvojlinky se vyrábějí ve dvou základních 

                                                      
4 Oproti tomu analogová data jsou spojitá a nabývají neomezených hodnot. Analogový přenos je vhodný 
pro použití při přenosech, kde neočekáváme přesnost, neboť dochází ke zkreslení vlivem přenosu. 
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provedeních, kterými je nestíněná kroucená dvojlinka (Unshielded Twisted Pair neboli 

UTP) a stíněná kroucená dvojlinka (Shielded Twisted Pair neboli STP). 

- UTP kabel: Jedná se o běžný typ kabelu, jeho velkou výhodou je malý průměr a 

dobrá ohebnost, která usnadňuje manipulaci při instalaci. Mezi další výhody 

patří snadné osazování konektory pomocí obyčejných krimpovacích kleští a 

nízká cena ve srovnání se stíněnými variantami. Hlavní nevýhodou je vyšší 

náchylnost k elektromagnetickému rušení, které způsobuje zhoršení kvality 

přenosu. Mezi běžné zdroje tohoto rušení patří například zářivky. 

Tyto kabely se dodávají ve variantách s volnými a svařovanými páry (zajišťují 

konstantní vzdálenost kabelů v páru i při ohybech), s vodícími kříži (pro 

zajištění vzájemné polohy párů kabelů), případně v úpravách pro zvýšení 

odolnosti. 

- STP kabel: Tento typ kabelu přidává stínění, které zvyšuje jeho odolnost vůči 

elektromagnetickému rušení a je proto vhodný např. pro instalace, kde se tomuto 

rušení ve větší míře nevyhneme. Mezi zásadní nevýhody tohoto typu kabeláže 

patří zvýšení průměru kabelu a tím horší manipulace a vyšší poloměry ohybu, 

omezení možnosti zatahovat kabely do trubek (možnost porušení integrity 

stínění), nutnost pečlivé instalace, dokonalého uzemnění (pouze na jedné straně) 

a v neposlední řadě cena jak kabelu samotného, tak i ostatních komponent.  

Základní typy stínění se označují jako STP – celý kabel stíněn opletením, FTP – 

kabel stíněn fólií, ISTP – stínění párů. 

Všechny kabely se vyrábí v provedení drát (zakončen pouze zásuvkou) nebo lanko 

(zakončen pouze konektorem). Vodič typu drát se používá pro vedení tras páteřní a 

horizontální sekce sítě, vodič typu lanko pouze pro sekci pracovní. 
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4.1.1.3 Kategorie materiálu a třídy kanálu 

Kategorie (category) se používá pro klasifikaci materiálu pro linku5 a kanál6. 

Kategorie se označuje číslicemi od 1 do 7, a může být doplněna o písmena. Tabulka 2 

zobrazuje kategorie metalických materiálů definované v mezinárodních standardech 

používané pro datové sítě. 

Kategorie Šířka pásma Rychlost Poznámky 

3 Do 16 MHz Do 10 Mbit/s Historicky populární pro 10 Mbit 

Ethernet7

5 Do 100 MHz Optimálně pro 100 

Mbit/s, ale využíváno i 

pro 1 Gbit/s 

Nejrozšířenější kategorie u 

stávajících rozvodů 

6 Do 250 MHz Optimálně pro 1 Gbit/s, 

využíván i pro 10 Gbit/s 

Nástupce kategorie 5e, nestíněná 

varianta není schopná dosahovat 

přenosových rychlostí 10 Gbit/s 

6a Do 500 MHz Do 10 Gbit/s V současnosti doporučovaná 

kategorie pro nové rozvody 

vzhledem k poměru cena/výkon i 

rezervě v přenosovém pásmu [3 

stránky 34-35] 

7 Do 600 MHz 10 Gbit/s Kabel má stíněné jak samotné páry, 

tak i celý svazek 

7a Do 1 GHz Do 40 Gbit/s Odhaduje se využití pro 100 Gbit 

Ethernet v budoucnu 

Tabulka 2: Přehled kategorií materiálu. Zdroj: autor 

 

  

                                                      
5 Linka (link) zahrnuje přenosovou cestu mezi dvěma rozhraními kabeláže bez pracovní sekce kabeláže. 
6 Kanál (channel) zahrnuje linku s pracovní sekcí kabeláže. 
7 Ethernet je označení pro síťové technologie. Původní Ethernet byl veden pomocí koaxiálních kabelů 
maximální přenosovou rychlostí 10 Mbit/s. Fast Ethernet (100 Mbit/s) – od této verze se používá vedení 
kroucenými dvojlinkami a optickými vlákny. Mezi nejrychlejší varianty pak v současné době patří 
Gigabit Ethernet (1 Gbit/s) a 10 Gigabit Ethernet (10 Gbit/s). 
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Třída (class) pro klasifikaci celého kanálu závisí nejen na použitém materiálu, ale i na 

technice instalace samotných prvků. Značí se písmeny A až F, třídy A, B se využívají 

v telefonních rozvodech, ostatní znázorňuje Tabulka 3. 

Třída Šířka pásma Využití 

C Do 16 MHz Historicky pro 10 Mbit Ethernet 

D Do 100 MHz Starší rozvody 100 Mbit Ethernetu 

E Do 250 MHz Nejčastěji pro 100 Mbit Ethernet, ale i pro 1 

Gbit Ethernet 

F Do 1000 MHz 10 Gbit Ethernet s výhledem pro 100 Gbit 

Ethernet 
Tabulka 3: Přehled tříd. Zdroj: autor 

 

4.1.1.4 Zakončení metalických kabelů 

Kabely metalické kabeláže se zakončují pomocí konektorů nebo zásuvek s označením RJ45 

(Registered Jack), podle typu vodiče drát/lanko8.  Zapojeno musí být vždy všech osm vodičů, i 

když signál vedou jen čtyři z nich. Je vhodné dodržovat minimální možné rozpletení kabelů a 

kabely samotné pak v koncovce zatlačit až nadoraz (u samořezných systémů).  

 Pro uspořádání vodičů v konektorech a zásuvkách se používá standardů T568A a 

T568B. Kabely, které jsou zapojeny jako A-B, případně B-A se nazývají křížené, pro 

přehlednost je nutné je viditelným označením odlišit od ostatních kabelů a používají se pro 

přímé propojení počítače s jiným počítačem, případně pro propojování mezi směrovači a 

rozbočovači.  

 

4.1.2 Linková a síťová vrstva 

Druhá vrstva podle referenčního modelu ISO/OSI, vrstva linková, přebírá bity od fyzické 

vrstvy, kontroluje jejich správnost, vadné zahazuje, případně žádá o opětovné zaslání. Na této 

                                                      
8 Přestože norma specifikuje, kdy lze použít lanko nebo drát, v praxi je občas žádoucí, připojit konektor 
typu plug na drát (propojení router – zásuvka ve zdi), případně vést jedním UTP kabelem 2 signály po 4 
vodičích (typické úsporné opatření instalace TV a telefonu firmy NETBOX). Výrobci konektorů si jsou 
tohoto fenoménu vědomi, a proto je možné koupit i konektory na drát (oproti samořezným nožům na 
lanko ve tvaru půlměsíce mají řezné nože miniaturní trn pro napíchnutí vodiče, nicméně ve skutečnosti 
fungují pro nenáročné sítě obě varianty stejně dobře).  

28 
 



vrstvě jsou přenášené informace opatřeny fyzickou adresou a tvoří rámce. Další hlavní funkcí 

této vrstvy je zajišťovat přenos bez kolizí (současné vysílání více stanic po jednom přenosovém 

médiu, které způsobuje rušení).  

