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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě střední školy. Práce obsahuje 

analýzu současného stavu sítě a požadavky vedení školy. Popisuje technické řešení 

kabelážního systému a vhodné umístění aktivních prvků. Toto řešení vychází 

z teoretického návrhu souvisejícího s příslušnými normami. 

Abstract 

This thesis deals with design of universal computer network. Includes analysis of 

current network status and the requirements of the school. Describes the technical 

solution of cabling system and appropriate placement of active elements. This solution 

comes out of a theoretical koncept based on corresponding standarts. 
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ÚVOD 

V dnešním dynamicky vyvíjejícím se světě je kladen stále větší důraz na komunikaci. 

Počítačové sítě jsou jedním z nejdůležitějších článků v komunikaci. Počítačové sítě jsou 

velmi důležité pří získávání, třídění a soustřeďování elektronických informací, 

převádění papírových dokumentů na elektronické a jejich ukládání. 

Tato práce je zaměřená na navržení počítačové sítě pro Gymnázium ve Vyškově. 

S rostoucími požadavky na vzdělávání na středních školách tato počítačová síť musí 

zabezpečit bezproblémové fungování školní sítě a musí dovolit její jednouché a 

nízkonákladové rozšiřování v budoucnu. 
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1. CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce je navrhnout nový kabelážní systém Gymnázia Vyškov a zpracovat 

k němu podrobnou technickou dokumentaci. Účelem je aby kabelážní systém splňoval 

požadavky zadavatele, byl efektivní a moderní s možností budoucího rozšiřování. Musí 

splňovat platné normy a základy univerzálního kabelážního systému. 
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2. ANALÝZA 

2.1. Informace o subjektu 

 Název společnosti: Gymnázium Vyškov 

 Sídlo: Komenského náměstí 16 

 Základní informace: 

Přípravy k založení vyškovského gymnázia začaly v roce 1896, kdy byla vytvořena 

Matice gymnazijní. Jejím úkolem bylo ve Vyškově zřídit gymnázium s českým 

vyučovacím jazykem. Povolení od ministerstva kultury a vyučování z Vídně dostala 

Matice 15. 5. 1899. Podmínkou bylo, že gymnázium bude soukromou školou a že 

nebude požadovat od státu žádné finanční příspěvky. V červenci téhož roku byl 

jmenován první ředitel ústavu profesor František Teplý, který stál v jeho čele 

neuvěřitelných 31 roků.
1
 

V současnosti Gymnázium ve Vyškově připravuje studenty převážně na studium na 

vysokých školách. Úspěšnost absolventů uplatnit se na vysokých školách je velmi 

vysoká. Absolventi vyškovského gymnázia mohou pokračovat v rozvíjení svého 

vzdělávání na vyšších odborných školách. 

2.2. Specializace 

Gymnázium Vyškov je obecným gymnáziem, nicméně je zde určitá specializace na 

humanitní nebo přírodovědní obory. Realizuje se u osmiletého i čtyřletého studia 

formou výběru povinně volitelných předmětů a to postupně od septimy (3. ročníku). 

Studenti osmiletého programu si volí v primě jeden cizí jazyk (hlavní), druhý cizí jazyk 

si pak volí v tercii. Studenti čtyřletého cyklu si v prvním ročníku volí dva jazyky (hlavní 

a druhý jazyk). Na gymnáziu se vyučují tyto cizí jazyky: angličtina, němčina, 

francouzština, ruština, španělština, latina (pouze jako třetí jazyk). 

Studenti osmiletého cyklu mají povinnou výuku informatiky v rozsahu jedné hodiny 

týdně od primy do kvarty, v kvintě a v sextě mají studenti dvě hodiny týdně. Studenti 

                                                           
1
 HEP, J. Sedmdesát let vyškovského gymnasia 1899-1969. [s.l.] : Vyškov na Moravě, 1969. 
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čtyřletého cyklu mají informatiku dvě hodiny týdně v prvním a druhém ročníku. Výuka 

probíhá ve skupinách po max. 16 studentech v odborné učebně. 

2.3. Organizační struktura 

Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 

Komenského nám. 16 

68201 Vyškov 

Česká republika 

 Elektronická pošta: info@gykovy.cz 

 Webové stránky: www.gykovy.cz 

 Telefon – Komenského náměstí: 517 307 010 

 Telefon – Purkyňova: 517 343 166 

 IZO: 102807655 

 REDIZO: 600015629 

 IČ: 00559270 

 

Ředitel školy: RNDr. Václav Klement 

Statutární zástupce: Mgr. Ivana Voženílková 

Zástupce: Ing. Hana Čermáková 

Vedoucí odloučeného pracoviště Purkyňova: Mgr. Zdeněk Šlapal 

 

Pozn.: Dva různé telefony jsou uvedeny z důvodu, že výuka studentů osmiletého 

programu probíhá od prim po kvarty v budově na ulici Purkyňova. V blízké době je 

v plánu navýšit kapacity na Komenského nám., tak, aby se obory sjednotily. 

mailto:info@gykovy.cz
http://www.gykovy.cz/
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2.4. Právní forma a její charakteristika 

Gymnázium Vyškov je příspěvkovou organizací. V České republice upravuje základy 

právního postavení příspěvkových organizací zákon o rozpočtových pravidlech státu a 

zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle nich zřizují příspěvkové 

organizace organizační složky státu a územní samosprávné celky, a to pro takové 

činnosti v jejich působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a 

složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. O vzniku příspěvkové organizace 

vydává zřizovatel zřizovací listinu. Zřizovatel dále jmenuje a odvolává jejího ředitele, 

rozhoduje o jeho odměňování, může šetřit stížnosti směřující proti němu a vůbec 

provádět kontrolu hospodaření celé příspěvkové organizace.
2
 

Příspěvková organizace zřizuje fondy: 

 rezervní fond 

 investiční fond 

 fond odměn 

 fond kulturních a sociálních potřeb 

Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
3
 

  

                                                           
2
 Podle § 53 zákona č. 218/2000 Sb. 

3
 Podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st%C3%A1tu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_subjektivita
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C5%99izovatel&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C5%99izovac%C3%AD_listina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%AD%C5%BEnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontrola
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2.5. HW, SW, NW 

 

Gymnázium musí držet krok s dobou, aby studenti měli dobré zázemí pro studium. O 

informační technologie se starají dohromady 3 vyučující, přičemž mají svoji práci 

rozloženou, tak aby zajistili jejich plynulý chod. 

2.5.1. Software 

Spektrum využívaného softwaru je velice pestré. Škola disponuje velkým množstvím 

vzdělávacích a výukových programů. Převážná programů většina běží na platformě 

Microsoft Windows XP. Každý z počítačů ve výukových učebnách je vybaven balíkem 

kancelářských aplikací MS Office.  

Gymnázium používá systém bakaláři, který pokrývá téměř všechny oblasti školské 

administrativy. Umožňuje studentům i jejich rodičům kontrolovat prospěch pouhým 

přihlášením se do systému. Moduly tohoto systému umožňují omlouvat studenty 

z vyučování online (rodiče disponují jiným účtem, který operuje „nad“ účtem jejich 

dítěte).  

Další software: 

 Novell 6.5 - file server 

 Bakaláři - evidence žáků, rozvrhy, suplování, maturity. Celé spektrum 

administrativy 

 Gordic - účetnictví, faktury, pokladna, evidence majetku, mzdy, personalistika 

 Pinnacle 

 MS - Office různé verze 

 MS -Windows různé verze 

 Avast 

 Zet-ware Docházkový systém 

 Linux  
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Co se softwarového vybavení týče, je škola vybavená velmi dobře. Vzhledem ke svému 

zaměření nepotřebuje disponovat specializovaným softwarem, jako třeba střední školy 

techničtějšího založení. 

 

2.5.2. Hardware  

Téměř každá učebna v budově je vybavena učitelským počítačem. Ve specializovaných 

učebnách se nachází dataprojektory s audiosystémem. Pro výuku informatiky (a nejen 

informatiky) slouží specializovaná učebna. V učebně je 16 žákovských počítačů a 

1 učitelský počítač. V učebně je nainstalován dataprojektor. Učebna je vybavena 

také multifunkční laserovou  tiskárnou se skenerem. Žáci mohou také využívat pro 

potřebu práce na projektech školní fotoaparát a videokameru. 

Dále jsou zde kabinety a kanceláře. Kabinety využívají tři až šest vyučujících. Pro 

každého z nich je v kabinetu jeden počítač. Kabinety s více vyučujícími obsahují i 

tiskárnu. V každém kabinetu je i telefon. Kanceláře administrativní pracovnice, účetní, 

zástupkyň a ředitele jsou taktéž vybaveny počítači a telefonem. 

2.5.3. Síť 

Gymnázium využívá internetové připojení od společnosti AutoCont s rychlostí 

připojením 4 Mb/s / 2Mb/s. Problém připojení je, že je agregován s domácnostmi. 

V dopoledních hodinách je vše v pořádku, ale v odpoledních hodinách je někdy 

problém s přístupem na školní služby. 

V celé budově je zavedena kabeláž kategorie 5, která zajišťuje komunikaci mezi 

koncovými zařízeními v objektu. Provoz na síti zajišťují linuxové servery. Nejsou to 

servery jako takové, ale klasické PC stanice, na kterých běží serverový operační systém. 

Ty to stanice jsou rozmístěné po celé budově téměř každá na jiném místě. Nejsou nijak 

speciálně zabezpečené a nacházejí v prostorách jako kabinet a temná komora. Jedná se o 

těchto šest stanic: 

- Linux server – operační systém linux 

- Webový server – operační systém linux 

- Server pro aplikaci Bakaláři – operační systém Windows 2008 
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- Novell server  

- Server pro zálohy lokálních stanic 

- Centos 

 

Tato kabeláž v současnosti nevyhovuje potřebám školy. Byla vytvářena postupně po 

dobu patnácti let postupným přidáváním potřebných tras a komponent. Kvůli tomuto 

způsobu výstavby nesplňuje současné normy a je nutné vybudovat novou. Díky 

plánovanému navyšování stavů studentů a fyzickému rozšíření budovy ale tato kabeláž 

nebude dostačující a potenciál jejího levného rozšíření při zachování stability, 

bezpečnosti a platných norem je malý. 

Škola se zapojila do projektu Bezdrátová Škola a díky tomu je objekt pokryt WIFI sítí, 

která je zajištěna celkem třemi hotspoty. Umožňuje studentům připojit se k internetu 

v celém objektu Gymnázia. 

2.5.4. Zálohování dat 

Zálohování je důležitým procesem pro ochranu důležitých a citlivých dat. Zálohování 

probíhá pravidelně pomocí Windows backup tools. 

2.5.5. Problémy při běžném provozu 

Problémy, se kterými jsem se po dobu praxe potýkal, byly z velké části technického 

rázu. Jedním z problémů je stáří počítačové sítě. Tato síť byla vytvářena postupně po 

dobu patnácti let postupným přidáváním potřebných tras a komponent. Chybí zde jistý 

smysl pro centralizaci. Díky tomuto stavu je údržba sítě náročnější, než by mohla být. 

Jednotlivé servery jsou rozmístěny po celé budově gymnázia a chybí zde jednotná 

serverovna. 

Jako další problém bych označil fyzické zabezpečení serverů. Díky absenci serverovny 

může docházet k fyzickému poškození samotných serverů. Zanášení prachem může 

způsobit například přehřátí serveru a následnou ztrátu citlivých a důležitých dat. 

Hardwarové vybavení serverů je zatím dostačující, ale vzhledem k tomu, že gymnázium 

chystá navýšení kapacity studentů, může se stát, že stávající vybavení již nebude 

splňovat požadavky pro zabezpečení dat. 
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2.6. Analýza budovy 

Budova Gymnázia se nachází kousek od centra města Vyškova. Vzdálenost 

k autobusovému a vlakovému nádraží urazí člověk chůzí do pěti minut. Budova se 

skládá z jednoho podzemního podlaží a čtyř nadzemních podlaží. 

2.6.1. 1. PP 

V podzemí budovy se nachází kotelna, skříňky žáků, posilovna, šatny, sprchy a průchod 

do tělocvičny. 

