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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je návrh řešení rozvodů univerzální kabeláţe v nově 

zrekonstruované budově psychiatrické léčebny. Práce obsahuje analýzu současného 

stavu budovy a poţadavků zadavatele. Popisuje teoretické poznatky a z nich vycházející 

technické řešení kabeláţního systému. Práce dále obsahuje technickou dokumentaci a 

kalkulaci nákladů na materiál. 

 

 

Abstract 

The subject of this bachelor’s thesis is design of universal cabling system in psychiatric 

hospital. The thesis contains analysis of current state of a building and company 

requirements. The work describes technical solutions of cabling system based on 

theoretical information mentioned in the thesis. The thesis also includes technical 

documentation and calculation of material costs. 
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Úvod 

Moderní komunikační technologie hrají v dnešní společnosti orientované na informace 

zásadní roli. Poskytují velmi rychlé šíření informací a zajišťují jejich snadnou 

dostupnost lidem po celém světě. Právě počítačové sítě jako součást komunikačních 

technologií výrazně přispěly k rozšíření dostupnosti informací. Počítačové sítě poskytly 

tolik cenné komunikační propojení mezi počítači a umoţnily tak velmi jednoduchou a 

rychlou distribuci informací lidem po celém světě.   

 

Zavedení počítačových sítí do podnikové praxe sebou přináší nesporná pozitiva. Mezi 

hlavní výhody patři moţnost sdílení zařízení a tím šetření nákladů a místa. Snadné 

sdílení a přenos informací v podniku. Menší náročnost na výkon a diskovou kapacitu 

koncových stanic. V neposlední řadě sebou zavedení počítačové sítě přináší také 

moţnost komunikace mezi jednotlivými uţivateli počítačové sítě. 

 

Komunikační technologie se neustále vyvíjejí a nároky na datovou propustnost 

komunikační sítě v podniku se stále zvyšují. Proto je správný návrh a realizace 

univerzálního kabeláţního systému v podniku velmi důleţitý. Vhodná volba prvků 

kabeláţního systému můţe podniku zajistit bezpečný a bezproblémový chod podnikové 

komunikační sítě po dlouhou dobu.  
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem práce je vytvořit návrh rozvodů univerzální kabeláţe na dětském oddělení 

Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě, splňující poţadavky investora. Tento návrh 

zahrnuje volbu kabelů, kabelových tras, datového rozvaděče, přípojných míst a značení 

prvků kabeláţe. Součástí návrhu je také kalkulace nákladů na materiál.  

 

Návrh univerzálního kabeláţního systému, jsem vypracoval na základě poţadavků na 

rozsah a funkčnost systému, které vymezil zadavatel projektu, jímţ je Psychiatrická 

léčebna Havlíčkův Brod. Tyto poţadavky jsou shrnuty v úvodní kapitole této práce 

spolu s předpokládaným vyuţitím objektu v budoucnu. Na základě této analýzy jsem s 

přihlédnutím k příslušným platným normám pro tvorbu univerzálních kabeláţních 

systémů a teoretickým poznatkům shrnutým ve druhé kapitole této práce. Vypracoval 

konkrétní řešení kabeláţního systému. Výběr konkrétních prvků kabeláţního systému 

vyplynul z porovnání nabídek několika výrobců systémů strukturované kabeláţe.  
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1 Analýza současného stavu 

Tato kapitola je věnována rozboru současného stavu budovy, poţadavkům na její 

budoucí vyuţití z hlediska instalovaného kabeláţního systému a také představení 

společnosti.  

 

1.1 Investor 

Zadavatelem a investorem celého projektu je Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, se 

sídlem v ulici Rozkošská 2322, 5001 Havlíčkův Brod. Instalace univerzálního 

kabeláţního systému proběhne jako součást stavebně technických úprav provedených 

v budově pavilónu č. 12 před nastěhováním dětského oddělení. 

 

1.1.1 Představení Psychiatrické léčebny 

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod je odborný léčebný ústav psychiatrický. Jedná se 

o státní příspěvkovou organizaci, jejímţ zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví 

České republiky. Léčebna poskytuje svým pacientům akutní, následnou a 

specializovanou lůţkovou psychiatrickou péči v oborech psychiatrie, dětská a dorostová 

psychiatrie, gerontopsychiatrie, léčba návykových nemocí a sexuologie. 