 Adresace na této vrstvě je založena na unikátních 48 bitových adresách MAC (Media 

Access Control), prvků zapojených do sítě. Tyto adresy přiděluje přímo výrobce daného 

hardwaru (prvních 24 bitů je výrobci přiděleno od IEEE9, dalších 24 bitů přiděluje výrobce 

podle svého klíče) a slouží jako jedinečný identifikátor síťového rozhraní. 

 Aktivními prvky na linkové vrstvě jsou: 

- Můstky (bridge): tato zařízení spojují jednotlivé části sítě a zajišťují adresaci mezi nimi 

na základě MAC adres. Tato adresace může být buďto statická na základě nastavených 

tabulek, nebo dynamická, na základě tabulek, které si vytvoří sám můstek. Můstek také 

nepropouští kolizi, která se vyskytne v jedné části sítě. 

- Přepínače (switch): jde o síťové prvky, které jsou principielně stejné s výše uvedeným 

můstkem, mají však vyšší počet vstupních a výstupních portů a umožňují paralelní 

komunikaci více uzlů zároveň. Mezi parametry, které je potřeba brát v úvahu při výběru 

přepínače patří: 

o montáž do 19“ racku  

o pevně daný nebo modulární počet portů 

o rychlost, průchodnost, zpoždění, vyrovnávací paměť, procesor 

o možnosti konfigurace (i vzdálené) 

o funkce pro vytvoření virtuálních lokálních sítí VLAN bez ohledu na reálnou 

fyzickou topologii sítě 

 

Třetí vrstva v ISO/OSI modelu, vrstva síťová, rozšiřuje možnosti linkové vrstvy o 

vzájemné propojení jednotlivých sítí. Data přenášená touto vrstvou se označují jako pakety a 

jejich adresace musí pokrýt jak adresu samotné sítě, tak i jejího konkrétního uzlu. 

Nejrozšířenější protokol na této vrstvě je IP protokol. Proces určení cesty paketu se nazývá 

směrování (routing) a tuto funkci zajišťují směrovače (routery). Nejrozšířenější jsou v současné 

době malé domácí routery, pro připojení k internetu; velké moderní routery nacházejí uplatnění 

především na páteřních sítích internetu. 

 

                                                      
9 Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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4.2 Kabelážní systémy 

4.2.1 Normy ČSN 

Norma číslo Název Popis 

ČSN 50173 Informační technologie - 

Univerzální kabelážní systémy 

Specifikuje obecná pravidla 

pro návrh a realizaci 

univerzální kabeláže. 

ČSN EN 50174-1 Informační technika – Instalace 

kabelových rozvodů – Část 1: 

Specifikace a zabezpečení 

kvality 

Specifikují základní 

požadavky pro plánování, 

zavádění a provoz 

kabelových rozvodů 

informační techniky 

používající symetrické 

měděné kabelové rozvody a 

kabelové rozvody z 

optických vláken 

ČSN EN 50174-2 Informační technika – Instalace 

kabelových rozvodů – Část 2: 

Plánování instalace a postupy 

instalace v budovách 

ČSN EN 50174-3 Informační technologie – 

Kabelová vedení – Část 3: 

Projektová příprava a výstavba 

vně budovy 

Obsahuje podrobné 

požadavky a pokyny 

vztahující se k plánování a 

postupu výstavby 

definováním důležitosti 

infrastruktury 

ČSN EN 50288-1 Víceprvkové metalické kabely 

pro analogovou a digitální 

komunikaci a řízení – Část 1: 

Kmenová specifikace 

Norma popisuje kabely pro 

kabelážní aplikace v 

přístrojích, propojování 

zařízení a informační 

technologii 

ČSN EN 50288-4-1 Víceprvkové metalické kabely 

pro analogovou a digitální 

komunikaci a řízení – Část 4-1: 

Dílčí specifikace stíněných 

kabelů do 600 MHz - 

Tato norma popisuje stíněné 

kabely do 600 MHz, 

používané v horizontální 

kabeláži a páteřní kabeláži 

budovy. Podrobně popisuje 
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Horizontální kabely a páteřní 

kabely budovy 

elektrické, mechanické a 

přenosové vlastnosti a 

vlastnosti z hlediska vlivů 

prostředí stíněných kabelů, 

spolu s jejich zkušebními 

metodami. 
Tabulka 4: Přehled norem, které se týkají řešené problematiky. Zdroj: autor s použitím anotací uvedených 
norem 

 

4.2.2 Univerzální kabelážní systém 

Aby mohl být kabelážní systém označen za univerzální, měl by splňovat několik 

předpokladů. Kabelážní systém by měl být nezávislý na provozovaném hardwaru, 

softwaru a umožňovat funkcionalitu odlišných systémů po jednom vedení (počítače, 

telefonie, zabezpečovací vybavení10). Je důležité zohlednit i časový faktor, kdy samotné 

koncové uzly sítě jako např. firemní počítače se mohou měnit, nebo jejich počet 

vzrůstat, ale instalace nových kabelů není většinou tak jednoduchá. Vzhledem k tomu, 

že záruka na kabeláž bývá i 20 let, což je v oblasti IT nesmírně dlouhá doba, je nezbytné 

navrhnout kabelážní systém s dostatečnou rezervou pro počet přípojných míst, 

přenosové kapacity a případnou modularitu centrálního prvku sítě.  

 Celková topologie těchto systémů bývá vždy hvězdicová s centrálním prvkem, 

který zajišťuje propojení jednotlivých zařízení. V případě potřeby zvýšené dostupnosti 

jsou potom budovány redundantní trasy11. 

 

  

                                                      
10 Na druhou stranu zvláště u zabezpečovacích systémů je vhodné zvážit, že přílišná centralizace bez 
záložních systémů může být osudovou chybou. 
11 Pro potřeby směrování je však v provozu vždy právě jedna z n dostupných tras. 
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4.2.2.1 Rozdělení univerzální kabeláže 

Vedení univerzální kabeláže se dělí na tři skupiny: 

a) Vertikální (páteřní) sekce: 

Páteřní sekce se týká především rozsáhlejších síťových instalací a propojuje 

hlavní rozvaděč budovy s ostatními telekomunikačními místnostmi. Vedení 

datové komunikace je realizováno výhradně s použitím optických kabelů.  

 

b) Horizontální sekce: 

Sekce horizontální zajišťuje propojení datového rozvaděče typicky patch panel, 

s koncovými body (označovány jako TO - Telecommunication Outlet), typicky 

se jedná o zásuvky na straně uživatelů. Délka linky v této sekci nesmí překročit 

90 m a musí být použit vodič typu drát. Všechny 4 páry datového kabelu musí 

být zakončeny v zásuvkách RJ45. 

 

c) Pracovní sekce: 

Pracovní sekci tvoří kabely, které slouží k propojení mezi prvky na straně 

datového rozvaděče nebo pro připojení koncového zařízení na straně TO. 