2.6.2. 1. NP 

V prvním podlaží se nachází hlavní vchod do budovy. Po pravé ruce se nacházejí 4 

učebny (z toho 1 specializovaná - dějepis) a 1 kabinet (matematika). Po levé ruce se 

nachází kancelář účetní, administrativní pracovnice. Dále dvě učebny a na konci chodby 

tělocvična. V zadní místnosti budovy se nachází jídelna a za ní je učebna volného 

přístupu, kde studenti mohou využívat počítače. Přímo naproti hlavnímu vchodu je 

schodiště do vyšších pater. 

2.6.3. 2. NP 

V místech, kde se v prvním patře nachází vstupní hala je v patře druhém umístěna 

ředitelna. Po pravé ruce se nachází 3 učebny (z toho 1 specializovaná - fyzika), 1 

laboratoř (fyzika) a 1 kabinet (fyzika). Na konci pravého křídla se nachází místnost, 

dříve sloužící jako temná komora. Z ní je vedena kabeláž do přístavby v zadní části 

budovy, ve které se nachází laboratoř informační a výpočetní techniky, učebna výtvarné 

výchovy a kabinety informatiky a výtvarné výchovy. Po levé straně se nachází 

kanceláře zástupkyň, 3 učebny (z toho 1 specializovaná - biologie), 1 laboratoř 

(biologie), 1 kabinet (biologie). 

2.6.4. 3. NP 

Nad ředitelnou se ve třetím patře nachází kabinet (jazyky). Po pravé ruce se nachází 4 

učebny, ve kterých probíhají maturity a kabinet (humanitní vědy). Po levé ruce se 

nachází 2 učebny (z toho 2 specializované – chemie, jazyky), sklad chemie, 2 kabinety 

(chemie, hudební výchova), aula. 

2.6.5. 4. NP 

Poslední podlaží je v podstatě celé půda. Nachází se zde jen jedna místnost, která stojí 

za zmínění. Jedná se o „Audio-video centrum“ (AVC), které dříve sloužilo, jako 

rozvaděč pro pouštění výukových filmů ve třídách. Z této místnosti vedou tři důležité 
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současné síťové trasy. Jedna trasa jsou průrazy kolmo dolů skrz kabinet jazyků až do 

ředitelny. Druhá trasa vede přes pravé křídlo půdy až k průrazu do temné komory a 

zajišťuje síťové připojení pravého křidla budovy. Třetí vede pravým křídlem půdy a 

zajišťuje síťové připojení pro levou část budovy. 

2.7. Shrnutí 

Gymnázium poskytuje studentům všeobecné vzdělání. Studenti zde můžou absolvovat 

osmiletý (prima - oktáva) nebo čtyřletý (první – čtvrtý ročník) cyklus, oba s maturitou. 

Všichni studenti si projdou povinnou výukou informatiky, kde se ve specializované 

učebně učí, jak zacházet s kancelářskými aplikacemi, ale i základům programování a 

obecně správnému uživatelskému chování. 

Zkoumaná oblast, je v podstatě celá budova gymnázia. Nachází se zde velké množství 

učeben, kabinetů a kanceláří. Jsou zde i specializované učebny a laboratoře pro výuku 

předmětů jako biologie, chemie, cizí jazyky, informační a výpočetní technika. Všechny 

počítače jsou vybaveny potřebným softwarem pro studenty i učitele. 

 Výpočetní techniku můžeme hledat téměř v každé místnosti budovy, proto je fungující 

síť nezbytnou součástí bezproblémového fungování školy. Proto vedení školy zastává 

názor, že vybudování nové sítě je nutné. Při návrhu nové počítačové sítě budu muset 

zohlednit budoucí plány pro rozšiřování školy a jejich výhledy do budoucna. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1. Teorie přenosů 

3.1.1. Počítačová síť 

Počítačové sítě jsou dnes již neodmyslitelnou součástí každodenního života každého 

z nás. I když si to možná každý na první pohled neuvědomí, jen těžko by si dokázal svůj 

život představit bez fungujících počítačových sítí.  

Co je to vlastně počítačová síť? Definic můžeme najít spousty. Mě díky své 

jednoduchosti a výstižnosti zaujala tato: „Počítačovou síť lze definovat jako dva nebo 

více počítačů, které jsou nějakým způsobem propojeny a které jsou schopny sílet 

informace.“
4
 

Počítačové sítě se člení dle různých kriterií. Těmi jsou rozsah, struktura sítě, způsob 

řízení, typ přenosu a podobně. 

3.1.2. Rozdělení sítí dle rozsahu 

 Síť LAN (Local Area Network) – Je lokální síť, jejíž rozsah je omezen na určité 

místo a to může být například budova nebo podlaží. Síť LAN většinou 

kontroluje podnik, který ji potřebuje využívat. 

 Síť WAN (Wide Area Network) – Používá se pro propojení sítí typu LAN mezi 

sebou. Toto propojení zajišťuje třetí strana v podobě zprostředkovatele. 

 Síť CAN (Campus Area Network) – Jedná se o síť, která propojuje sítě LAN 

v samostatné oblasti, kterou vlastní nebo kontroluje jediný subjekt. Příkladem 

mohou být, jak už z názvu vyplývá, univerzitní koleje. 

 Síť MAN (Metropolitan Area Network) – Metropolitní síť propojuje sítě LAN 

v oblasti často rozsáhlejší, než kampus. Používá se například k propojení 

poboček podniku ve městě prostřednictvím poskytovatele telekomunikačních 

služeb.
5
 

                                                           
4
 DONAHUE, G. Kompletní průvodce síťového experta. 2009. S. 21. 

5
 DONAHUE, G. Kompletní průvodce síťového experta. 2009. S. 22. 
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3.1.3. Rozdělení dle struktury (topologie) sítě: 

 Sběrnicová topologie (Bus) – Od stanice ke stanici je vedeno průběžné vedení. 

Stanice bývají k vedení připojeny pomocí T-konektorů. V dnešní době se už 

téměř nepoužívá. 

 

Obrázek 1: Sběrnicová topologie (Zdroj: http://site.the.cz/index.php?id=16) 

 

 Kruhová topologie (Ring) -  Vedení stanic vytváří souvislý kruh, což dovoluje 

používat metodu postupného předávání zpráv 

 

Obrázek 2: Kruhová topologie (Zdroj: http://site.the.cz/index.php?id=18) 

 Hvězdicová topologie (Star) – Každá stanice je připojena samostatným 

kabelem. Kabely všech stanic jsou potom soustředěny do rozbočovače. Dnes 

nejpoužívanější topologie. 
6
 

                                                           
6
 HORÁK, J; KERŠLÁGR, M. Počítačové sítě pro začínající správce. 3. Aktualizované vydání. 2006. S. 18,19. 
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Obrázek 3: Hvězdicová topologie (Zdroj: http://site.the.cz/index.php?id=17) 

V následující tabulce je přehledné srovnání jednotlivých topologií. 

Topologie Výhoda Nevýhoda Použití 

Sběrnice Nízké 

pořizovací 

náklady 

Poruchovost, Obtížné hledání 

závady. Jakékoliv přerušení 

sběrnice znamená havárii celé 

sítě 

Dožívá ve starších 

kabelážích. 

Kruh Pravidelné 

předávání zpráv 

v kruhu 

Stejné jako u sběrnice. Řeší 

se zdvojením 

Používají ji méně 

rozšířené sítě IBM 

Token Ring a FDDI 

Hvězda Spolehlivá, 

rychlá 

Nutnost switchů Dnes nejpoužívanější 

Tabulka 1: Porovnání topologií (Zdroj:  HORÁK, J; KERŠLÁGR, M. Počítačové sítě 

pro začínající správce. 3. Aktualizované vydání. 2006. S. 19.) 
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3.1.4. Rozdělení dle způsobu řízení:  

„Základním kritériem, podle něhož rozdělujeme síťový software je použití (nepoužití) 

serveru. Z tohoto hlediska rozeznáváme sítě peer-to-peer a klient-server“
7
 

 Síť peer-to-peer (Rovný s rovným) – tato síť je založena tom, že stanice v ní 

zapojené jsou si rovny a nabízejí si mezi sebou služby (přístup do složek, sdílení 

tiskárny atd.). Žádná není nadřazená. Umožňuje sdílení dat bez nutnosti 

přítomnosti serveru. Výhody takovéto sítě jsou, že k jejímu sestavení není 

potřeba velkých znalostí. Jedná se o levné řešení (není nutné nakupovat server 

nebo speciální operační systémy – peer-to-peer je implementováno ve 

Windows). Nevýhodou takovýchto sítí je, že při vyšším počtu stanic není snadné 

udržet si přehled o umístění dat. Díky tomu, že zde chybí centrální autorita, 

nejsou data optimálně chráněná (Konfigurace přístupových práv je jednoduchá, 

ale je nutná aplikace na všech stanicích). Dá se říct, že horní hranice 

udržitelnosti takovéto sítě je někde u deseti stanic. 

 Síť klient-server – Myšlenka tohoto řešení je vše (data, služby atd.) soustředit 

do jednoho bodu v síti (serveru). Server nabízí centrální přístup k datům a také 

jejich dokonalejší zabezpečení. Protože server uchovává naše data a zpracovává 

velké množství operací v krátkém čase, je nutné, aby byl kvalitní a rychlý. Musí 

také obsahovat operační systém, který bude organizovat ukládání dat a 

přidělovat přístupová práva. Výhodou je velká bezpečnost dat a možnost a 

snadná konfigurovatelnou (není nutné nastavovat nic na jednotlivých stanicích). 

Nevýhodou je vysoká pořizovací cena serveru a operačního systému. Také 

potřeba kvalifikovaného pracovníka pro správu serveru. Pro sítě s velkým 

počtem stanic je toto řešení nevyhnutelné.
8
 

3.1.5. Rozdělení dle typu přenosu  

Existuje více forem přenosů signálu. Ty jsou navíc různě modulovány a kódovány. Jsou 

přenášeny kanály různých vlastností a charakteristik. 

- Paralelní přenos – při paralelním přenosu bývají data posílána po větších 

celcích najednou. Typicky po celých bytech. Aby bylo možné zajistit tento druh 

                                                           
7
 HORÁK, J; KERŠLÁGR, M. Počítačové sítě pro začínající správce. 3. Aktualizované vydání. 2006. S. 49. 

8
 HORÁK, J; KERŠLÁGR, M. Počítačové sítě pro začínající správce. 3. Aktualizované vydání. 2006. S. 49. 
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přenosu je zapotřebí příslušný počet paralelních vodičů. Problémem je, že je to 

uskutečnitelné jen na krátké vzdálenosti (horní hranice je někde u dvaceti 

metrů). Jako příklad může sloužit připojení tiskárny s paralelním rozhraním 

k počítači. 

- Sériový přenos – tento přenos je založen na tom, že data jsou posílána bit po 

bitu a to tak, že komunikace začíná nejnižším (nejméně významným) bitem. 

Nejmenší sériově přenášenou položkou je znak obvykle o rozsahu 7 nebo 8 bitů. 

Pokud tento znak vyjádříme v posloupnosti dvojkových bitů, označuje se jako 

značka. Sériový přenos se využívá ve většině sítí. 

- Sériový asynchronní přenos – tento typ přenosu přenáší jednotlivé znaky 

s libovolnými časovými rozestupy. Aby příjemce byl schopen rozpoznat, kdy 

začíná další znak, musí tento znak mít nějaký příznak. V tomto případě se jedná 

o start bit, kterým začíná každý asynchronně přenášený znak. Aby byl zajištěn 

určitý minimální odstup mezi jednotlivými znaky, připojuje za vlastní datové 

bity tzv. stop bit.  

- Sériový synchronní přenos – při tomto přenosu se přenáší celé bloky znaků. 

Datové bity následují těsně za sebou, bez časových odstupů. Nevyužívá se zde 

start/stop bitů. Synchronizaci odesilatele i příjemce zde zajišťují synchronizační 

znaky (znaky SYN), které identifikují začátek každého bloku. Blok poté může 

být zakončen nepřetržitě vysílanými synchronizačními znaky, až do začátku 

následujícího bloku. 