 

Od roku 2010 činí kapacita léčebny 750 lůţek pro pacienty. Průměrné vyuţití lůţkové 

kapacity činí 90-92%, přičemţ roční příjem pacientů do léčebny se pohybuje okolo 

2500 pacientů. Léčebna zaměstnává celkem 685 zaměstnanců, z toho 530 jsou 

zdravotničtí pracovníci, slouţící na celkem jedenácti odděleních. Zbylí zaměstnanci se 

starají o hospodářsko-technický chod léčebny. (Mašek, 2010). 

 

Kontaktní údaje: 

 Název společnosti: Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 

 Sídlo: Rozkošská 2322, 5001 Havlíčkův Brod 

 Telefon: 569478111 

 Fax: 569421842 

 IČO:00179230 

 DIČ:00179230 
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1.1.2 Historie léčebny 

Počátky léčebny se datují do roku 1920, kdy došlo k započetí stavby pavilónového 

komplexu léčebny. První pacient byl do tehdejšího ústavu pro choromyslné přijat 21. 

Května 1928. Toto datum, je povaţováno, jako oficiální datum zahájení činnosti ústavu, 

jehoţ celý název zněl Zemský ústav pro choromyslné v Německém Brodě.  

 

V roce 1934 byly dokončeny všechny stavební práce a začal tak plný provoz ústavu. V 

době okupace Československa Nacisty došlo k postupnému utlumení činnosti ústavu a 

byl zde zbudován vojenský lazaret. K obnovení činnosti ústavu došlo 24. září 1945. V 

roce 1956 došlo k zřízení pobočky léčebny v Ţelivě u Humpolce. Od roku 1991 pracuje 

v PL centrální přijímací ambulance a oddělení jsou diferencována podle typu poruchy, 

její tíţe a zaměření léčby. Prakticky všechny pavilony dostaly novou střešní krytinu, 

byly vybudovány nové rozvody topení a vody, v roce 1996 byla kotelna plynofikována 

(Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, 2010). 

 

1.1.3 Současnost léčebny 

Význam léčebny v současnosti přesahuje region Kraje Vysočina, její spádová oblast 

zahrnuje pacienty z východních Čech, oblast s více neţ 1,1 milionem obyvatel. 

V případě volné lůţkové kapacity mohou být hospitalizováni pacienti z celé České 

republiky.  

 

Léčebna aktivně spolupracuje především se zdravotními zařízeními působícími v její 

spádové oblasti, poskytujícími psychiatrickou péči. Jmenovitě sem patří např. 

Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, nebo Psychiatrická oddělení 

nemocnic v Pardubicích, Svitavách a další. Léčebna dále spolupracuje s dalšími 

organizacemi poskytujícími sociální sluţby osobám s duševními poruchami a také 

domovy důchodců a ústavy sociální péče. Léčebna, původně zřízena s posláním 

psychiatrického zdravotnického zařízení následné lůţkové péče, funguje v podstatě jako 

psychiatrická nemocnice poskytující komplexní lůţkovou péči pro pacienty v celém 

spektru duševních chorob (Mašek, 2010). 

 

 



14 

 

Organizační struktura 

V čele léčebny stojí ředitel, jehoţ přímými podřízenými jsou: zástupce ředitele, 

náměstek ředitele pro HTS, vedoucí sekretariátu ředitele, primáři, hlavní sestra, lékař 

závodní preventivní péče, vedoucí psycholog, interní auditor, manaţer kvality, vedoucí 

oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany (BOZP a PO). 

 

Hlavní sloţky léčebny tvoří jednotlivé primariáty (celkem 11) vedené jednotlivými 

primáři. A dále hospodářsko-technické středisko (HTS) zabezpečující činnosti 

ekonomické, provozní, technické, investiční, personální, administrativní a informační. 

Pod HTS spadají tyto oddělení: ekonomický útvar, provozně technický útvar, Laboratoř 

pro výpočetní techniku, oddělení personální a mzdové. 

 

1.1.4 Areál léčebny 

Psychiatrická léčebna se nachází v ulici Rozkošská v Havlíčkově Brodě. Na rozloze 

43ha je vystavěn komplex léčebny sestávající se ze 14 zdravotnických budov, 

administrativní budovy, a několika dalších technicko správních budov.  