Celková délka na obou koncích by neměla být vyšší než 10 m, přičemž na straně 

datového rozvaděče by neměla překročit 5 m. Pro tuto sekci se používá vodič 

typu lanko (vyšší ohebnost a odolnost), kabely mohou být křížené pro přímé 

propojení prvků. 
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4.2.2.2 Vedení datové kabeláže 

Pro vedení datové kabeláže platí, že musí být provedeno bez přerušení od datového 

rozvaděče až po místo TO. Při návrhu kabelového vedení je nezbytné zvažovat i 

současné nebo plánované trasy silového vedení a to z důvodu elektromagnetického 

rušení. Norma ČSN 50174-2 definuje minimální vzdálenosti těchto vedení následovně: 

Druh instalace 

Vzdálenost mezi kabely 

Bez přepážky nebo 

s nekovovou 

přepážkou 

Hliníková 

přepážka 

Ocelová 

přepážka 

Nestíněné silové kabely a 

nestíněné kabely IT 

200 mm 100 mm 50 mm 

Nestíněné silové kabely a 

stíněné kabely IT 

50 mm 20 mm 5 mm 

Stíněné silové kabely a 

nestíněný kabel IT 

30 mm 10 mm 2 mm 

Stíněné silové kabely a 

stíněné kabely IT 

0 mm 0 mm 0 mm 

Tabulka 5: Vzdálenosti silových a datových kabelů. Zdroj: ČSN 50174-2, strana 26 

 

Pro uložení silových a datových kabelů dále platí, že v případě použití stíněných kabelů 

je nutné oddělení kabelových rozvodů pro trasy kratší než 35 metrů. Pro trasy delší než 

35 metrů nemusí být odděleno posledních 15 metrů na straně výstupu. 

Při křížení datového a silového vedení by mělo být toto realizováno vždy kolmo. Při 

návrhu trasy datové kabeláže je vhodné se vyhnout jejímu umístění v blízkosti zdrojů 

elektromagnetického rušení, jakým jsou v kancelářských prostorách především 

zářivková tělesa. 
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Reálné vedení datových kabelů se realizuje nejčastěji následovně: 

a) Vedení v podlaze: 

Podlaha je provedena jako betonová deska s následnou pokládkou „plovoucí“ 

podlahy na konstrukční hranoly. Mezera, která díky hranolům vznikne, se 

použije pro vedení kabeláže. Při dodatečném řešení se často vytvoří zvýšený 

stupínek nad stávající podlahou. Výhodou takto vedených tras je minimalizace 

vzdáleností (není nutné vést kabely podél stěn), skrytí zásuvek pod kryty 

v podlaze, snadná údržba a pokrytí větších otevřených prostor (proto se využívá 

např. do hal, učeben nebo kanceláří typu open space). 

b) Vedení v lištách a žlabech: 

V tomto případě jsou kabely vedeny v plastových lištách, které jsou vedeny 

nejčastěji nad úrovní podlahy nebo ve výšce okenních parapetů. Výhodou je 

univerzální možnost instalace a následná údržba. Nevýhodou je především 

rušivý vzhled a omezené množství kabelů, které lišty pojmou. 

c) Vedení v podhledech: 

Strop s podhledy se velmi často používá pro rozvody nejen datové kabeláže. 

Výhodou je kompletní skrytí samotného vedení se zachováním snadné 

přístupnosti pro případný servis. Při vedení v podhledech je nutné zvážit 

vzdálenosti datové kabeláže především od tras silového vedení a zářivkových 

těles. Pro vedení v podhledech se nejčastěji používají drátěné nebo plastové 

rošty. Budova musí být s podhledy již stavěna, dodatečná dostavba nebývá 

obvyklá. Nevýhodou je nutnost vysekání koncové části od stropu k zásuvce pro 

skrytí kabelu ve zdi. Naopak pro umístění přístupových bodů Wi-fi je toto řešení 

ideální, neboť viditelná zůstává pouze anténa a ostatní vybavení zůstává skryto 

v podhledu. 

d) Vedení v trubkách Monoflex: 

Protahování kabelů plastovými „husími krky“ je vhodné pouze pro malé 

instalace a pro materiál nižších kategorií, který umožňuje zatahování pomocí 

péra.  
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4.2.2.3 Datové zásuvky 

Datové zásuvky se vyrábí ve dvou základních provedeních: jako modulární nebo 

integrované s pevně daným počtem portů. Výhodou modulárních systémů je vyšší 

kvalita montáže (minimální rozpletení vodičů a použití samořezných konektorů) a 

možnost sladění datových zásuvek s vypínači a elektrickými zásuvkami umístěnými 

v místnosti. Zásuvky umožňují nejčastěji umístění jednoho až tří koncových konektorů. 

Dalším plusem je možnost kombinovat v jedné zásuvce síťový RJ45 a telefonní RJ11 

konektor. 

 

4.2.2.4 Datový rozvaděč 

Datový rozvaděč je centrální místo, kde se sbíhají všechny kabely horizontální sekce 

kabeláže. Používá se pro něj označení rack.  Z důvodů kompatibility byl zaveden 

standard pro vertikální rozměr racku, který se označuje jako U12. Velikost 1 U odpovídá 

1,75 palců, což je 44,45 mm a celková výška racku se liší podle plánovaného počtu 

umístěných zařízení. Jedna U racku je vybavena trojicí montážních otvorů. Šířka bývá 

nejčastěji 19 palců (480 mm) a hloubka buď 600 mm, nebo 1000 mm (pro umístění 

serverů). 

 Samotný rack bývá tvořen buď otevřenou rámovou konstrukcí, která se 

umožňuje dobré chlazení vzduchem v místnosti, nebo celkově uzavřenou a 

uzamykatelnou skříní s nutností dodatečného větrání nebo chlazení, které se používají 

v místnostech s volným pohybem osob.  

 Rackové skříně se umisťují buďto na zeď, v případě malých provedení nebo se 

zakotvují do podlahy místnosti. V případě umístění na podlahu je nezbytné ponechat 

přiměřený prostor po stranách a zezadu pro snadnou přístupnost. Volba velikosti racku 

by měla vycházet z požadovaného počtu a velikosti umístěných prvků s přihlédnutím 

k rezervě a ergonomii údržby. 

  

                                                      
12 Z anglického unit – jednotka  
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Komponenty osazované do racku potom tvoří: 

a) Propojovací (patch) panely: slouží k zakončení kabeláže a vyrábí se v různých 

výškách a s různým počtem konektorů. Podobně jako výše zmíněné zásuvky 

mohou být buďto modulární nebo integrované. 

b) Vyvažovací panely: tyto prvky o velikosti 1 nebo 2 U slouží k přehledné 

organizaci většího počtu propojovacích kabelů. 

c) Rozvody napájení, záložní zdroje napájení, větrání, klimatizace, osvětlení, 

držáky, … 

d) Aktivní síťové prvky, servery, páskové automaty, konzoly, … 

Místnost datového rozvaděče bývá často u menších rozvodů používána i pro umístění 

serverového vybavení a proto by měla být trvale uzamčená, ideálně s monitorovaným 

přístupem. Vzhledem k umístění aktivních prvků je nezbytné zajistit klimatizaci 

nezávislou na klimatizaci budovy. Další nezbytností jsou dostatečně dimenzované a 

chráněné rozvody elektrických zásuvek a dobré osvětlení místnosti. V ideálním případě 

je celá místnost navržena v antistatické úpravě. 

 

4.2.3 Značení prvků sítě 

Pro potřeby instalace a pozdější údržby je důležité systematické označení instalovaných 

prvků sítě. Norma ČSN EN 50174-1 požaduje značení kabelů na obou koncích, dále je 

doporučeno popsání kabelových tras (speciálně v místech jejich křížení a větvení), porty 

patch panelů, aktivních prvků sítě a samotných zásuvek a jejich portů. Kromě 

samotných síťových prvků je vhodné označit i ostatní kabely typu napájecí, I/O nebo 

VGA. 