- Parita – může nastat situace (jak u paralelního, tak sériového přenosu), že bude 

přijata opačná hodnota jednoho, či několika bitů, než jaké byly původně 

vysílány. Řešení tohoto problému je doplnění datových bitů jedním dalším bitem 

tak, že celkový počet jedniček odesílaného znaku je lichý (lichá parita) nebo 

sudý (sudá parita). Příjemce musí být informován, zda přímá znaky se sudou, či 

lichou paritou. Pokud počet jedničkových bitů nesouhlasí s očekávanou paritou, 
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může příjemce čekat chybu. Tento způsob je nejjednodušší, ale zároveň také 

nejméně efektivní neboť nesedící parita nemusí stoprocentně znamenat chybu. 
9
 

3.2. Přenosová média  

Všechny sítě jsou založeny na spojení jednotlivých koncových uzlů. Toho lze 

dosáhnout elektrickými vodiči, optickými vlákny nebo bezdrátově (pomocí 

bezdrátových WiFi technologií).  

3.2.1. Metalické kabely 

Elektrický signál se přenáší metalickými kabely (z kvalitní mědi). Důležitou vlastností 

metalických kabelů je rychlost, jako jsou schopny přenášet data. Ta se vyjadřuje v Mb/s 

(megabity za sekundu). V dnešní době se u sítí LAN setkáváme s rychlostí 100 Mb/s a 

1000Mb/s. 

Kroucený pár vodičů – Dnes asi nejrozšířenějším vodičem v sítích LAN. Tento typ 

kabelu se skládá z osmi vodičů tvořících čtyři páry. „Elektrický signál, který je ve 

vodiči přenášen, je náchylný na rušení, které vzniká vzájemným působením vodičů. U 

krouceného páru spočívá ochrana proti vzájemnému rušení v „kroucení“. Oba vodiče 

tvořící jeden pár jsou navzájem zkrouceny, pravidelně střídají svoji vzájemnou polohu. 

Také páry jsou navzájem překrouceny. Tím se minimalizuje ovlivňování jednoho vodiče 

druhým a vzájemné vlivy vodičových párů.“
10

 

Název kabelu Označení Rychlost přenosu Konektor Šířka pásma 

Kroucený pár vodičů Kat. 5 1000 Mb/s RJ-45 100 MHz 

Kroucený pár vodičů Kat. 6 1000 Mb/s RJ-45 250 MHz 

Kroucený pár vodičů Kat. 6A 10 Gb/s RJ-45 500 MHz 

Kroucený pár vodičů Kat. 7 10 Gb/s GG45 600 MHz 

Tabulka 2: Vlastnosti krouceného páru (Zdroj: HORÁK, J; KERŠLÁGR, M. 

Počítačové sítě pro začínající správce. 3. Aktualizované vydání. 2006.) 

 

 

                                                           
9
 PETERKA, J. Co je čím … v počítačových sítích. S. 4-6. 

 
10

 HORÁK, J; KERŠLÁGR, M. Počítačové sítě pro začínající správce. 3. Aktualizované vydání. 2006. S. 11 



27 
 

Můžeme se setkat se dvěma typy kroucené dvojlinky. 

- Nestíněný kroucený pár (UTP) – jednotlivé páry jsou obaleny izolací a vloženy 

do vnější vrstvy tzv. „pláště kabelu“. Pláště se vyrábí z různých typů materiálu. 

Nejrozšířenější jsou PVC pláště. Dále se vyrábí pláště označené jako LSZH 

(Low Smoke Zero Halogen) a LSOH (Low Smoke free Of Halogen). Tyto typy 

plášťů se používají ve špatně ventilovaných místech (letadla, vlaky a jiné). 

Jejich velkou výhodou je fakt, že při vznícení produkují jen velmi malé nebo 

žádné jedovaté zplodiny. Jedná se o nejpoužívanější vodič v sítích LAN.  

- Stíněný kroucený pár (STP) – liší se kovovým stíněním jako ochranou proti 

vnějšímu elektromagnetickému  rušení a vyzařování, které je realizováno 

opletením (STP) nebo folií (FTP). Kromě toho může být ještě navíc stíněný 

každý pár zvlášť (ISTP). Tyto kabely jsou dražší než nestíněné a používají se 

tam, kde dochází k velkému rušení. 

- Na následujícím obrázku je ukázka FTP a UTP kabelu:  

 

Obrázek 4: Ukázka STP a UTP kabelů (Zdroj: http://network-

only.blogspot.com/2011/04/pair-of-wires-twisted-pair-copper-with.html) 
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3.2.2. Optické kabely 

Jsou založeny na úplně jiném principu než kabely metalické. Zatímco v metalických 

kabelech jsou data přenášena elektricky v kovových vodičích, v optických kabelech 

jsou data přenášena světelnými impulsy ve světlovodivých vláknech. 

Optická vlákna jsou extrémně tenká vlákna ze skla. Která přenášejí světlo z jednoho 

konce na druhý s minimální ztrátou. Na jednom konci je světlo emitováno laserem nebo 

LED diodou a na druhém konci světlo-citlivým přijímačem převedeno zpět na 

elektrický signál. Existují dva základní typy optických vláken: single-mode a 

multimode.  

V uzavřených prostorách se obvykle používají multimode vlákna, protože mohou být 

napájeny nízkonákladovými světelnými zdroji jako například LED nebo VCSEL 

(Vertical Cavity Surface Emittin Lasers). Multimode vlákna podporují aplikace od 10 

Mb/s až po 10 Gb/s vedením do délky 550m, což je dostačující pro většinu prostor.  

Single-mode vlákna se používají v dálkových vedeních pro přenosy na vzdálenosti 

stovek kilometrů. Občas se můžeme setkat s instalací single-mode v páteřních 

rozvodech budov.
11

 

Optické kabely mají oproti metalickým kabelům spoustu výhod. Jsou schopny přenášet 

spolehlivě velké množství dat na velké vzdálenosti. Jsou absolutně odolné vůči 

elektromagnetickému rušení a poskytují velkou bezpečnost přenášených dat, lze je hůře 

odposlouchávat. Mají také ale jednu velkou nevýhodu a tou je cena optické kabeláže. 

Samostatné kabely nejsou až tak drahé. To co je nejdražší jsou aktivní prvky a i 

konektorování a spojování. 

  

                                                           
11

 FOLS – FIBER OPTICS LAN SECTION [online]. ©2012 [cit. 22-05-2012]. Dostupné z:  
http://www.fols.org/technology/ 
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3.2.3. Konektory 

Datové kabely se nějak musejí připojit k ostatním komponentám počítačové sítě. Jsou 

zakončeny různými druhy konektorů a ty se dělí podle typu kabeláže. 

Kroucený pár:  

- RJ11 – Jedná se o standardní konektor (dva páry vodičů), využívá se pro 

telefonní vedení. 

- RJ45 – Další standardní konektor (skládá se ze čtyř párů vodičů). Obeně se 

využívá pro síťovou a telefonní kabeláž. 

- GG45 – Jedná se o konektor pro vysokorychlostní kabely Cat. 7. (GG 

znamená GigaGate a 45 odkazuje na zpětnou kompatibilitu s RJ45). 

Nicméně GG45  dodnes nikdo nevyrobil v podobě, kterou lze smysluplně 

provozovat v na kmitočtech Cat.7. 

- TERA – Jedná se o stíněný kroucený pár vyvinutý společností The Siemon 

Company.  

Optické kabely:  

Je důležité zmínit, že samotné konektory nevedou signál, ale slouží k vzájemnému 

ustavení spojovaných vláken. Pro zakončení optických kabelů se používá množství 

koncovek: FC, LC, SC, ST, SM, MTRJ.
12

 

3.2.4. Bezdrátové přenosy 

Tyto přenosy mají počátky již v televizním vysílání. Každá bezdrátová technologie 

využívá předem definované frekvence, které podporují její činnost. Přenosovým 

médiem je zde vzduch, kterým se šíří elektromagnetické vlny. Bezdrátové komunikační 

technologie se dostávají víc a víc do popředí a jsou hojně používány pro komunikaci a 

přenos dat. V současnosti se nejčastěji setkáváme s technologií WiFi. Jejich velkou 

                                                           
12

 HORÁK, J; KERŠLÁGR, M. Počítačové sítě pro začínající správce. 3. Aktualizované vydání. 2006. S. 11-
16. 
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výhodou je minimalizace potřebné kabeláže a v některých oblastech, kde nejsou možné 

stavební úpravy (historické budovy), jsou jediným možným řešením.
13

 

3.3. Síťové protokoly 

Při všech formách komunikace je nezbytné, aby si komunikující strany rozuměly. Musí 

si mezi sebou určit jakási pravidla, kterými se musejí řídit. Tato pravidla mohou být 

primitivní (interpunkce v textu) nebo naopak velice složitá (kompletní jazyk). Nebýt 

těchto pravidel byla by komunikace složitá nebo dokonce nemožná. 

Ve světě počítačů existují takové sady pravidel, které dovolují, aby mezi sebou 

jednotlivá zařízení mohla komunikovat. Jednou z nejdůležitějších sad takovýchto 

pravidel je referenční model ISO/OSI.  

3.3.1. Referenční Model ISO/OSI 

Byl vypracován v roce 1984 mezinárodním ústavem pro normalizaci (International 

Standarts Organization). Popisuje přenos informací síťovým médiem mezi jednotlivými 

zařízeními. Jedná se o základní strukturu, do které jsou začleňovány současné 

standardy. Má stanoveno sedm vrstev, které spolu navzájem spolupracují. 

 

 

                                                           
13

 BIGELOW, S. Mistrovství v počítačových sítích. Správa, konfigurace, diagnostika a řešení problémů. 
2004. S. 180-191. 
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Obrázek 5: Architektura ISO/OSI (Zdroj: DOSTÁLEK, L; KABELOVÁ, A. Velký 

průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 2000) 

 

Aplikační vrstva – zajišťuje uživatelům zpřístupnění síťových služeb jako přístup 

k souborům, vzdálený přístup k tiskárnám, správu sítě atd. Může být prezentována 

například jako okno v programu. 

Prezentační vrstva – zajišťuje konverzi dat, protože data v sítí mohou být různými 

způsoby kódována. Sjednocuje formu přenášených údajů a dále data komprimuje a 

šifruje. 

Relační vrstva – Inicializuje a ukončuje spojení. Většinou zajišťuje ověřování uživatelů 

a zabezpečení přístupu k aplikacím. 

Transportní vrstva – stanovuje, zda byly všechny pakety doručeny a kontroluje chyby. 

Celkově zajišťuje kompletní přenos dat. 

Síťová vrstva – nachází se v ní protokol IP. Je odpovědná za směrování paketů v síti. 

Zpracovává logické adresy zdrojových a cílových zařízení. Dalším důležitým úkolem 

této vrstvy je stanovení trasy v síti. 

Linková vrstva – Zpracovává informace, které obdrží z vyšších vrstev a připravuje je 

pro přenos prostřednictvím síťových prostředků. Adresace v linkové vrstvě probíhá 

pomocí MAC (Medai Access Control). MAC definuje každý jednotlivý fyzický 



32 
 

prostředek a způsob, jakým by měl být sdílen. Druhou důležitou součástí linkové vrstvy 

je LLC (Logical Link Control) pomocí něhož je řízen tok dat, synchronizace rámců a 

způsob použití dané linky.  

Fyzická vrstva – na této vrstvě jsou data prezentována ve formě elektrických impulsů, 

které jsou zastoupeny binárním vyjádřením stavu (jedničkami a nulami). Bez ohledu na 

typ informace nebo její původní strukturu je vše při fyzickém přenosu rozděleno na tuto 

základní strukturu.
14

 

3.3.2. Architektura TCP/IP 

Je univerzální a v dnešní době nejpoužívanější architekturou pro internetovou a síťovou 

komunikaci. Z funkčního hlediska reprezentuje TCP/IP aplikační vrstva, která zajišťuje 

spolupráci s konkrétními programy. Transportní vrstva, která obsahuje protokoly TCP a 

UDP. Síťová vrstva, která obsahuje protokoly IP. Spolupráce jednotlivých vrstev 

probíhá tak, že aplikace použije k navázání spojení aplikační vrstvu, která odešle 

požadavek na spojení transportní vrstvě. Transportní vrstva rozdělí data na segmenty, 

naváže spojení a zkontroluje, zda byla data doručena. Fyzický přenos se přenechá 

nižším síťovým vrstvám.
15

 

                                                           
14

 BIGELOW, S. Mistrovství v počítačových sítích. Správa, konfigurace, diagnostika a řešení problémů. 
2004. S. 92-95. 
15

 HORÁK, J; KERŠLÁGR, M. Počítačové sítě pro začínající správce. 3. Aktualizované vydání. 2006. S. 57-
58.  
 