 

V areálu léčebny je vybudována síť podzemních šachet, do které je napojena kaţdá 

budova nacházející se v areálu. V těchto šachtách jsou uloţeny rozvody tepla, telefonní 

rozvody, rozvody televizního signálu z centrální televizní antény a je zde také uloţena 

optická linka spojující všechny zdravotnické budovy s administrativní budovou. Tato 

optická linka je tvořena kabely typu Multimode 62.5/125 µm. Kaţdá zdravotnická 

budova je propojena pomocí této optické linky s laboratoří pro výpočetní techniku, 

nacházející se v přízemí administrativní budovy. Fyzické propojení realizováno tímto 

optickým vedením představuje topologii hvězda (Star).  

 

V laboratoři pro výpočetní techniku je umístěna telekomunikační místnost, kde jsou 

umístěny rozvaděče páteřní sekce kabeláţe a místnost pro zařízení (Equipment Room). 

V místnosti pro zařízení se nachází hlavní výpočetní a datové centrum léčebny. Jsou zde 

umístěny počítačové servery a disková pole. V laboratoři pro výpočetní techniku sídlí 

také administrátoři počítačové sítě a výpočetní techniky v podniku. Je zde také umístěn 
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trezor pro přechodné ukládání páskových kazet se statickou zálohou nejdůleţitějších 

systémů léčebny.  

 

1.2 Budova 

Návrh univerzálního kabeláţního systému zpracovaný v rámci této práce se vztahuje 

k budově pavilonu číslo 12. Nacházející se v areálu Psychiatrické léčebny Havlíčkův 

Brod. Tato budova je součástí původní zástavby areálu léčebny budované mezi lety 

1920 aţ 1934. Jedná se o třípodlaţní budovu s podsklepením, která bude po provedení 

stavebně technických úprav, v léčebně vyuţita pro umístění dětského oddělení.  

 

Celkem se v objektu nachází 134 místností rozmístěných ve čtyřech podlaţích. Přípojky 

kabeláţního systému budou umístěny pouze v místnostech k tomu zvolených. V této 

kapitole uvádím souhrn poţadavků na rozmístění datových přípojek v jednotlivých 

místnostech a podlaţích objektu. Toto rozmístění odpovídá poţadavkům personálu 

oddělení a také vedení léčebny, tak aby byl po nastěhování, zajištěn bezproblémový 

provoz oddělení. 

 

Kabeláţní systém bude v budově vyuţit pro přenos signálu státního telefonu, domácího 

telefonu, domácího rozhlasu, televizního signálu, pro připojení počítačových stanic a 

dalších zařízení (např. tiskárna, průmyslová kamera apod.). Součástí návrhu řešení musí 

být také návrh kabelové trasy pro páteřní optickou linku, telefonní rozvody a rozvody 

signálu televizní antény napojující objekt do páteřních rozvodů areálu. Všechny tyto 

slaboproudé rozvody jsou přivedeny k budově podzemní šachtou, která ústí do budovy 

v suterénu. Specifikaci těchto tří přívodních kabelů provede investor sám.  

 

1.2.1 Suterén 

V suterénu budovy se nachází celkem 26 místností. Tyto prostory budou vyuţívány jako 

sklad, šatny a toalety pro personál oddělení a také se zde nachází technologická 

místnost. Součástí suterénu, bude umístění pracovních terapií pro pacienty. Prostorám 

pro pracovní terapie bude vyhrazena největší část suterénu, v místnosti 1.10 bude 

umístěna elektrická pícka na keramiku.  
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Na konci chodby 0.16 se nachází vyústění páteřních přívodů do budovy. Na tomto místě 

je budova napojena na systém podzemních šachet obsahujících slaboproudé rozvody. 

Od tohoto místa je nutné navrhnout trasu kabeláţe, která povede do telekomunikační 

místnosti umístěné na přání investora v lékárně v druhém nadzemním podlaţí. V této 

místnosti bude umístěn datový rozvaděč. Investorem je poţadováno v suterénu rozmístit 

v pěti místnostech celkem 15 přípojek kabeláţního systému. Konkrétní poţadavky na 

počty portů v jednotlivých místnostech shrnuje tabulka 2. 

 

Tab. 1: Vysvětlivky k tabulkám 2. - 5. 