 Vhodnou pomůckou je také použití kabelů nebo jejich koncovek v různých 

barevných provedeních. K samotnému značení je možné použít cokoliv od obyčejného 

lihového fixu, až po specializované samolepící štítky, vázací pásky se štítky apod. 
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5. Návrh řešení 

 

5.1 Obecné požadavky na nové síťové rozvody 

Všechny nové rozvody datové sítě budou realizovány jako univerzální strukturovaná 

kabeláž a plánuje se jejich využití pro výpočetní techniku a VoIP telefonii. Cílem je 

návrh sítě, která umožní nejen využívání všech současných firemních prostředků, ale 

bude i dostatečně dimenzovaná do budoucna. Zároveň je však potřeba počítat s takovým 

rozpočtem, aby firma, coby investor byla ochotná navržené řešení realizovat. Z tohoto 

pohledu je velkou výhodou, že se jedná o stavební firmu. Proto průrazy zdí, vrtání, 

zasekávání vedení do zdí apod. budou provedeny ve vlastní režii. 

 

5.2 Přípojná místa 

Při volbě počtu přípojných míst jsem vycházel z plánovaného obsazení místností, jejich 

specifického vybavení a předpokládaného využití. V každé místnosti se nacházejí:  

- Minimálně 4 dvouportové datové zásuvky (tedy 8 přípojných míst) 

- Nebo minimálně 1,7 přípojných míst na osobu při maximálním obsazení, které 

povoluje hygienická norma.  

Tento počet v současné době zcela převyšuje plánované použití, ale nechává 

dostatečnou rezervu pro případné rozšíření pracovního kolektivu nebo změnu využití 

jednotlivých kanceláří. 

 Zároveň jsem bral v úvahu maximální obsazení 48 portových patch panelů tak, 

aby byly využity bez ponechání neobsazených portů. 

 V návrhu dále počítám s připravením zásuvek pro přístupový bod Wi-fi 

v celkovém počtu jeden pro každé patro. K pokrytí budovy by pravděpodobně stačil 

pouze jeden, ale vzhledem k tomu, že podlahy budou tvořeny ocelovou nosnou 

konstrukcí a betonem betonem, může dojít ke stínění signálu, a proto navrhuji pro 

jistotu přidat i druhou anténu. 
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5.3 Kabelové trasy a jejich vedení  

Vzhledem k velikosti budovy navrhuji pouze tři kabelové trasy s následujícím 

označením: 

Trasa 1: 

Tato kabelová trasa bude tvořena pouze třemi kabely a přes místnost 201 v druhém 

podlaží povede východním směrem do původního objektu firmy. Jeden kabel bude 

tvořit propojení s datovým rozvaděčem staré budovy, druhý je veden pro potřeby 

telekomunikací a třetí tvoří rezervu. Tyto kabely budou ponechány v dostatečné délce, 

označené, bezpečně uložené a prozatím neukončené na straně plánovaného umístění 

datového rozvaděče pro starou budovu. Jejich zapojení proběhne až v rámci kompletní 

rekonstrukce kabeláže stávajícího objektu firmy. 

Trasa 2: 

Trasa číslo 2 slouží pro vedení v druhém podlaží nového objektu. Z místnosti datového 

rozvaděče (211) se rozbíhá dvěma hlavními svazky na sever a jih a je vedena stropními 

podhledy kolem všech nosných zdí budovy. Pro potřebu umístění datových zásuvek 

jinde než na nosných zdech pak kabelové svazky odbočují podél sádrokartonových 

příček. 

Trasa 3: 

Třetí kabelová trasa začíná vedením šachtou z místnosti datového rozvaděče (211) 

v druhém podlaží a vyúsťuje v podhledu místnosti 309. Z tohoto místa je rozvedena 

severním a jižním směrem stropními podhledy kolem všech nosných zdí budovy. 

Přestože na půdorysu vypadá třetí podlaží velmi podobně jako druhé, umístění datových 

zásuvek zde bude mít svá specifika. 

 Samotné vedení kabelů bude provedeno ve stropních podhledech pomocí 

pozinkovaných roštů GR-Magic firmy OBO Bettermann o rozměrech 200 x 55 x 3000 

mm s použitím vyštípání částí roštů pro vedení v pravých úhlech u rohů místností a 

odbočky tvaru T. Rošty budou připevněny na nosné konzoly a položeny podél zdí 

budovy. Pro vedení od stropních podhledů k datovým zásuvkám budou kabely uloženy 
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v trubkách Monoflex 1225, které budou zasekány pod rovinu zdi. Vedení stropními 

podhledy umožní dostatečné vzdálenosti datových kabelů od tras silového vedení podle 

normy ČSN 50174-2, v případě potřeby se budou trasy silové a datové kabeláže protínat 

v úhlu 90 stupňů. Na straně místnosti datového rozvaděče budou kabely svedeny taktéž 

s pomocí pozinkovaného roštu GR-Magic, který bude připevněn na východní stěnu 

místnosti. Všechny přechody přes hrany konstrukcí musí být ošetřené tak, aby nedošlo 

k poškození kabelů, a taktéž musí být dodrženy poloměry ohybů kabeláže udávané 

výrobcem. Kabely budou spojeny do svazků pomocí elektroinstalačních stahovacích 

pásků přiměřené velikosti. 

 

5.4 Datové zásuvky 

Datové zásuvky v kancelářích budou typu „Kryt zásuvky komunikační s popisovým 

polem, kód 5014A-A100 B“ firmy ABB z modelové řady Tango v bílé barvě. Tato řada 

bude použita i pro vypínače a elektrické zásuvky v místnosti. Zásuvky budou osazeny 

krytkami s dvěma porty pro konektory Panduit. Obě datové zásuvky budou umístěny 

v pětinásobném elektroinstalačním rámečku řady Tango ABB, kód 3901A-B50 B vedle 

chráněných elektrických zásuvek pro IT vybavení. Všechny zásuvky budou umístěny ve 

výšce 30 cm od úrovně podlahy a nebude-li uvedeno jinak, pak 50 cm horizontálně od 

nejbližší stěny. 

 

5.5 Zvolené značení 

Pro značení jednotlivých kabelů, zásuvek a portů v datovém rozvaděči bude použit 

následující systém: 

Kabelové trasy: A 

A… číslo podlaží, 1 pro trasu do původního objektu firmy 

Datové zásuvky: A.BB.C 

A… číslo podlaží 
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BB… pořadové číslo zásuvky, číslování začíná vždy v jihovýchodní rohové místnosti a 

pokračuje po směru hodinových ručiček  

C…označení konkrétního portu datové zásuvky pomocí písmen a, b 

Propojovací panely datového rozvaděče: A.BB.C 

A…číslo podlaží 

B… pořadové číslo datové zásuvky 

C… port datové zásuvky 

  

5.6 Kabelážní systém 

Nový síťový rozvod bude realizován pro používání Gigabit Ethernetu, nicméně kabeláž 

bude provedena tak, aby vyhovovala přenosovým požadavkům 10 Gigabit Ethernetu, 

označovaného jako 10GBASE-T. 10 Gbit Ethernet může působit zbytečně nadsazeně, 

ale vzhledem k plánovanému rozšíření firmy o projekční činnost (práce na datově 

velkých projektech v AutoCADu) a zavedení centrálního DMS spolu s vývojem IT 

věřím, že se jedná o opodstatněný krok. Použitý materiál proto bude odpovídat kategorii 

6a. Rozměry objektu jsou natolik malé, že je možné použít i nestíněnou variantu kabelu, 

neboť maximální délky kabelu 100 m pro spolehlivé vedení 10 Gbit Ethernetu nebude 

dosaženo ani vzdáleně. Pro nestíněnou variantu hovoří také snazší instalace, levnější 

konektory a především plánované připojení zařízení, které nemají STP konektory a 

vyššího počtu notebooků, u kterých je použití STP kabeláže z principu nemožné13. 