33 
 

 

Obrázek 6: Protokoly architektury TCP/IP (Zdroj: DOSTÁLEK, L; KABELOVÁ, A. 

Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 2000) 

 

3.4. Aktivní prvky sítě 

Základem moderní a fungující počítačové sítě je kvalitní síťová infrastruktura, do které 

patří aktivní prvky sítě. Patří mezi ně například switche, routery, repeatery atd. V dnešní 

době je již standardem, že aktivní prvky jsou managovatelné a lze díky nim i efektivně 

diagnostikovat problémy v síti. 

3.4.1. Aktivní prvky fyzické vrstvy 

Repeater – je prvek spojující dva a více segmentů sítě tím, že signál, který obdrží na 

jednom portu, zopakuje do všech ostatních. Nerozlišuje jednotlivé komunikační uzly a 

zpoždění předávaných informací je minimální, protože tyto informace repeater 

nevyhodnocuje a pouze je posílá dál. Jedná se v podstatě o jednoduchý zesilovač, který 

zvyšuje dosah sítě a rozšiřuje kolizní i broadcastovou doménu.  

Hub – dříve nezbytný prvek sítí s hvězdicovou topologií. Jeho účelem bylo rozbočování 

signálu. V dnešní době jej nahradily switche. 
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Transceiver – zajišťuje převod signálu z jednoho typu média do jiného (např. 

z kroucené dvojlinky na optický kabel). V dnešní době jsou transceivery dostupné buď 

pasivní nebo i managovatelné. 

3.4.2. Aktivní prvky linkové vrstvy 

Bridge – na rozdíl od hubu a repeateru přijímané signály nerozesílá na všechny stanice, 

ale jen na ty, pro které jsou určeny. Toho dosahuje pomocí tzv. přepínací tabulky. Jsou 

to tabulky, které obsahují fyzické adresy a k nim přiřazeny daná rozhraní. Toto zařízení 

odděluje provoz dvou segmentů sítě. Využívá k tomu fyzické MAC adresy jednotlivých 

uzlů. Na základě těchto adres je schopen bridge data propouštět či zadržovat. Bridge 

odděluje kolizní domény a rozšiřuje broadcastovou doménu.
16

 

3.4.3. Aktivní prvky síťové vrstvy 

Router – Je zařízením, které dokáže směrovat pakety mezi jednotlivými sítěmi, přičemž 

každý jeho port je zpravidla součástí jiné sítě. 

„Hardwarové zařízení, které přebírá data z lokální počítačové sítě a směruje je na 

vzdálený cíl po telefonní či jiné dálkové lince (ISDN, optika), popřípadě provádí 

opačnou funkci. Náročné zařízení umožňující simultánně přebírat a směrovat data 

z různých zdrojů na různé cíle, obsahuje také řadu bezpečnostních algoritmů 

zabraňujících probourání vetřelců do lokální sítě. Směrovače také řídí správným 

způsobem provoz na linkách, korigují chyby atd.“
17

 

  

                                                           
16

 Svět sítí – informace ze světa počítačových sítí [online]. ©2000-2012 [cit. 29-04-2012]. Dostupné z < 
http://www.svetsiti.cz/clanek.asp?cid=Aktivni-prvky-fyzicka-a-linkova-vrstva-2792000> 
17

 HLAVENKA, J. a kolektiv. Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací. 1997. S. 394. 
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3.5. Kabelážní systémy 

3.5.1. Důležité normy 

-ČSN EN 50173-1: Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: 

Všeobecné požadavky – Tato norma specifikuje všeobecná pravidla pro návrh a 

realizaci univerzální kabeláže. Definuje požadavky na vlastnosti přenosových kanálů 

všech druhů přenosových médií, parametry pro jejich podporu a seznam aplikací, které 

jsou podporovány v rámci univerzálních kabelážních systémů. Určuje systém tvoření 

zkratek a způsob značení kabeláže.
18

 

-ČSN EN 50173-2: Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: 

Kancelářské prostory – Tato norma navazuje na předešlou ČSN EN 50173-1 a 

specifikuje pravidla pro návrh strukturované kabeláže v podmínkách, které jsou 

klasifikovány jako kancelářské prostředí.
19

 

-ČSN EN 50173-5: Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: 

Datová centra – Navazující norma na ČSN EN 50173-1, která upřesňuje pravidla pro 

univerzální kabeláže v podmínkách, které jsou specifické pro datová centra. 
20

 

- ČSN EN 50174-1: Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: 

Specifikace a zabezpečení kvality – Norma stanovující, jak má vypadat instalace 

kabelových tras informačních technologií. Zohledňuje přitom budoucí provoz a údržbu. 

Zahrnuje přípravu specifikace, zabezpečení kvality, dokumentaci a správu kabeláže. 

Taktéž obsahuje požadavky a doporučení pro použití jednotlivých součástí kabeláže pro 

jednotlivé účastníky výstavby.
21

 

3.5.2. Definice důležitých pojmů 

Z normy ČSN EN 50173-1 jsem vybral několik důležitých pojmů a jejich definic. Jsou 

k nalezení ve zmíněné normě na stranách 22-28. 

Páteřní kabel budovy 

Kabel spojující rozvodný uzel budovy s rozvodným uzlem podlaží. Páteřní kabely 

budovy mohou také propojovat rozvodné uzly podlaží v téže budově. 

                                                           
18

 Norma ČSN EN 50173-1 
19

 Norma ČSN EN 50173-2 
20

 Norma ČSN EN 50173-5 
21

 Norma ČSN EN 50174-1 
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přípojka budovy 

Vybavení, poskytující všechny potřebné mechanické a elektrické služby, které odpovídá 

všem příslušným předpisům pro vstup telekomunikačních kabelů do budovy. 

Kabel 

Sestava jedné nebo více kabelových jednotek téhož typu a kategorie pod jedním 

vnějším pláštěm. Může obsahovat celkové stínění. 

Kabeláž 

Systém telekomunikačních kabelů, šňůr a spojovacích technických prostředků, který 

podporuje provoz zařízení informačních technologií. 

Univerzální kabeláž 

Strukturovaný telekomunikační kabelážní systém, který je schopen podporovat široký 

rozsah aplikací. Technické prostředky pro specifické aplikace nejsou součástí 

univerzální kabeláže. 

Rozvodný uzel 

Výraz používaný pro soubor prvků (např. přepojovacích panelů, propojovacích šňůr), 

které se použijí ke vzájemnému propojení kabelů. 

Horizontální kabel 

Kabel spojující rozvodný uzel podlaží s telekomunikačním vývodem (vývody) nebo 

konsolidačním bodem (body). 

Telekomunikační místnost 

Uzavřený prostor, sloužící k umístění telekomunikačního zařízení, zakončení kabelů a 

kabeláže pro křížové přepojování. Telekomunikační místnost je považována za bod 

křížového přepojování mezi páteří a subsystémem horizontální kabeláže. 

 

 



37 
 

Telekomunikační vývod 

Pevné připojovací zařízení, kterým je ukončen horizontální kabel; telekomunikační 

vývod je opatřen rozhraním pro kabeláž pracoviště. 

3.5.3. Univerzální kabelážní systém 

Všeobecně se za univerzální kabelážní systém považuje stejnorodá, hierarchicky 

vybudovaná a univerzálně využitelná struktura. Stejnorodost zde zastupuje homogenní 

infrastruktura sítě za použití jednoho typu přenosového média. Abychom zajistili 

dostatečnou hierarchii, musíme strukturu kabeláže rozčlenit na primární, sekundární a 

terciární s hvězdicovou topologií. Díky tomu docílíme dostatečné redundance struktury 

a výpadek v jednom okruhu nezpůsobí výpadek celé sítě. Další výhodou je možnost 

bezproblémového rozšíření sítě bez toho, aby byl narušen chod fungující sítě. 

Univerzální kabeláž musí být nezávislá na přenosovém protokolu, použitém hardwar a 

softwaru. 

Důležitým aspektem univerzální kabeláže je její nadčasovost. Díky rychlosti vývoje 

informačních technologií musíme brát ohled nejen na fyzickou životnost kabeláže, ale 

také na její funkční životnost. Aby byla zajištěna nadčasovost kabeláže musí parametry 

přenosových médií a aktivních prvků umožňovat přechod na vyšší přenosové rychlosti 

při zachování požadavků na jejich elektromagnetickou kompatibilitu. 

Univerzální kabelážní systém je základním stavebním prvkem moderní a nadčasové 

informační a telekomunikační infrastruktury. Díky tomuto systému jsme schopni 

integrovat všechna zařízení, která pracují s různými protokoly. Díky tomu, že je tato 

struktura modulární je snadná relokace pracovních míst, modifikace a rozšiřování sítě. 

3.5.4. Struktura univerzálního kabelážního systému 

Pro porozumění struktury univerzálního kabelážního systému je třeba identifikovat 

funkční prvky, které při spojování vytváří jednotlivé subsystémy. Propojení 

jednotlivých funkčních prvků je zajištěno univerzální kabeláží.
22

 

  

                                                           
22

 Elektrika.cz elektrotechnika každý den [online]. ©1998-2012 [cit. 30-04-2012]. Dostupné z:  
http://elektrika.cz/data/clanky/strukturovana-kabelaz-kabelazni-struktura 
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Funkční prvky: 

- Rozvodný kabel areálu (CD) - Horizontální kabel 

- Páteřní kabel areálu - Konsolidační bod 

- Rozvodný kabel budovy (BD) - Kabel konsolidačního bodu 

- Páteřní kabel budovy - Sestava TO pro více uživatelů 

- Rozvodný uzel v podlaží (FD) - Telekomunikační vývod (TO) 

Tabulka 3: Funkční prvky univerzálního kabelážního systému (Zdroj: Norma ČSN EN 

50173-1) 

  

 

Obrázek 7: Struktura univerzálního kabelážního systému (Zdroj: Norma ČSN EN 

50173-1) 
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3.5.5. Značení 

Propojovací panely a zásuvky se dají popisovat a toho by se mělo při konstrukci sítě 

využívat. Systém popisu může být například spojen s číslem místnosti a s pořadím 

zásuvky. Jsou ale určitá pravidla pro to, co bezpodmínečně označeno být musí. 

- všechny kabely – minimálně na obou koncích. 

- kabelové svazky v místě vzniku, větvení a křížení. 

- patch panely a jejich porty. 

- datové zásuvky a jejich porty. 

- datové rozvaděče. 

- místnosti určené pro rozvaděče. 

Doporučuje se také značit: 

- aktivní prvky a jejich porty. 

- servery. 

- další speciální zařízení. 

3.5.6. Návrh univerzálního kabelážního systému 

Důležitou částí návrhu a konstrukce univerzální kabeláže je prvotní fáze – fáze 

plánování, případně projektování. Je třeba zjistit požadavky zákazníka, typ univerzální 

kabeláže z hlediska požadavků na kategorii a rychlost. Je potřeba promyslet, jak bude 

síť využívána za pár let. Podle toho, o jakou budovu se jedná, musíme určit vhodné 

místo pro umístění datového rozvaděče a zjištění vzdáleností od rozvaděče k zásuvkám. 

Po vytipování vhodného místa pro umístění datového rozvaděče a zjištění počtu 

datových zásuvek je potřeba zvolit vhodný typ datového rozvaděče. V samotném 

rozvaděči je potřeba počítat s odvodem nadbytečného tepla.  