Zdroj: vlastní zpracování
  

 

Tab. 2: Suterén - požadavky na přípojná místa 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

1.2.2 První nadzemní podlaží 

V prvním nadzemním podlaţí budou prostory zejména vyuţívány pro potřeby výuky 

dětí. Kromě školy zde bude umístěna herna s pingpongovým stolem, pracovny lékařů, 

primáře, sklady sportovních potřeb, sociální zařízení a další. Celkem se v tomto podlaţí 

nachází 44 místností.   

 

Škola bude mít k dispozici čtyři učebny umístěny v místnostech 1.11, 1.26, 1.28 a 1.30. 

Část chodby 1.27 bude přehrazena příčkou a ve vzniklém prostoru vznikne školní 

kabinet. V místnosti 1.25 bude umístěna školní druţina a místnost 1.10 bude slouţit 

Označení Vysvětlivka

STÁTNÍ TELEFON Státní telefon

DOMÁCÍ TELEFON Domovní telefon

DATOVÉ PŘÍPOJKY Ostatní síťová zařízení např.: tiskárna, IP kamera, případně nevyužitá PC přípojka

ROZHLAS Drátový rozhlas

TV Anténní TV signál

PC Osobní počítač

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA

STÁTNÍ 

TELEFON

DOMÁCÍ 

TELEFON

DATOVÉ 

PŘÍPOJKY ROZHLAS TV PC

CELKEM 

PORTŮ

0.04 Sklad 11,75 1 1 1 1 4

0.18 Prac. Terapie 33,62 1 1 2

0.20 Prac. Terapie 10,91 1 1 1 1 4

0.21 Prac. Terapie 37,02 1 1

0.23 Sklad - CO 34,29 4 4

6 0 4 2 1 2 15CELKEM
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jako školní ředitelna. Místnost 1.29 bude vyuţita jako sborovna. Zbylá část tohoto 

poschodí bude vyuţita pro účely dětského oddělení. Místnosti 1.31 aţ 1.34 budou 

slouţit jako pracovny lékařů a primáře. Místnost 1.32 bude vyhrazena pro příjem 

pacientů. Místnost 1.43 bude vyuţita jako návštěvní místnost pacientů a v místnosti 

1.14 bude umístěna tělocvična. 

 

Kabeláţní systém je nutné rozvést do 21 místností, kde je poţadováno rozmístit celkem 

57 přípojek. Konkrétní poţadavky shrnuje tab. 3. V místnostech 1.10 a 1.29 (ředitelna, 

sborovna) je nutné škole zajistit samostatné internetové připojení. Toto připojení bude 

realizováno prostřednictvím samostatné telefonní přípojky. 

 

Tab. 3: I. Nadzemní podlaží - požadavky na přípojná místa 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

 

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA

STÁTNÍ 

TELEFON

DOMÁCÍ 

TELEFON

DATOVÉ 

PŘÍPOJKY ROZHLAS TV PC

CELKEM 

PORTŮ

1.05 Kuchyňka 12,6 1 1 2

1.06 Zádveří 5,2 1 1

1.08 Herna 36,1 1 1

1.10 Ředitelna 11,4 2 1 1 1 5

1.11 Učebna 22,7 1 1

1.12 Chodba 35,3 1 1 2

1.13 Jídelna 58,4 1 1 1 3

1.19 Chodba 45,9 1 1

1.24 Zádveří 11,7 1 1

1.25 Družina 43 1 1

1.26 Učebna 27,1 1 1

1.27 Chodba + kabinet 19,4 1 1 2

1.28 Učebna 16,8 1 1

1.29 Sborovna 15,5 2 1 1 1 1 6

1.30 Učebna 25 1 1 1 3

1.31 Pracovna lékaře 20,1 1 1 1 1 1 5

1.32 Příjem pacientů 16,5 1 1 1 1 1 5

1.33 Pracovna zdrav. soc. prac. 17,1 1 1 1 1 1 5

1.34 Pracovna primař 21,2 1 1 1 1 1 5

1.35 Chodba 34 1 1

1.43 Návštěvní místnost 10,7 1 1 1 1 4

1.44 Vstupní schodiště 9 1 1

14 8 13 12 2 8 57CELKEM
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1.2.3 Druhé nadzemní podlaží 

Druhé nadzemní podlaţí bude celé vyhrazeno dětskému oddělení. V deseti místnostech 

budou umístěny loţnice pacientů. Pokoje pro ubytování pacientů budou vybaveny podle 

prostornosti dvěma, třemi nebo čtyřmi lůţky. Maximální kapacita lůţek bude pro 34 

pacientů.  Jedním z poţadavků personálu je zavedení domácího rozhlasu do kaţdého 

pokoje pacientů. 