 Materiál použitý pro síťové rozvody bude od jednoho výrobce pro zajištění co 

nejvyšší kompatibility a kvality. 

                                                      
13 Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, systém kabeláže STP vychází z dokonalého uzemnění 
datového vedení. Notebooky jsou však zařízení, která nejsou uzemněna, a to ani v případě zapojení do 
elektrické zásuvky, kdy je připojen často pouze fázový a nulový vodič. 

40 
 



Kabel zvolený pro rozvody bude nestíněná kroucená dvojlinka Panduit TX6 

PUL6X04DG-UE, UTP kabel 10GIG 4P drát kat. 6A LS0H14 s pláštěm, který při hoření 

neuvolňuje toxické zplodiny.  

K zakončení kabelů na straně datových zásuvek bude použito samořezných 

konektorů Panduit TX6 CJ6X88TG 10 GIG Jack Module kat. 6a. 

 

5.7 Návrh kabeláže 

Návrh kabeláže počítá celkem se 76 přípojnými místy pro druhé podlaží a 62 pro třetí 

podlaží. Navíc bude pro každé podlaží přichystána zásuvka pro dodatečnou instalaci 

bezdrátového přístupového bodu. Půdorysy obou podlaží se zakresleným vedením 

kabelových tras, umístěním a označením zásuvek znázorňují Přílohy 1 a 2. 

 

5.7.1 Druhé podlaží 

Chodba 202: 

Přípojná místa: Bez datových zásuvek, pouze připraveno na instalaci přístupového bodu 

Wi-fi. 

Popis: Šířka chodby nedovoluje umístění žádných zařízení. Pro budoucí potřebu bude 

pod podhledem vedle místnosti 211 instalována datová zásuvka pro připojení Wi-fi 

hotspotu. Ta by měla pokrýt signálem celé druhé podlaží a zároveň i zasedací místnost 

v původním objektu firmy. K zásuvce bude veden jeden kabel, odbočující z jižní větve 

trasy 2. 

 

 

 

 
                                                      
14 Low Smoke Zero Halogen 
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Místnost 203 – kancelář projektantů: 

Přípojná místa: 8 

Popis: Z hlavního svazku kabelů trasy 2, jdoucího severním směrem podél východní 

nosné zdi budou spuštěny 4 kabely zakončené ve 2 datových zásuvkách o 4 portech 

v SV rohu místnosti. Další 4 kabely budou taženy podhledy odbočkou tvaru T 

z hlavního svazku podél sádrokartonové příčky a spuštěny v SZ rohu místnosti, kde 

budou taktéž zakončeny ve 2 datových zásuvkách o 4 portech. 

 

Místnost 204 – kancelář divize zahraničních zakázek: 

Přípojná místa: 12 

Popis: Průrazem v sádrokartonové stěně jsou podhledem přivedeny kabely do místnosti. 

4 kabely z hlavního svazku budou svedeny v JV rohu místnosti a zakončeny ve 2 

datových zásuvkách o 4 portech na východní stěně. Kabelová trasa dále zahýbá kolem 

SV rohu místnosti, ve kterém budou svedeny další 4 kabely a zakončeny ve 2 datových 

zásuvkách o 4 portech v rohu na severní stěně. Další dvojice zásuvek bude umístěna 

taktéž na severní stěně, ale v SZ rohu místnosti. 

 

Místnost 205 – kancelář technologické divize: 

Přípojná místa: 12 

Popis: Průrazem z místnosti 204 jsou kabely přivedeny podhledem. Dvojice datových 

zásuvek je umístěna na severní stěně místnosti v SV a SZ rohu. Kabelová trasa potom 

zahýbá podél SZ rohu místnosti a končí dvojicí zásuvek na západní stěně u JZ rohu 

místnosti.  
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Místnost 206 – kancelář divize přípravy výroby: 

Přípojná místa: 20 

Popis: Jedná se o velkou a poměrně otevřenou místnost, proto byl zvolen vyšší počet 

přípojných míst, která jsou umístěna tak, aby umožňovala pohodlné připojení ze všech 

míst místnosti. Dvojicí zásuvek na severní stěně umístěných 1 metr od západní nosné 

zdi končí jižní větev kabelové trasy 2. Čtveřice zásuvek je umístěna na západní stěně 

mezi okny, další dvě taktéž na západní stěně u JZ rohu. Na jižní stěně je dvojice 

zásuvek ve vzdálenosti 2 metry od Z stěny. Kabely jsou vedeny průvrtem od zásuvek 

v místnosti 207. Kabelová trasa 2 je do místnosti vedena podhledy průrazem v jižní 

příčce místnosti. 

 

Místnost 207 - kancelář: 

Přípojná místa: 16 

Popis: Zatím není známé přesný účel místnosti, vzhledem k možnému použití buď pro 

projektanty, nebo pronájem externímu subjektu. Tato místnost podobně jako místnost 

206 je vybavena větším počtem přípojných míst. Dvojice zásuvek je umístěna na 

severní stěně 2 metry od západní stěny, kabely jsou vedeny odbočkou tvaru T 

z hlavního svazku podél příčky. 2 zásuvky jsou na západní stěně mezi okny, další 

čtveřice je umístěna na jižní stěně místnosti u JV a JZ rohu. Kabely jsou do místnosti 

vedeny podhledy, průrazem ve východní příčce. 

 

Místnost 208 - kancelář: 

Přípojná místa: 4 

Popis: Tvar kanceláře s úzkým vstupem neumožní v reálu pravděpodobně vyšší počet 

osob než 2. Dvě zásuvky jsou umístěny na jižní stěně u JZ rohu a další dvě odbočkou 

tvaru T z trasy 2 na východní zdi. Kabely jsou do místnosti vedeny podhledy průrazy 

přes místnosti toalet jižní větví trasy 2. 
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Místnost 211 – místnost pro server, datový rozvaděč a telefonní ústřednu: 

Přípojná místa: přímo do aktivních prvků  

Popis: Pro zjednodušení instalace nebudou žádná přípojná místa vyvedena. Připojená 

zařízení budou zapojena přímo do aktivních prvků. 

Trasa 1: 

Kabelová trasa 1 se oddělí od trasy 2 na úrovni místnosti 202 a míří podhledem 

východním směrem do původního objektu firmy. Zde budou kabely ponechány 

v dostatečné délce, popsané, pro zatím bez ukončení a uložené tak, aby nedošlo k jejich 

poškození. Kabely budou zakončeny během rekonstrukce datových rozvodů původního 

objektu. 

 

5.7.2 Třetí podlaží 

Kabely jsou vyvedeny šachtou ve východní stěně do podhledů místnosti 309, odkud se 

rozbíhají severním a jižním směrem podél východní nosné zdi. 

 

Místnost 308 - chodba: 

Přípojná místa: Bez datových zásuvek, pouze připraveno na instalaci přístupového bodu 

Wi-fi. 

Popis: Šířka chodby nedovoluje umístění žádných zařízení. Pro budoucí potřebu bude 

pod podhledem vedle místnosti 309 instalována datová zásuvka pro připojení Wi-fi 

hotspotu. Ta bude sloužit pro případ, že Wi-fi anténa umístěná ve druhém podlaží 

nebude schopná pokrýt i třetí patro buď z důvodu stínění železobetonovým stropem, 

nebo kapacitních. V tomto případě bude vysílat na jiném kanálu a pokryje třetí podlaží. 