Každá datová zásuvka a ukončení datového kabelu na konkrétním portu v patch panelu 

musí být trvale, jednoznačně a viditelně označená. Pro přehlednost a jednotnost je 

vhodné vytvořit kabelovou tabulku, tabulku značení jednotlivých zásuvek a portů v 

datovém rozvaděči. 
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Nezbytnou součástí budování a instalace univerzálního kabelážního systému je 

dokumentace, přesné značení v budovaném systému už při samotném pokládání 

datových kabelů. Vybudované části strukturované kabeláže je nutné označit (datové 

kabely, datové zásuvky, patch panely). Výsledkem dokumentace by měly být 

následující dokumenty: výkresová dokumentace skutečného stavu instalace univerzální 

kabeláže, kabelová tabulka, nákres datových rozvaděčů s označením jednotlivých 

portů.
23

 

  

                                                           
23

 VARIANT. STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM: příručka. Třebíč 
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4. NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 

Návrh této univerzální počítačové sítě vychází z norem ČSN EN 50173, která 

specifikuje všeobecná pravidla pro návrh a realizaci univerzální kabeláže a z jejích 

příbuzných norem (ČSN EN 50173-2 a ČSN EN 50173-5), které blíže specifikují 

požadavky na univerzální kabeláž v kancelářských prostorách a datových centrech.  

4.1. Přípojná místa 

Po analýze celé budovy Gymnázia jsem rozdělil místnosti podle typu využití na učebny, 

kabinety, kanceláře a laboratoře. Jelikož i toto dělení není dostatečné, je v přílohách 

obsažena tabulka místností s popisem a počtem přípojných míst. Některé kabinety jsou 

obsazené míň a některé víc. Konkrétní odlišnosti budu rozebírat v další části návrhu. 

Po spočítání všech přípojných míst jsem skončil na čísle 292. V tabulce č. 6 je 

přehledný rozpis přípojných míst v jednotlivých patrech a délky tras v jednotlivých 

patrech. Podrobná tabulka je k nalezení v přílohách (Příloha č. 2) 

Podlaží Počet příp. míst Délka trasy 

1.NP 78 585m 

2.NP 138 675m 

3.NP 76 470m 

celkem 292 1730m 

Tabulka 4: rozpis přípojných míst (Zdroj: Vlastní) 

4.2. Síťová technologie 

Mezi nejrozšířenější technologie pro výstavbu sítí patří Ethernet. Podle zvolené 

technologie se poté odvíjí rychlost dané sítě. Máme na výběr několik dostupných 

technologií. Jednotlivé technologie se liší použitím přenosových médií, maximálním 

dosahu, rychlostí a aktivními prvky. Rozhodl jsem se nepoužít starší technologie 

Ethernet kvůli jejich nízké přenosové rychlosti a neperspektivnosti do budoucna. Také 

se nepočítá s použitím technologií s použitím optických komponent. Jako nejlepší 

variantu vidím použití technologie 1000BaseT. Důvodem je rozumná pořizovací cena a 

také dostatečná přenosová rychlost.  

4.3. Kabelážní systém 

Pro kabeláž jsem zvolil Instalační kabel Solarix SXKD-5E-UTP-LSOH a k němu i 

ostatní příslušenství produktové řady Solarix. S ohledem na vyšší bezpečnost jsem 
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zvolil kabely s obalem LSOH, protože při případném vznícení nevylučují při hoření 

takové množství jedovatých plynů jako PVC kabely. Tento kabel (drát) společně 

s ostatním příslušenstvím bude zajišťovat chod počítačové sítě. Je určený pro 

horizontální rozvody a splňuje požadavky definované například v mezinárodních 

standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro kategorii 5. 

Existuje řada výrobců kabelážních systémů, výrobci se odlišují kvalitou, cenou a 

přístupem ke svým zákazníkům. Po prozkoumání instalací v objektech v okolí a na 

základě informací získaných od firem, které instalace kabelážních systémů provádějí, 

jsem dospěl k názoru, že produktová řada Solarix je vhodná pro použití v tomto 

projektu, ve kterém je snaha o to minimalizovat náklady. 

Pro produkty Solarix jsem se rozhodl i na základě referencí, které jsou k nalezení na 

stránkách oficiálního distributora intelekt.cz (http://www.intelek.cz/support-detail_doc-

FF76B1FEFD623030C125757B00465937.html). Produkty solarix byly využity 

například při výstavbě počítačové sítě v Masarykově onkologickém ústavě na Žltuém 

kopci v Brně. 

Kabely budou svedeny do třech datových rozvaděčů, jeden pro každé podlaží. V prvním 

a třetím nadzemním podlaží to jsou dva datové rozvaděče TELCO-32U-68-BLACK-S a 

v druhém se jedná o větší datový rozvaděč TELCO-42U-610-BLACK. Toto rozdělení 

rozvaděčů je nutné, protože v druhém podlaží je nejvíce přípojných míst a v rozvaděči 

bude nejvíc aktivních a pasivních prvků. To by nebyly schopny menší rozvaděče 

obsloužit. Oba druhy datových rozvaděčů jsou typově stejné, liší se jen svojí velikostí. 

Jedná se o 19“ rozvaděče vyrobené z válcované oceli. Jejich pevná konstrukce dovoluje 

statickou zátěž až do výše 800 Kg. Přední dveře, zadní dveře a boční panely jsou volně 

uzamykatelné a celá sestava se dá jednoduše rozmontovat i smontovat. Díky tomu je 

manipulace s rozvaděči velice snadná. 

Specifikace výrobce: 

Stojanový 19“ rozvaděč 

Krytí IP20 

Perforované dveře, přední i zadní 
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Perforovaný horní kryt 

Bezpečnostní kalené sklo 

Přední i zadní dveře mají volitelný směr otevírání, jsou snadno snímatelné 

Všechny části pro montáž jsou snadno odnímatelné 

Číselně označené pozice usnadňující montáž 

V dolní části rozvaděče je umístěn zemnící bod pro připojení zemnícího vodiče 

V horní i dolní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž. 

Do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku 

Splňuje mezinárodní standardy 

Spojovací materiál je přibalen k rozvaděči 

Tabulka 5: Specifikace datových rozvaděčů (Zdroj: 

http://www.asm.cz/zbozi/42u600x1000-stojanovycernyskl.dvereperf.zada.html) 

Patch panely v jednotlivých rozvaděčích budou Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E 

UTP. Jedná se o panel osazený 24 porty. Jeho součástí je i vyvazovací lišta, díky které 

se dají pevně uchytit a přehledně uspořádat kabely. Pro přehledné uspořádání kabelů 

v rozvaděčích budou použity vyvazovací panely DP-VP-P6 19" Conteg. 

Pro vedení tras kabeláže v jednotlivých patrech budou použity obdélníkové plastové 

lišty EKD 100X40 s příslušenstvím, které jsou při orientačním průměru jednotlivých 

kabelů schopny vést až 50 takovýchto kabelů. 

Pro vedení kabelů ve zdech místností s menším budou použity bezhalogenové ohebné 

dvouplášťové chráničky KOPOFLEX KF 09040 s vnitřním průměrem 32mm a vnějším 

průměrem 40mm. Tato elektroinstalační trubka je schopna pojmout až 13 kabelů. 

Zásuvky v místnostech budou umístěny cca. 30 cm od země, ve stejné výšce jako 

elektrické zásuvky. Budou to dvouportové zásuvky SX9-2-5E-UTP-WH. Jedná se o 

zásuvky, které se instalují pod omítku. 

Páteřní vedení bude mezi rozvaděči  realizováno optickými linkami 4 vláknovým 

multimode kabelem zakončeným dvěma vlákny v optických vanách SC konektory 

zapojených do SC-SC spojek, které budou osazeny v optických vanách. Kabely budou 

vycházet z rozvaděče v 2. NP. Jeden optický kabel povede  do rozvaděče v 1NP a druhý 

do 3. NP průrazy v podlaze kryté chráničkou optického kabelu HDPE s vnitřním 
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průměrem 30 mm. Komunikace bude realizována v rozvaděči v 2.NP switchem 

SM3400-24FET4GEFA-AC, který má k dispozici 24 portů pro metalické kabely (které 

budou využity pro připojení serverů) a 4 SFP porty pro osazení konverzním modulem 

(budou použity dva SFP MINI GBIC SC 1000BASE-LX moduly) a bude plnit funkci 

tzv. core switche. Rozvaděče v 1. A 2. NP budou osazeny switchem s konverzními 

moduly (stejnými, jako v 2. NP). Tedy kabel vyvedený z optické vany v 1. NP bude 

zapojen do modulu v prvním SFP portu switche č. 1 a v 3. NP do modulu v prvním SFP 

portu switche č. 6. Tyto dva switche budou plnit funkci tvz. Core switchů pro 1. a 3. 

NP. 

4.4. Blokové schéma zapojení aktivních prvků 

 

 

Obrázek 8: Blokové schéma zapojení aktivních prvků 
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4.5. Plán kabeláže 

Trasy v jednotlivých patrech povedou z místností s datovými rozvaděči 113, 215, 313. 

Po vývodu z místnosti se povedou v lištách EKD 100X40 chodbami u stropu ve výšce 

tří metrů až k potřebným průrazům do místností. Pro vedení v jednotlivých učebnách je 

více možných způsobů. Jedním z nich je vyvedení kabelů v lištách na zdech až 

k zásuvkám. Toto řešení je rozhodně šetrnější ke zdem v místnostech. Na druhou stranu 

je třeba vzít v potaz, že při instalaci bude potřeba udělat průrazy do místností a bude 

potřeba zednických prací na zapravení. Toho se dá využít pro jiný způsob a tím je 

zapravení kabelů do zdí v elektroinstalačních trubkách. Toto řešení je více „drastické“ 

ale zvýší se tak bezpečnost tras. Plastové lišty většinou nemají velkou pevnost a při 

neopatrné manipulaci v místnosti (např. stěhování nábytku) může dojít k jejich 

poškození nebo dokonce zničení.  

Po zvážení těchto možností navrhuji druhou možnost, tedy zapravení kabelů 

v učebnách, kabinetech, kancelářích a laboratořích do zdí. Vedení v lištách bude pouze 

na chodbách u stropu. Z lišt bude vedení odbočovat do místností v instalačních trubkách 

průrazy a následně v místnostech pod omítkou. 

Rozměry jednotlivých místností v budově se značně liší. V základní klasifikaci jsem 

rozdělil místnosti na kabinety, kanceláře, učebny a laboratoře. 

 

Obrázek 9: Ukázka lišty (Zdroj: Katalog Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství. 

Kopos a.s.) 
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Učebny – v budově se nachází 19 učeben o ploše 4×7m. Většina učeben slouží pro 

normální výuku, a proto v nich budou umístěna 4 přípojná místa. Výjimkou jsou 

učebny:  

- 114 – Tato učebna slouží pro výuku administrativy. Je v ní umístěno 12 počítačů 

a počítá se zde s 20 přípojnými místy  

- 306 – Tato učebna slouží pro interaktivní výuku jazyků. Počítá se zde s 8 

přípojnými místy. 

Kabinety – kabinety mají velmi rozdílné plochy. Je tu 6 kabinetů o ploše 3×6m, 2 

kabinety o ploše 2×2m, 1 kruhový kabinet o průměru 7m a po jednom kabinetu o 

plochách 4×4m, 4×5m a 2×5m. Většina kabinetů slouží právě třem vyučujícím a počítá 

se zde s 10 přípojnými místy. Výjimkou jsou kabinety: 

- 115 – jedná se o kabinet administrativní pracovnice, řídící chod školní jídelny. 

Počet přípojných míst je 4. 

- 116 – zde se nalézá školní knihovna, kde si žáci mohou vypůjčovat některé 

knihy a učebnice. Počet přípojných míst je 4. 

- 201 – Kabinet zeměpisu, počet přípojných míst je 4. 

- 219 – Kabinet výtvarné výchovy, počet přípojných míst je 4. 

Kanceláře – v budově jsou kanceláře o plochách 3×6m, 2×5m a kruhová kancelář 

ředitele v druhém podlaží o průměru 7m. Všechny kanceláře jsou osídleny jednou 

osobou a počet přípojných míst v nich je 4. 

Laboratoře – na Gymnáziu se nacházejí celkem 4 laboratoře. Každá z nich slouží pro 

výuku jiného předmětu, a proto se velmi liší ve velikostech a počtech přípojných míst. 

- 203 – zde se nachází laboratoř biologie. Nepočítá se zde s větším počtem 

počítačů ani jiných komponent, přesto jsem zde navrhl 4 přípojná místa. 