K zásuvce bude veden jeden kabel, odbočující z jižní větve trasy 3. 
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Místnost 309 – místnost pro kopírku: 

Přípojná místa: 6 

Popis: Trojice zásuvek umístěná na východní stěně u SV rohu místnosti. Plánované 

připojení barevné laserové tiskárny, A3 černobílé tiskárny a kopírky, A0 plotru a faxu. 

Trasa dále pokračuje průrazem do místnosti 310. 

 

Místnost 310 – sekretariát s částí pro hosty: 

Přípojná místa: 12 

Popis: Dvojice zásuvek bude umístěna na východní zdi u SV rohu místnosti. Zde se 

předpokládá stůl sekretářky, která bude sedět čelem ke vstupním dveřím do místnosti. 

Východní stěna sousedící s místností 311 je ponechána bez zásuvek, předpokládám zde 

umístění polic na dokumenty. Na západní straně místnosti bude místo s posezením pro 

hosty čekající na schůzku s ředitelem. Tato část bude proto vybavena dvojicí datových 

zásuvek jak na jižní, tak severní straně místnosti. Zásuvkami v JZ rohu místnosti končí 

severní větev trasy 3. 

 

Místnost 311 – kancelář ředitele společnosti: 

Přípojná místa: 8 

Popis: Místnost bude určená pro jednoho člověka, ale vzhledem k její velikosti a 

plánovanému druhému stolu pro jednání s více hosty je osazena větším počtem 

přípojných míst především z důvodu dobrého pokrytí místnosti. Kabelová trasa 3 je 

přivedena podhledy průrazem jižní příčky a pokračuje podél severní stěny průrazem do 

místnosti 312. Jižní stěna je ponechána volná pro skříně a police. Zásuvky jsou 

umístěny po dvojicích na severní stěně u SV a SZ rohu. 
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Místnost 312 – kancelář obchodního ředitele společnosti: 

Přípojná místa: 8 

Popis: Umístění dvojice vchodových dveří do místnosti nechává pro instalaci datových 

zásuvek pouze severní stěnu u SZ rohu, kde předpokládám stůl obchodního ředitele a 

západní stěnu u JZ rohu místnosti.  

 

Místnost 313 – kancelář manažerů zakázek: 

Přípojná místa: 8 

Popis: Vzhledem k umístění okna budou zásuvky instalovány po dvojicích na západní 

stěnu u SZ a JZ rohů místnosti. Severní, jižní a východní stěny budou ponechány volné 

pro police na dokumenty. V této místnosti končí jižní větev trasy 3. 

 

Místnost 314 – kancelář účetních: 

Přípojná místa: 12 

Popis: Kabelová trasa 3 je do místnosti přivedena podhledy průrazem z místnosti 315 a 

pokračuje stejným způsobem do místnosti 313. Severní a jižní stěna místnosti bude 

sloužit pro police na účetní dokumenty a proto budou datové zásuvky umístěny 

výhradně na západní stěnu po dvojicích do SZ, JZ rohu a doprostřed místnosti. 

 

Místnost 314 – kancelář hlavního ekonoma: 

Přípojná místa: 8 

Popis: Touto místností vede úniková trasa k nouzovému schodišti, pro zajištění její 

průchodnosti musí být veškeré vybavení umístěno k jižní stěně. Dvojice zásuvek bude 

proto na jižní stěně u JZ rohu místnosti, a další dvojice na východní stěně u JV rohu. 

Kabelová trasa 3 bude do místnosti přivedena podhledem průrazy přes místnosti toalet. 
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5.8 Datový rozvaděč 

Umístění datového rozvaděče je podrobně popsáno v kapitole 3.3.1, a proto se jím 

nebudu dále zabývat. Vzhledem k plánovanému počtu 138 přípojných míst + 3 kabely 

pro trasu 1, plánovanému umístění firemního serveru a jednotek záložních zdrojů se 

jako rozumná varianta jeví použití rackové skříně o velikosti minimálně 42U. Vzhledem 

k tomu, že místnost bude uzamykatelná a určená výhradně pro potřeby IT a 

telekomunikací, doporučuji volit otevřenou konstrukci bez bočnic a dveří pro lepší 

chlazení. Vzhledem k tomu, že bylo obtížné už prosazení samotné nutnosti pořízení 

racku, zásadním limitujícím faktorem při výběru bude především cena. Mezi nejlevnější 

skříně v současnosti spadá ECO-Line 42U 19" 2010x600x1000 mm firmy Digitus nebo 

SME Rack 42 U, 700x1000 mm od Fujitsu-Siemens15. V nejhorším případě pak bude 

zvolena konstrukce typu open frame.  

 

5.8.1 Osazení datového rozvaděče 

 Datový rozvaděč bude osazen celkem třemi patch panely Panduit DP6 10GIG 48 

PORT FLAT kategorie 6a, které poskytnou celkem 144 portů. Výška jednoho patch 

panelu je 2U. Zapojení patch panelů popisují kabelové tabulky v Příloze 3 – 5.  

 Pro uspořádání kabelů bude použito sedmi vyvažovacích panelů Digitus 19" 

CABLE Management Panel 1U 5 hoop. Tři budou osazeny nad patch panely a čtyři u 

přepínačů. 

 Aktivní síťové prvky budou umístěny v horní části datového rozvaděče nad 

patch panely. Postaveny na podlaze rozvaděče budou stávající záložní zdroje UPS, 

firemní server ve skříni typu tower a router poskytovatele připojení k internetu. Situaci 

popisuje Příloha č. 6. 

 

  

                                                      
15 Firma Fujitsu-Siemens je v současné době hlavním dodavatelem firemní výpočetní techniky, je proto 
možné že při výběru racku bude upřednostněna. Nutnou podmínkou pro instalaci jakéhokoliv racku bude 
prověření dostatečných rozměrů přístupových cest, pokud bude skříň dodávána ve složeném stavu. 
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5.8.2 Zajištění elektrického napájení 

V místnosti pro datový rozvaděč bude vyvedeno celkem 13 elektrických zásuvek, z toho 

7 se samostatným jištěním a 6 obyčejných. Jednotky UPS budou použity pouze pro 

zajištění napájení firemního serveru. Aktivní prvky sítě budou pouze jištěny proti 

přepětí. 

 

5.8.3 Aktivní síťové prvky 

Firma v současné době disponuje dvěma 10/100 Mbit přepínači, každý o 24 portech, o 

kterých předpokládám, že je bude chtít za každou cenu použít buď v nové, nebo 

stávající budově. Na tyto původní přepínače bude ovšem připojena část firemní sítě, 

která bude mít nízké nároky na připojení (účetní oddělení, zásuvky na sekretariátu pro 

hosty, atd.).  Nově budou pořízeny tři 48 portové stohovatelné16 1U přepínače Netgear  

GS748TS 48 x 10/100/1000 Stackable Smart Managed Gigabit Switch, které za 

přijatelnou cenu poskytnou firmě více než dostačující služby. Vítanou vlastností je 

možnost vytvoření virtuální sítě VLAN, což považuji za vhodné pro případ pronájmu 

části objektu externímu subjektu a možnost rozšíření o 24 nebo 48 portové jednotky až 

do celkového počtu 6 kusů ve stohu.  

Vzhledem k současnému množství IT vybavení, které firma používá a jeho 

většinovému vybavení pouze 100 Mbit rozhraním, bude vytížení těchto přepínačů 

minimální, což ponechá rezervy do budoucna. K těmto gigabitovým přepínačům budou 

připojena tato zařízení a místnosti: 

- firemní server 

- router poskytovatele připojení k internetu a původní switch/e 

- telefonní ústředna napojená na 2 ISDN linky společnosti Telefónica O2 

- kanceláře projektantů, kde se očekává vyšší zátěž sítě při práci na projektech 

AutoCADu a jejichž počítače jsou jako jedny z mála vybaveny 1 Gbit síťovými 

kartami 
                                                      
16 Stohovatelnost (angl. stackability) umožňuje propojit více přepínačů dohromady, většinou pomocí 
speciálního kabelu a vyhrazeného vysokorychlostního portu tak, že logicky vystupují pouze jako jediný. 
To přináší především usnadnění správy a jednoduchou rozšiřitelnost. Toto řešení je cenově dostupnější 
než kvalitní modulární přepínače. 
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- kanceláře plánování výroby, protože pracují nad sdílenými daty a často ukládají 

data na server 

- datový rozvaděč původní budovy 

- síťové tiskárny 

- kanceláře vedení podniku 

- ostatní kanceláře nové budovy podle volných portů 

V případě potřeby budou i stávající 10/100 Mbit přepínače nahrazeny rychlejšími, 

případně bude operativně využito nepoužívaných portů přepínačů Netgear. 

 

5.9 Kalkulace nákladů 

Předpokládané náklady jsem stanovil na 354 592 Kč bez DPH včetně rezervy na drobný 

instalační materiál a nepředvídaná vydání (podrobný rozpis v Příloze č. 7). Instalační 

práce stavebního charakteru (vrtání, průrazy, ukotvení nosných konstrukcí atd.) budou 

provedeny ve vlastní režii firmy. Rozhodně nedoporučuji šetřit na pasivních prvcích 

kabeláže, které zůstanou umístěny trvale (kabely, patch panely, konektory v zásuvkách). 

Možné úspory bude možné realizovat následujícími způsoby: 

- Použití patch kabelů v nižší kategorii než 6a, tak, aby dostačovaly vedení Gbit 

Ethernetu, nejníže však v kategorii 5e. Z dlouhodobého hlediska se nejedná o 

rentabilní krok, ale jsem si vědom, že 32 000 Kč bez DPH za patch kabely 

kategorie 6a se může zdát velkou investicí. 

- Pořízení levnějších přepínačů bez podpory stohovatelnosti, ovšem za cenu 

vyšších nákladů na správu. 

- Rozložení nákupu nových 1 Gbit přepínačů do delšího období (tímto se zároveň 

sníží počet v jednom okamžiku potřebných patch kabelů), zapojení např. pouze 

nezbytně nutné části datových zásuvek, případně použití stávajících 100 Mbit 

přepínačů.  

- Pro pracovní sekci na straně TO použití stávajících kabelů kategorie 5e. 

- Použití levnějších plastových svazkových držáků OBO GRIP firmy Bettermann 

s ukotvením hmoždinkami do stěny namísto kovových roštů. 
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6. Zhodnocení a závěr 

Cílem mé práce bylo navrhnout počítačovou síť pro nový objekt stavební firmy. Návrh 

vychází z požadavků vedení společnosti a zároveň odpovídá platným technickým 

normám ČSN. Celková struktura sítě je navržena tak, aby i v budoucnu bez problémů 

pokryla rostoucí požadavky na přenosové rychlosti a objemy dat. 

 Protože jsem si vědom, že celková částka za nové rozvody datové sítě může 

působit vysokým dojmem, zároveň předkládám návrhy na možné snížení pořizovacích 

nákladů, nebo jejich rozložení do dalších let. 

 Práce popisuje de-facto první etapu rozšiřování a rekonstrukce sídla firmy. Tuto 

fázi bude následovat i přestavba rozvodů datových sítí v původní budově. Samotné 

propojení nové a stávající budovy však řeším již ve svém návrhu. 
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9. Seznam zkratek 

IT – Information Technology (informační technologie) 

Wi-fi – Wireless Fidelity (bezdrátová síť) 

ISDN – Integrated Services Digital Network (digitální síť integrovaných služeb) 

VoIP – Voice over Internet Protocol (protokol přenosu digitalizovaného hlasu pomocí 
protokolu IP) 

Mbit – Megabit 

Gbit – Gigabit 

SP – Service Pack (kumulativní balíček oprav nebo updatu softwaru) 

UTP – Unshielded Twisted Pair (nestíněná kroucená dvojlinka) 

STP – Shielded Twisted Pair (stíněná kroucená dvojlinka) 

Cat. – Category (kategorie) 

VLAN – Virtual Local Area Network (virtuální místní síť) 

VGA – Video Graphic Array (standard pro počítačovou zobrazovací techniku) 

I/O – Input/Output (vstupní/výstupní rozhraní) 

UPS – Uninterruptible Power Supply (záložní zdroj napájení) 
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panel port místnost poznámka zásuvka port označení 
portu

označení 
kabelu

délka 
kabelu /m

1 1 - - - - 1.I 25
1 2 - - - - 1.II 25
1 3 - - - - 1.III 25
1 4 2.01 a 2.01a 2.01a 14
1 5 b 2.01b 2.01b 14
1 6 2.02 a 2.02a 2.02a 14
1 7 b 2.02b 2.02b 14
1 8 2.03 a 2.03a 2.03a 20
1 9 b 2.03b 2.03b 20
1 10 2.04 a 2.04a 2.04a 20
1 11 b 2.04b 2.04b 20
1 12 2.05 a 2.05a 2.05a 21
1 13 b 2.05b 2.05b 21
1 14 2.06 a 2.06a 2.06a 21
1 15 b 2.06b 2.06b 21
1 16 2.07 a 2.07a 2.07a 24
1 17 b 2.07b 2.07b 24
1 18 2.08 a 2.08a 2.08a 24
1 19 b 2.08b 2.08b 24
1 20 2.09 a 2.09a 2.09a 27
1 21 b 2.09b 2.09b 27
1 22 2.10 a 2.10a 2.10a 27
1 23 b 2.10b 2.10b 27
1 24 2.11 a 2.11a 2.11a 32
1 25 b 2.11b 2.11b 32
1 26 2.12 a 2.12a 2.12a 32
1 27 b 2.12b 2.12b 32
1 28 2.13 a 2.13a 2.13a 32
1 29 b 2.13b 2.13b 32
1 30 2.14 a 2.14a 2.14a 32
1 31 b 2.14b 2.14b 32
1 32 2.15 a 2.15a 2.15a 31
1 33 b 2.15b 2.15b 31
1 34 2.16 a 2.16a 2.16a 31
1 35 b 2.16b 2.16b 31
1 36 2.17 a 2.17a 2.17a 35
1 37 b 2.17b 2.17b 35
1 38 2.18 a 2.18a 2.18a 35
1 39 b 2.18b 2.18b 35
1 40 2.19 a 2.19a 2.19a 35
1 41 b 2.19b 2.19b 35
1 42 2.20 a 2.20a 2.20a 35
1 43 b 2.20b 2.20b 35
1 44 2.21 a 2.21a 2.21a 39
1 45 b 2.22b 2.22b 39
1 46 2.22 a 2.22a 2.22a 39
1 47 b 2.22b 2.22b 39
1 48 205 2.23 a 2.23a 2.23a 33

do 
původního 

objektu
208

207

206

Příloha 3: Kabelová tabulka pro patch panel 1
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panel port místnost poznámka zásuvka port označení 
portu