- 212 – tato místnost slouží jako laboratoř fyziky. Do budoucna se zde počítá 

s využitím více stanic. Proto bude v této laboratoři nainstalováno 20 přípojných 

míst. 
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- 217 – v této místnosti je laboratoř informatiky a výpočetní techniky. V této 

laboratoři se v současnosti nachází 16 žákovských stanic a 1 učitelská. Pro 

zabezpečení chodu této laboratoře bude nainstalováno 30 přípojných míst 

- 305 - zde se nachází laboratoř chemie. Nepočítá se zde s větším počtem počítačů 

ani jiných komponent, přesto jsem zde navrhl 4 přípojná místa. 

Aula – se nachází ve třetím nadzemním podlaží v místnosti 301. Slouží pro slavnostní 

příležitosti (předávání maturitních vysvědčení apod.). Počet přípojných míst je 4. 

Poslední místností, kterou jsem zatím neuvedl je školníkův byt. Nachází se v místnosti 

117 a přilehlých neoznačených místnostech. Do tohoto bytu budou nainstalovány 4 

přípojná místa. 

Protože se v budově nachází velké množství místností a podrobný popis všech by byl 

velmi rozsáhlý, vybral jsem jednu učebnu, kabinet a kancelář a na nich popíšu, jak 

jednotlivé místnosti vypadají a jak v nich bude vedena kabeláž. 

Učebna 214 – Jedná se o učebnu pro klasickou výuku a je umístěna v bezprostřední 

blízkosti datového centra. V učebně jsou tři řady lavic, v každé po čtyřech lavicích. U 

zdi, jak je naznačeno na obrázku č. 9 se nachází učitelský stůl s počítačem a v těchto 

místech budou umístěny zásuvky se čtyřmi porty. 

Kabinet 211 – Tato místnost slouží jako kabinet fyziky. V této místnosti sídlí čtyři 

učitelé. Každý učitel má svůj pracovní stůl a ty jsou umístěny podél zdí. Kabely budou 

vedeny tak, jak je znázorněno na obrázku č. 9. Zásuvky budou uprostřed naznačené zdi, 

aby se daly všechny učitelské počítače zabezpečit. 

Kancelář 208 – Tato kruhová místnost slouží jako kancelář ředitele školy. Pracovní stůl 

je umístěn vprostřed místnosti. Nicméně prostor u plánovaného vývodu zásuvek je 

neprůchozí, protože se tam nachází nábytek.  
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Na následující straně na obrázku č. 9 je zobrazen náhled tras kabeláže pro druhé 

nadzemní podlaží. Zbytek náhledů je k dispozici v přílohách. Druhé nadzemní podlaží 

jsem vybral, protože to bude nevytěžovanější patro z hlediska sítě. Na tomto patře se 

nacházejí dvě laboratoře (Fyzika, IVT), které mají největší počty přípojných míst. A 

celkově 2. NP převyšuje další dvě v počtu přípojných míst, jak je vidět v tabulce č. 6  



49 
 

 

Obrázek 10: Náhled tras kabeláže ve druhém nadzemním podlaží (Zdroj: vlastní) 
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4.6. Uspořádání datového uzlu 

Pro datové rozvaděče jsou vyhrazeny tři místnosti 113, 215, 313. Všechny tři místnosti 

jsou v patrech přesně pod sebou. Jejich plocha je 3×6m. V rozvaděčích budou použity 

patch panely s 24 porty a budou značeny čísly 0-14. Kabelová tabulka je k nalezení 

v přílohách 

4.6.1. Osazení patch panelů v rozvaděčích 

Následující tabulky obsahují informace o tom, jak jsou jednotlivé patch panely osazeny 

a označeny. Jednotlivé porty jsou značeny číslem místnosti, číslem zásuvky a jednotlivé 

porty zásuvek jsou značeny písmeny „a“, „b“. To znamená, že 111.3a je první nadzemní 

podlaží, místnost 11, zásuvka číslo 3 a port zásuvky „a“. Tento systém je dodržen při 

popisech v celé budově. 

 

1.NP 

PP1 PP2 PP3 PP4 

port označení port označení port označení port označení 

1 102.1a 1 108.2b 1 114.1a 1 115.2b 

2 102.1b 2 109.1a 2 114.1b 2 116.1a 

3 102.2a 3 109.1b 3 114.2a 3 116.1b 

4 102.2b 4 109.2a 4 114.2b 4 116.2a 

5 103.1a 5 109.2b 5 114.3a 5 116.2b 

6 103.1b 6 110.1a 6 114.3b 6 117.1a 

7 103.2a 7 110.1b 7 114.4a 7 117.1b 

8 103.2b 8 110.2a 8 114.4b 8 117.2a 

9 104.1a 9 110.2b 9 114.5a 9 117.2b 

10 104.1b 10 111.1a 10 114.5b 10   

11 104.2a 11 111.1b 11 114.6a 11   

12 104.2b 12 111.2a 12 114.6b 12   

13 105.1a 13 111.2b 13 114.7a 13   

14 105.1b 14 111.3a 14 114.7b 14   

15 105.2a 15 111.3b 15 114.8a 15   

16 105.2b 16 111.4a 16 114.8b 16   

17 106.1a 17 111.4b 17 114.9a 17   

18 106.1b 18 111.5a 18 114.9b 18   

19 106.2a 19 111.5b 19 14.10a 19   

20 106.2b 20 112.1a 20 14.10b 20   

21 108.1a 21 112.1b 21 115.1a 21   

22 108.1b 22 112.2a 22 115.1b 22   
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23 108.2a 23 112.2b 23 115.2a 23   

24 U1 24 U2 24 U3 24 U4 

Tabulka 6: Osazení patch panelů 1-4 v 1. NP (Zdroj: vlastní) 

2.NP 

PP0 PP5 PP6 PP7 

port označení port označení port označení port označení 

1 U1 1 201.1a 1 204.3b 1 209.2a 

2 U2 2 201.1b 2 204.4a 2 209.2b 

3 U3 3 201.2a 3 204.4b 3 210.1a 

4 U4 4 201.2b 4 204.5a 4 210.1b 

5 U5 5 201.3a 5 204.5b 5 210.2a 

6 U6 6 201.3b 6 205.1a 6 210.2b 

7 U7 7 201.4a 7 205.1b 7 211.1a 

8 U8 8 201.4b 8 205.2a 8 211.1b 

9 U9 9 201.5a 9 205.2b 9 211.2a 

10 U10 10 201.5b 10 206.1a 10 211.2b 

11 U11 11 202.1a 11 206.1b 11 211.3a 

12 U12 12 202.1b 12 206.2a 12 211.3b 

13 U13 13 202.2a 13 206.2b 13 211.4a 

14 U14 14 202.2b 14 207.1a 14 211.4b 

15   15 203.1a 15 207.1b 15 211.5a 

16   16 203.1b 16 207.2a 16 211.5b 

17   17 203.2a 17 207.2b 17 212.1a 

18   18 203.2b 18 208.1a 18 212.2b 

19   19 204.1a 19 208.1b 19 212.3a 

20   20 204.1b 20 208.2a 20 212.3b 

21   21 204.2a 21 208.2b 21 212.4a 

22   22 204.2b 22 209.1a 22 212.4b 

23   23 204.3a 23 209.1b 23 212.5a 

24   24 U5 24 U6 24 U7 

Tabulka 7: Osazení patch panelů 0 a 5-7 v 2. NP (Zdroj: vlastní) 

2.NP 

PP8 PP9 PP10 

port označení port označení port označení 

1 212.5b 1 216.3a 1 217.9b 

2 212.6a 2 216.3b 2 17.10a 

3 212.6b 3 216.4a 3 17.10b 

4 212.7a 4 216.4b 4 17.11a 

5 212.7b 5 216.5a 5 17.11b 

6 212.8a 6 216.5b 6 17.12a 

7 212.8b 7 217.1a 7 17.12b 
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8 212.9a 8 217.1b 8 17.13a 

9 212.9b 9 217.2a 9 17.13b 

10 12.10a 10 217.2b 10 17.14a 

11 12.10b 11 217.3a 11 17.14b 

12 213.1a 12 217.3b 12 17.15a 

13 213.1b 13 217.4a 13 17.15b 

14 213.2a 14 217.4b 14 218.1a 

15 213.2b 15 217.5a 15 218.1b 

16 214.1a 16 217.5b 16 218.2a 

17 214.1b 17 217.6a 17 218.2b 

18 214.2a 18 217.6b 18 219.1a 

19 214.2b 19 217.7a 19 219.1b 

20 216.1a 20 217.7b 20 219.2a 

21 216.1b 21 217.8a 21 219.2b 

22 216.2a 22 217.8b 22   

23 216.2b 23 217.9a 23   

24 U8 24 U9 24 U10 

Tabulka 8: Osazení patch panelů 8-10 v 2. NP (Zdroj: vlastní) 

3.NP 

PP11 PP12 PP13 PP14 

port označení port označení port označení port označení 

1 301.1a 1 305.1b 1 307.7a 1 311.4b 

2 301.1b 2 305.2a 2 307.7b 2 311.5a 

3 301.2a 3 305.2b 3 307.8a 3 311.5b 

4 301.2b 4 306.1a 4 307.8b 4 312.1a 

5 302.1a 5 306.1b 5 308.1a 5 312.1b 

6 302.1b 6 306.2a 6 308.1b 6 312.2a 

7 302.2a 7 306.2b 7 308.2a 7 312.2b 

8 302.2b 8 306.3a 8 308.2b 8   

9 303.1a 9 306.3b 9 309.1a 9   

10 303.1b 10 306.4a 10 309.1b 10   

11 303.2a 11 306.4b 11 309.2a 11   

12 303.2b 12 307.1a 12 309.2b 12   

13 304.1a 13 307.1b 13 310.1a 13   

14 304.1b 14 307.2a 14 310.1b 14   

15 304.2a 15 307.2b 15 310.2a 15   

16 304.2b 16 307.3a 16 310.2b 16   

17 304.3a 17 307.3b 17 311.1a 17   

18 304.3b 18 307.4a 18 311.1b 18   

19 304.4a 19 307.4b 19 311.2a 19   

20 304.4b 20 307.5a 20 311.2b 20   

21 304.5a 21 307.5b 21 311.3a 21   
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22 304.5b 22 307.6a 22 311.3b 22   

23 305.1a 23 307.6b 23 311.4a 23   

24 U11 24 U12 24 U13 24 U14 

Tabulka 9: Osazení patch panelů 11-14 v 3. NP (Zdroj: vlastní) 

 

4.7. Aktivní prvky 

Celkový počet přípojných míst se blíží k číslu 300, proto jsem musel navrhnout, jak 

v jednotlivých patrech zabezpečit provoz sítě. Zvolil jsem proto switch FGSW-4840S 

SWITCH 48X, která má 48 portů. Byla tu také možnost využít switche s 24 porty, ale 

tuto možnost jsem byl kvůli velkému navýšení nákladů zavrhnout (bylo by potřeba 14 

swichů s 24 porty, takhle bude stačit „pouze“ 7 switchů se 48 porty). Vybrané switche 

podporují sice jen technologii 100Base-TX, nicméně po konzulati se zadavtelej jsem 

došel k názoru, že je tato volba dostatečná pro zabezpečení chodu sítě. To nic nemění na 

skutečnosti, že síť jako taková je dimenzovaná (a do budoucna připravená) pro přechod 

na technologii 1000Base-T. Jednotlivé switche jsou schopny webové správy a disponují 

také možností definování rychlostí jednotlivých portů. 

Pro zajištění řízení provozu v síti a její internetovou konektivitu jsem vybral router TP-

LINK TL-R4299G. Je zařízení typu Gigabit Ethernet určené pro malé a středně velké 

organizace. Zařízení je vybaveno několika porty WAN, které umožňují integrovat různá 

připojení k internetu v rámci jednoho zařízení. Současně je provoz v síti řízen tak, aby 

byla zajištěna správná distribuce dat ke každému portu.  

4.8. Rozpočet projektu 

Jednotlivé položky byly vybírány s ohledem na to, aby byla síť dlouhodobě využitelná a 

její případné úpravy co nejjednodušší. Také jsem musel zohlednit finanční stránku věci 

a brát v potaz finanční možnosti Gymnázia 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady pro vybudování pasivní vrstvy kabeláže. 

Položka odhadu práce byla po konzultaci s odborníkem vyčíslena odhadem jako 

0,5×cena materiálu pasivní vrstvy. 

 



54 
 

položka množství 
cena za jednotku 
(bez DPH) 

cena celkem (bez 
DPH) 

Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E UTP (ks) 15 942 14130 

Instalační kabel Solarix SXKD-5E-UTP-LSOH (1000m) 13 6700 87100 

PATCH KABEL CAT 5E UTP 1M 300 12,5 3750 

DP-VP-P6 19" vyvazovací panel Conteg (ks) 15 477 7155 

Patch kabel Signamax 50/125 SCpc/SCpc 2m 10 183 1830 

UNI Distribution kabel 04vl, 50/125, LSZH 30 27,8 834 

Optická vana, pevná, 1U, modulární 3 856 2568 

Optická spojka SC/SC-MM 10 23 230 

Práce (instalace, zaměření, certifikace)     57399,5 

celková cena     174996,5 

Tabulka 10: Náklady na vybudování pasivní vrstvy (Zdroj: Vlastní) 

Následující tabulka ukazující náklady na zabezpečení aktivní vrstvy sítě a nutného 

příslušenství.  

položka množství 
cena za jednotku 
(vč. DPH) 

cena celkem (vč. 
DPH) 

SWITCH-SM3400-24FET4GEFA-AC 1 28158 28158 

ROUTER-TP-LINK TL R4299G 1 3408 3408 

FGSW-4840S SWITCH 48X 7 7113 49791 

MGB-GT, MINI GBIC (SFP) modul 4 1145 4580 

UPS Ever Eco Pro 1000 CDS 4 5796 23184 

TELCO-32U-68-BLACK-S 2 11550 23100 

TELCO-42U-610-BLACK 1 14770 14770 

celková cena     146991 

Tabulka 11: Náklady na aktivní vrstvu a příslušenství (Zdroj: Vlastní) 

Poslední tabulka ukazuje kalkulaci nákladů na použitý materiál. Zahrnuje lišty, 

elektroinstalační trubky, elektroinstalační krabice, zásuvky a další příslušenství. Další 

položky zahrnují vyčíslení předpokládaných zednických prací. 

položka množství 
cena za jednotku 
(bez DPH) 

cena celkem (bez 
DPH) 

lišta kopos kolín EKD 100×40 (m) 450 142 63900 

koncový kryt EKD 100×40 (ks) 20 41,7 834 

spojovací kryt EKD 100×40 (ks) 120 41,7 5004 

ohybový kryt EKD 100×40 (ks) 60 55 3300 

rohový kryt EKD 100×40 (ks) 60 55 3300 

elktroinstal. Trubka KOPOFLEX KF 09040 (m) 300 16,5 4950 

Zásuvka SX9-2-5E-UTP-WH (ks) 160 94 15040 

Krabice pod omítku KO 97/5 (ks) 160 20 3200 
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drážka ve zdivu cihelném 10/5 cm (m) 320 30 9600 

drážka ve zdivu cihelném 10/5 cm - zapravení (m) 320 30 9600 

instalační krabice - uložení do stěny (ks) 146 59 8614 

elktroinstal. trubka - uložení do stěny (m) 300 20 6000 

průraz zdi se zapravením  50 60 3000 

práce (h) 60 250 15000 

celková cena     151342 

Tabulka 12: Náklady na materiál a práci (Zdroj: Vlastní) 

Po sečtení cen pasivní vrstvy, aktivní vrstvy, materiálu a práce se dostáváme na hodnotu 

473 329,5 Kč bez DPH. Jelikož některé položky prací jsou určeny odhadem z ceníků 

stavebních firem, může se výsledná cena projektu mírně lišit.  
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4.9. Realizace projektu 

Nejlepší možný způsob pro školu, jak tento projekt realizovat je ve výběrovém řízení 

vybrat odbornou společnost, která po instalaci provede zaměření a certifikaci. Odborné 

společnosti jsou schopny zajistit garanci až na dobu 20 let. Nákupní ceny materiálu jsou 

pro společnosti nižší a v závislosti na dodavatelích by cena projektu mohla klesnout u 

pasivní vrstvy a materiálu v nejlepším případě až o 20%.  

Projekt musí být realizován v letním období (červenec a srpen), protože v tomto období 

probíhají letní prázdniny a Gymnázium je v minimálním provozu a realizace projektu 

by probíhala nikým nerušeně. Dále je zapotřebí projekt realizovat do konce srpna, 

protože škola musí být připravená v září na příchod žáků a začátek vyučování. 
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5. ZÁVĚR 

Mým cílem bylo navrhnout počítačovou síť, která zabezpečí bezproblémový chod 

Gymnázia Vyškov. Při návrhu jsem se řídil požadavky školy. Dále jsem také dbal na to, 

abych dodržel platné normy. Při návrhu jsem kladl důraz na to, aby síť byla v budoucnu 

stále využitelná a aby její případné úpravy a rozšiřování byly co nejjednodušší a také co 

nejlevnější. Všechny komponenty potřebné pro realizaci projektu jsem vybíral 

s ohledem na jejich dlouhodobou využitelnost, ale zároveň také na jejich cenu. 

Navržené trasy jsou navrženy s dostatečnou rezervou a díky využití elektroinstalačních 

lišt se povedou ve stropních lištách. Jediné zásahy do zdí budou průrazy v patrech, do 

jednotlivých místností a vydrážkování zdí v jednotlivých místnostech.  

Vytvořil jsem kompletní dokumentaci jak kabelového vedení, tak i uspořádání datových 

uzlů a jednotlivých rozvaděčů, což do této chvíle chybělo. Navrhl jsem, zakreslil a 

vyznačil tři důležité trasy, takže je zřejmé která trasa kde vede, a jak je obsluhována. 

Cena projektu je orientačně stanovena z dostupných ceníků firem. Dá se ale očekávat, 

že při realizaci projektu odbornou společností se celková cena už markantně nezvýší. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Kabelová tabulka pro panely 1 až 14 

panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 

1 1 102 učebna 102.1a 102.1a 45 

1 2     102.1b 102.1b 45 

1 3     102.2a 102.2a 45 

1 4     102.2b 102.2b 45 

1 5 103 učebna 103.1a 103.1a 40 

1 6     103.1b 103.1b 40 

1 7     103.2a 103.2a 40 

1 8     103.2b 103.2b 40 

1 9 104 kancelář 104.1a 104.1a 45 

1 10     104.1b 104.1b 45 

1 11     104.2a 104.2a 45 

1 12     104.2b 104.2b 45 

1 13 105 kancelář 105.1a 105.1a 50 

1 14     105.1b 105.1b 50 

1 15     105.2a 105.2a 50 

1 16     105.2b 105.2b 50 

1 17 106 kancelář 106.1a 106.1a 55 

1 18     106.1b 106.1b 55 

1 19     106.2a 106.2a 55 

1 20     106.2b 106.2b 55 

1 21 108 učebna 108.1a 108.1a 40 

1 22     108.1b 108.1b 40 

1 23     108.2a 108.2a 40 

1 24           

 

panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 

2 1 108 učebna 108.2b 108.2b 40 

2 2 109 učebna 109.1a 109.1a 35 

2 3     109.1b 109.1b 35 

2 4     109.2a 109.2a 35 

2 5     109.2b 109.2b 35 

2 6 110 učebna 110.1a 110.1a 30 

2 7     110.1b 110.1b 30 

2 8     110.2a 110.2a 30 

2 9     110.2b 110.2b 30 

2 10 111 kabinet 111.1a 111.1a 20 

2 11     111.1b 111.1b 20 

2 12     111.2a 111.2a 20 
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2 13     111.2b 111.2b 20 

2 14     111.3a 111.3a 20 

2 15     111.3b 111.3b 20 

2 16     111.4a 111.4a 20 

2 17     111.4b 111.4b 20 

2 18     111.5a 111.5a 20 

2 19     111.5b 111.5b 20 

2 20 112 učebna 112.1a 112.1a 15 

2 21     112.1b 112.1b 15 

2 22     112.2a 112.2a 15 

2 23     112.2b 112.2b 15 

2 24           

 

panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 

3 1 114 učebna 114.1a 114.1a 45 

3 2     114.1b 114.1b 45 

3 3     114.2a 114.2a 45 

3 4     114.2b 114.2b 45 

3 5     114.3a 114.3a 45 

3 6     114.3b 114.3b 45 

3 7     114.4a 114.4a 45 

3 8     114.4b 114.4b 45 

3 9     114.5a 114.5a 45 

3 10     114.5b 114.5b 45 

3 11     114.6a 114.6a 45 

3 12     114.6b 114.6b 45 

3 13     114.7a 114.7a 45 

3 14     114.7b 114.7b 45 

3 15     114.8a 114.8a 45 

3 16     114.8b 114.8b 45 

3 17     114.9a 114.9a 45 

3 18     114.9b 114.9b 45 

3 19     14.10a 14.10a 45 

3 20     14.10b 14.10b 45 

3 21 115 kabinet 115.1a 115.1a 50 

3 22     115.1b 115.1b 50 

3 23     115.2a 115.2a 50 

3 24           

 

 

panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 
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4 1 115 kabinet 115.2b 115.2b 50 

4 2 116 kabinet 116.1a 116.1a 55 

4 3     116.1b 116.1b 55 

4 4     116.2a 116.2a 55 

4 5     116.2b 116.2b 55 

4 6 117 byt 117.1a 117.1a 60 

4 7     117.1b 117.1b 60 

4 8     117.2a 117.2a 60 

4 9     117.2b 117.2b 60 

4 10           

4 11           

4 12           

4 13           

4 14           

4 15           

4 16           

4 17           

4 18           

4 19           

4 20           

4 21           

4 22           

4 23           

4 24           

 

panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 

5 1 201 kabinet 201.1a 201.1a 50 

5 2     201.1b 201.1b 50 

5 3     201.2a 201.2a 50 

5 4     201.2b 201.2b 50 

5 5     201.3a 201.3a 50 

5 6     201.3b 201.3b 50 

5 7     201.4a 201.4a 50 

5 8     201.4b 201.4b 50 

5 9     201.5a 201.5a 50 

5 10     201.5b 201.5b 50 

5 11 202 učebna 202.1a 202.1a 45 

5 12     202.1b 202.1b 45 

5 13     202.2a 202.2a 45 

5 14     202.2b 202.2b 45 

5 15 203 laboratoř 203.1a 203.1a 45 

5 16     203.1b 203.1b 45 
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5 17     203.2a 203.2a 45 

5 18     203.2b 203.2b 45 

5 19 204 kabinet 204.1a 204.1a 50 

5 20     204.1b 204.1b 50 

5 21     204.2a 204.2a 50 

5 22     204.2b 204.2b 50 

5 23     204.3a 204.3a 50 

5 24           

 

panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 

6 1 204 kabinet 204.3b 204.3b 50 

6 2     204.4a 204.4a 50 

6 3     204.4b 204.4b 50 

6 4     204.5a 204.5a 50 

6 5     204.5b 204.5b 50 

6 6 205 učebna 205.1a 205.1a 45 

6 7     205.1b 205.1b 45 

6 8     205.2a 205.2a 45 

6 9     205.2b 205.2b 45 

6 10 206 učebna 206.1a 206.1a 40 

6 11     206.1b 206.1b 40 

6 12     206.2a 206.2a 40 

6 13     206.2b 206.2b 40 

6 14 207 kabinet 207.1a 207.1a 45 

6 15     207.1b 207.1b 45 

6 16     207.2a 207.2a 45 

6 17     207.2b 207.2b 45 

6 18 208 kancelář 208.1a 208.1a 45 

6 19     208.1b 208.1b 45 

6 20     208.2a 208.2a 45 

6 21     208.2b 208.2b 45 

6 22 209 kancelář 209.1a 209.1a 50 

6 23     209.1b 209.1b 50 

6 24           

 

panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 

7 1 209 kancelář 209.2a 209.2a 50 

7 2     209.2b 209.2b 50 

7 3 210 kabinet 210.1a 210.1a 40 

7 4     210.1b 210.1b 40 

7 5     210.2a 210.2a 40 
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7 6     210.2b 210.2b 40 