označení 
kabelu

délka 
kabelu /m

2 1 2.23 b 2.23b 2.23b 33
2 2 2.24 a 2.24a 2.24a 33
2 3 b 2.24b 2.24b 33
2 4 2.25 a 2.25a 2.25a 28
2 5 b 2.25b 2.25b 28
2 6 2.26 a 2.26a 2.26a 28
2 7 b 2.26b 2.26b 28
2 8 2.27 a 2.27a 2.27a 25
2 9 b 2.27b 2.27b 25
2 10 2.28 a 2.28a 2.28a 25
2 11 b 2.28b 2.28b 25
2 12 2.29 a 2.29a 2.29a 24
2 13 b 2.29b 2.29b 24
2 14 2.30 a 2.30a 2.30a 24
2 15 b 2.30b 2.30b 24
2 16 2.31 a 2.31a 2.31a 20
2 17 b 2.31b 2.31b 20
2 18 2.32 a 2.32a 2.32a 20
2 19 b 2.32b 2.32b 20
2 20 2.33 a 2.33a 2.33a 15
2 21 b 2.33b 2.33b 15
2 22 2.34 a 2.34a 2.34a 15
2 23 b 2.34b 2.34b 15
2 24 2.35 a 2.35a 2.35a 17
2 25 b 2.35b 2.35b 17
2 26 2.36 a 2.36a 2.36a 17
2 27 b 2.36b 2.36b 17
2 28 2.37 a 2.37a 2.37a 14
2 29 b 2.37b 2.37b 14
2 30 2.38 a 2.38a 2.38a 14
2 31 b 2.38b 2.38b 14
2 32 202 Wi-fi 2.39 a 2.39a 2.39a 8
2 33 3.01 a 3.01a 3.01a 19
2 34 b 3.01b 3.01b 19
2 35 3.02 a 3.02a 3.02a 19
2 36 b 3.02b 3.02b 19
2 37 3.03 a 3.03a 3.03a 23
2 38 b 3.03b 3.03b 23
2 39 3.04 a 3.04a 3.04a 23
2 40 b 3.04b 3.04b 23
2 41 3.05 a 3.05a 3.05a 28
2 42 b 3.05b 3.05b 28
2 43 3.06 a 3.06a 3.06a 28
2 44 b 3.06b 3.06b 28
2 45 3.07 a 3.07a 3.07a 31
2 46 b 3.07b 3.07b 31
2 47 3.08 a 3.08a 3.08a 31
2 48 b 3.08b 3.08b 31

Příloha 4: Kabelová tabulka pro patch panel 2
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204

203

315

314
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panel port místnost poznámka zásuvka port označení 
portu

označení 
kabelu

délka 
kabelu /m

3 1 3.09 a 3.09a 3.09a 34
3 2 b 3.09b 3.09b 34
3 3 3.10 a 3.10a 3.10a 34
3 4 b 3.10b 3.10b 34
3 5 3.11 a 3.11a 3.11a 35
3 6 b 3.11b 3.11b 35
3 7 3.12 a 3.12a 3.12a 35
3 8 b 3.12b 3.12b 35
3 9 3.13 a 3.13a 3.13a 39
3 10 b 3.13b 3.13b 39
3 11 3.14 a 3.14a 3.14a 39
3 12 b 3.14b 3.14b 39
3 13 3.15 a 3.15a 3.15a 43
3 14 b 3.15b 3.15b 43
3 15 3.16 a 3.16a 3.16a 43
3 16 b 3.16b 3.16b 43
3 17 3.17 a 3.17a 3.17a 41
3 18 b 3.17b 3.17b 41
3 19 3.18 a 3.18a 3.18a 41
3 20 b 3.18b 3.18b 41
3 21 3.19 a 3.19a 3.19a 39
3 22 b 3.19b 3.19b 39
3 23 3.20 a 3.20a 3.20a 39
3 24 b 3.20b 3.20b 39
3 25 3.21 a 3.21a 3.21a 34
3 26 b 3.21b 3.21b 34
3 27 3.22 a 3.22a 3.22a 34
3 28 b 3.22b 3.22b 34
3 29 3.23 a 3.23a 3.23a 30
3 30 b 3.23b 3.23b 30
3 31 3.24 a 3.24a 3.24a 30
3 32 b 3.24b 3.24b 30
3 33 3.25 a 3.25a 3.25a 26
3 34 b 3.25b 3.25b 26
3 35 3.26 a 3.26a 3.26a 26
3 36 b 3.26b 3.26b 26
3 37 3.27 a 3.27a 3.27a 20
3 38 b 3.27b 3.27b 20
3 39 3.28 a 3.28a 3.28a 20
3 40 b 3.28b 3.28b 20
3 41 3.29 a 3.29a 3.29a 14
3 42 b 3.29b 3.29b 14
3 43 3.30 a 3.30a 3.30a 14
3 44 b 3.30b 3.30b 14
3 45 3.31 a 3.31a 3.31a 14
3 46 b 3.31b 3.31b 14
3 47 308 Wi-fi 3.32 a 3.32a 3.32a 11
3 48 - neobsazen - - - - -

310
stůl 

sekretářky
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Příloha 5: Kabelová tabulka pro patch panel 3

314

313

310

část pro 
hosty

312

311

V



U1 vyvazovací panel
U2 vyvazovací panel
U3 1 Gbit 48 port switch 
U4 1 Gbit 48 port switch 
U5 1 Gbit 48 port switch 
U6 vyvazovací panel
U7 vyvazovací panel
U8
U9
U10 vyvazovací panel
U11
U12
U13 vyvazovací panel
U14
U15
U16 vyvazovací panel
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
U39
U40
U41
U42

    Příloha 6: Uspořádání prvků datového rozvaděče

100 Mbit 24 port switch

prostor pro case serveru, 
router, jednotky UPS a 

napájení

10 GIG 48 port patch panel 1

10 GIG 48 port patch panel 2

10 GIG 48 port patch panel 3

rezerva

VI



položka počet cena / ks, m  cena celkem 
Panduit TX6 PUL6X04DG-UE, UTP kabel 10GIG 
4P drát kat. 6A LS0H (balení po 305 m) 13 25 Kč 98 332 Kč     
Panduit TX6 CJ6X88TG 10 GIG Jack Module kat. 
6a 140 320 Kč 44 800 Kč     
Panduit DP6 10GIG 48 PORT FLAT patch panel 3 12 495 Kč 37 485 Kč     
ABB Tango, bílý, kryt zásuvky komunikační s 
popisovým polem, 5014A-A100 B 69 59 Kč 4 071 Kč       
ABB Maska nosná s 2 otvory, černá, pro 2 zásuvky 
RJ45 69 21 Kč 1 449 Kč       
ABB Maska nosná s 1 otvorem, černá, pro 1 zásuvku 
RJ45 2 21 Kč 42 Kč            
FCS SME Rack 42 U, 700x1000 m 1 15 230 Kč 15 230 Kč     
Digitus 19" CABLE Management Panel 1U 5 hoop 7 323 Kč 2 261 Kč       
TX6 10GIG CAT6A PATCHCORD 2 METER 143 230 Kč 32 890 Kč     
TX6 10GIG CAT6A PATCHCORD 3 METER 3 270 Kč 810 Kč          
Netgear  GS748TS 48 x 10/100/1000 Stackable 
Smart Managed Gigabit Switch 3 18 559 Kč 55 677 Kč     
Trubka Monoflex 1225 175 m 11 Kč 1 925 Kč       
GR-Magic 200 x 55 x 3000 35 600 Kč 21 000 Kč     
Montáž zásuvek 69 50 Kč 3 450 Kč       
Montáž patch panelů 143 40 Kč 5 720 Kč       
Položení kabelů 3890 m 5 Kč 19 450 Kč     
Rezerva 10 000 Kč     

Předpokládaná cena celkem 354 592 Kč   

Příloha 7: Kalkulace předpokládaných nákladů, ceny bez DPH
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