7 7 211 kabinet 211.1a 211.1a 35 

7 8     211.1b 211.1b 35 

7 9     211.2a 211.2a 35 

7 10     211.2b 211.2b 35 

7 11     211.3a 211.3a 35 

7 12     211.3b 211.3b 35 

7 13     211.4a 211.4a 35 

7 14     211.4b 211.4b 35 

7 15     211.5a 211.5a 35 

7 16     211.5b 211.5b 35 

7 17 212 laboratoř 212.1a 212.1a 30 

7 18     212.2b 212.2b 30 

7 19     212.3a 212.3a 30 

7 20     212.3b 212.3b 30 

7 21     212.4a 212.4a 30 

7 22     212.4b 212.4b 30 

7 23     212.5a 212.5a 30 

7 24           

 

panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 

8 1 212 laboratoř 212.5b 212.5b 30 

8 2     212.6a 212.6a 30 

8 3     212.6b 212.6b 30 

8 4     212.7a 212.7a 30 

8 5     212.7b 212.7b 30 

8 6     212.8a 212.8a 30 

8 7     212.8b 212.8b 30 

8 8     212.9a 212.9a 30 

8 9     212.9b 212.9b 30 

8 10     12.10a 12.10a 30 

8 11     12.10b 12.10b 30 

8 12 213 učebna 213.1a 213.1a 25 

8 13     213.1b 213.1b 25 

8 14     213.2a 213.2a 25 

8 15     213.2b 213.2b 25 

8 16 214 učebna 214.1a 214.1a 15 

8 17     214.1b 214.1b 15 

8 18     214.2a 214.2a 15 

8 19     214.2b 214.2b 15 

8 20 216 kabinet 216.1a 216.1a 15 

8 21     216.1b 216.1b 15 
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8 22     216.2a 216.2a 15 

8 23     216.2b 216.2b 15 

8 24           

 

panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 

9 1 216 kabinet 216.3a 216.3a 15 

9 2     216.3b 216.3b 15 

9 3     216.4a 216.4a 15 

9 4     216.4b 216.4b 15 

9 5     216.5a 216.5a 15 

9 6     216.5b 216.5b 15 

9 7 217 laboratoř 217.1a 217.1a 25 

9 8     217.1b 217.1b 25 

9 9     217.2a 217.2a 25 

9 10     217.2b 217.2b 25 

9 11     217.3a 217.3a 25 

9 12     217.3b 217.3b 25 

9 13     217.4a 217.4a 25 

9 14     217.4b 217.4b 25 

9 15     217.5a 217.5a 25 

9 16     217.5b 217.5b 25 

9 17     217.6a 217.6a 25 

9 18     217.6b 217.6b 25 

9 19     217.7a 217.7a 25 

9 20     217.7b 217.7b 25 

9 21     217.8a 217.8a 25 

9 22     217.8b 217.8b 25 

9 23     217.9a 217.9a 25 

9 24           

 

panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 

10 1 217 laboratoř 217.9b 217.9b 25 

10 2     17.10a 17.10a 25 

10 3     17.10b 17.10b 25 

10 4     17.11a 17.11a 25 

10 5     17.11b 17.11b 25 

10 6     17.12a 17.12a 25 

10 7     17.12b 17.12b 25 

10 8     17.13a 17.13a 25 

10 9     17.13b 17.13b 25 

10 10     17.14a 17.14a 25 
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10 11     17.14b 17.14b 25 

10 12     17.15a 17.15a 25 

10 13     17.15b 17.15b 25 

10 14 218 učebna 218.1a 218.1a 35 

10 15     218.1b 218.1b 35 

10 16     218.2a 218.2a 35 

10 17     218.2b 218.2b 35 

10 18 219 kabinet 219.1a 219.1a 40 

10 19     219.1b 219.1b 40 

10 20     219.2a 219.2a 40 

10 21     219.2b 219.2b 40 

10 22           

10 23           

10 24           

 

panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 

11 1 301 kabinet 301.1a 301.1a 50 

11 2     301.1b 301.1b 50 

11 3     301.2a 301.2a 50 

11 4     301.2b 301.2b 50 

11 5 302 aula 302.1a 302.1a 50 

11 6     302.1b 302.1b 50 

11 7     302.2a 302.2a 50 

11 8     302.2b 302.2b 50 

11 9 303 učebna 303.1a 303.1a 45 

11 10     303.1b 303.1b 45 

11 11     303.2a 303.2a 45 

11 12     303.2b 303.2b 45 

11 13 304 kabinet 304.1a 304.1a 40 

11 14     304.1b 304.1b 40 

11 15     304.2a 304.2a 40 

11 16     304.2b 304.2b 40 

11 17     304.3a 304.3a 40 

11 18     304.3b 304.3b 40 

11 19     304.4a 304.4a 40 

11 20     304.4b 304.4b 40 

11 21     304.5a 304.5a 40 

11 22     304.5b 304.5b 40 

11 23 305 laboratoř 305.1a 305.1a 45 

11 24           
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panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 

12 1 315 laboratoř 305.1b 305.1b 45 

12 2     305.2a 305.2a 45 

12 3     305.2b 305.2b 45 

12 4 306 učebna 306.1a 306.1a 50 

12 5     306.1b 306.1b 50 

12 6     306.2a 306.2a 50 

12 7     306.2b 306.2b 50 

12 8     306.3a 306.3a 50 

12 9     306.3b 306.3b 50 

12 10     306.4a 306.4a 50 

12 11     306.4b 306.4b 50 

12 12 307 kabinet 307.1a 307.1a 45 

12 13     307.1b 307.1b 45 

12 14     307.2a 307.2a 45 

12 15     307.2b 307.2b 45 

12 16     307.3a 307.3a 45 

12 17     307.3b 307.3b 45 

12 18     307.4a 307.4a 45 

12 19     307.4b 307.4b 45 

12 20     307.5a 307.5a 45 

12 21     307.5b 307.5b 45 

12 22     307.6a 307.6a 45 

12 23     307.6b 307.6b 45 

12 24           

 

panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 

13 1 307 kabinet 307.7a 307.7a 45 

13 2     307.7b 307.7b 45 

13 3     307.8a 307.8a 45 

13 4     307.8b 307.8b 45 

13 5 308 učebna 308.1a 308.1a 40 

13 6     308.1b 308.1b 40 

13 7     308.2a 308.2a 40 

13 8     308.2b 308.2b 40 

13 9 309 učebna 309.1a 309.1a 35 

13 10     309.1b 309.1b 35 

13 11     309.2a 309.2a 35 

13 12     309.2b 309.2b 35 

13 13 310 učebna 310.1a 310.1a 30 

13 14     310.1b 310.1b 30 

13 15     310.2a 310.2a 30 
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13 16     310.2b 310.2b 30 

13 17 311 kabinet 311.1a 311.1a 25 

13 18     311.1b 311.1b 25 

13 19     311.2a 311.2a 25 

13 20     311.2b 311.2b 25 

13 21     311.3a 311.3a 25 

13 22     311.3b 311.3b 25 

13 23     311.4a 311.4a 25 

13 24           

 

panel port místnost popis označení zásuvky označení kabelu délka kabelu 

14 1 311 kabinet 311.4b 311.4b 25 

14 2     311.5a 311.5a 25 

14 3     311.5b 311.5b 25 

14 4 312 učebna 312.1a 312.1a 15 

14 5     312.1b 312.1b 15 

14 6     312.2a 312.2a 15 

14 7     312.2b 312.2b 15 

14 8           

14 9           

14 10           

14 11           

14 12           

14 13           

14 14           

14 15           

14 16           

14 17           

14 18           

14 19           

14 20           

14 21           

14 22           

14 23           

14 24           

Příloha 1: Kabelové tabulky pro panely 1 až 14 
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Příloha č. 2: Schéma datových rozvaděčů 

1.NP 
 

2.NP 
 

3.NP 

U1 vyvazovací panel 
 

U1 vyvazovací panel 
 

U1 vyvazovací panel 

U2 patch panel 1 
 

U2 patch panel 5 
 

U2 patch panel 11 

U3 patch panel 2 
 

U3 patch panel 6 
 

U3 patch panel 12 

U4 vyvazovací panel 
 

U4 vyvazovací panel 
 

U4 vyvazovací panel 

U5   
 

U5   
 

U5   

U6 switch 1 (core) 
 

U6 switch 3 
 

U6 switch 6 (core) 

U7   
 

U7   
 

U7   

U8 vyvazovací panel 
 

U8 vyvazovací panel 
 

U8 vyvazovací panel 

U9 patch panel 3 
 

U9 patch panel 7 
 

U9 patch panel 13 

U10 patch panel 4 
 

U10 patch panel 8 
 

U10 patch panel 14 

U11 vyvazovací panel 
 

U11 vyvazovací panel 
 

U11 vyvazovací panel 

U12   
 

U12   
 

U12   

U13 switch 2 
 

U13 switch 4 
 

U13 switch 7 

U14 optická vana 
 

U14   
 

U14 optická vana 

U15 

rezerva 

 
U15 vyvazovací panel 

 
U15 

rezerva 

U16 
 

U16 patch panel 9 
 

U16 

U17 
 

U17 patch panel 10 
 

U17 

U18 
 

U18 vyvazovací panel 
 

U18 

U19 
 

U19   
 

U19 

U20 
 

U20 switch 5 
 

U20 

U21 
 

U21   
 

U21 

U22 
 

U22 patch panel 0 
 

U22 

U23 
 

U23 vyvazovací panel 
 

U23 

U24 
 

U24 optický core switch 
 

U24 

U25 
 

U25 optická vana 
 

U25 

U26 
 

U26 router  
 

U26 

U27 
 

U27   
 

U27 

U28 
 

U28   
 

U28 

U29 
 

U29   
 

U29 

U30 
 

U30   
 

U30 

U31 

UPS  
U31   

 
U31 

UPS U32 
 

U32   
 

U32 

   
U33   

   

   
U34   

   

   
U35   

   

   
U36   

   

   
U37   

   

   
U38 rezerva 

   

   
U39   

   

   
U40   

   

   
U41 

UPS    

   
U42 

   Příloha 2: Schéma datových rozvaděčů 1.NP, 2.NP, 3.NP
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Příloha č. 3: Přehled místností, tras a jejich délek 

1.NP 

číslo typ počet příp. míst vzdálenost od patch panelu trasa 

101 tělocvična 0 0   

102 učebna 4 45 

A 
103 učebna 4 40 

104 kancelář 4 45 

105 kancelář 4 50 

106 kancelář 4 55 

107 vstup 0 0   

108 učebna 4 40 

B 
109 učebna 4 35 

110 učebna 4 30 

111 kabinet 10 20 

112 učebna 4 15 

113 Tcroom       

114 učebna 20 45 

C 115 kabinet 4 50 

116 kabinet 4 55 

117 byt 4 60 

2.NP 

číslo typ 
počet příp. 
míst 

vzdálenost od patch 
panelu trasa 

201 kabinet 10 50 

A 

202 učebna 4 45 

203 laboratoř 4 45 

204 kabinet 10 50 

205 učebna 4 45 

206 učebna 4 40 

207 kancelář 4 45 

208 kancelář 4 45 

209 kancelář 4 50 

210 kancelář 4 40 

B 
211 kabinet 10 35 

212 laboratoř 20 30 

213 učebna 4 25 

214 učebna 4 15 

215 Tcroom       

216 kabinet 10 15 

C 217 laboratoř 30 25 

218 učebna 4 35 

219 kabinet 4 40 
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2.NP 

číslo typ 
počet příp. 
míst 

vzdálenost od patch 
panelu trasa 

301 kabinet 4 50 

A 
302 Aula 4 50 

303 učebna 4 45 

304 kabinet 10 40 

305 laboratoř 4 45 

306 učebna 8 50 

307 kabinet 16 45 

B 
308 učebna 4 40 

309 učebna 4 35 

310 učebna 4 30 

311 kabinet 10 25 

312 učebna 4 15 

313 Tcroom       

Příloha 3: Přehled místností, tras a jejich délek 
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Příloha č. 4: Přehled tras v 1. NP

 
Příloha 4: Přehled tras v 1. NP 
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Příloha č. 5: Přehled tras 3. NP 

 

Příloha 5: Přehled tras v 3. NP 