 

Na tomto poschodí bude také umístěna izolační místnost, tato místnost bude vybavena 

masivními dveřmi, šikmým parapetem a lůţkem kotveným do zdi. Okno v místnosti 

bude vybaveno elektrickým ventilačním otvíráním ovládaným ze zádveří. V místnosti 

budou nainstalovány dvě bezpečnostní kamery, s monitorem v pracovně sester. 

V pracovně sester se bude také nacházet síťová tiskárna. Kromě uvedených místností se 

v tomto podlaţí bude nacházet pracovna lékaře, komunitní místnost a další. Celkem se 

v druhém podlaţí nachází 44 místností, datové přípojky budou rozmístěny v 18 z nich. 

V tabulce 4 jsou obsaţeny poţadavky, na osazení místností příslušnými porty. 

 

Tab. 4: II. Nadzemní podlaží - požadavky na přípojná místa 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA

STÁTNÍ 

TELEFON

DOMÁCÍ 

TELEFON

DATOVÉ 

PŘÍPOJKY ROZHLAS TV PC

CELKEM 

PORTŮ

2.10 Izolační místnost 12,7 2 2

2.13 Herna 18,9 1 1

2.14 Pokoj 3 lůžka 21,3 1 1

2.16 Pokoj 3 lůžka 15,8 1 1

2.17 Pokoj 4 lůžka 22,3 1 1

2.18 Pokoj 4 lůžka 17,7 1 1

2.19 Pokoj 2 lůžka 14,1 1 1

2.20 Pokoj 4 lůžka 19,1 1 1

2.21 Pracovna lékaře 14,1 1 1 1 3

2.22 Sklad - staniční sestra 7,2 1 1 1 1 4

2.29 Chodba 45,2 1 1

2.31 Komunitní místnost 66,7 1 1 2

2.32 Pracovna sester 39,2 1 1 3 1 1 4 11

2.33 Pokoj 4 lůžka 21,2 1 1

2.34 Pokoj 3 lůžka 16,4 1 1

2.35 Pokoj 3 lůžka 17,1 1 1

2.36 Pokoj 4 lůžka 21,4 1 1

2.43 Herna 30,6 1 1 1 1 4

5 1 10 13 3 6 38CELKEM
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V místnosti 2.32 (lékárna) bude podle poţadavků investora umístěno zakončení rozvodů 

kabeláţního systému v datovém rozvaděči. Tento datový rozvaděč bude slouţit jako 

hlavní rozvaděč budovy. V tomto rozvaděči budou zakončeny přívody páteřních 

rozvodů do budovy, a také v něm budou vyústěny kabely horizontální sekce 

kabeláţního systému. Tato místnost tedy bude slouţit mimo skladování lékařského 

materiálu také jako telekomunikační místnost. Lékárna je zvolena jako vhodná místnost 

pro umístění datových rozvaděčů i v ostatních odděleních léčebny, je to místnost, která 

je stále uzamčena a je zde 24 hodinová sluţba. Datový rozvaděč tedy bude dobře 

chráněn proti neoprávněné manipulaci.  

 

1.2.4 Podkroví 

Podkroví budovy nebude určeno pro ubytování pacientů. Bude se zde mimo jiné 

nacházet arteterapeutický ateliér s hernou. Budou zde také umístěny pracovny staniční 

sestry, psychologů, logopeda a případného lékaře stáţisty.  Na chodbě 3.08 bude 

umístěna síťová tiskárna. Značná část podkroví je tvořena půdními prostory, které 

nebudou přímo vyuţívány pro chod dětského oddělení. 

 

V podkroví se nachází celkem dvacet místností, v osmi z nich budou rozmístěny datové 

přípojky. Poţadavek investora je rozmístit zde celkem 28 přípojek, jejich seznam je 

uveden v tabulce 5. 

 

Tab. 5: Podkroví - požadavky na přípojná místa 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA

STÁTNÍ 

TELEFON

DOMÁCÍ 

TELEFON

DATOVÉ 

PŘÍPOJKY ROZHLAS TV PC

CELKEM 

PORTŮ

3.04 Pracovna 16,32 1 1 1 1 4

3.05 Pracovna 16,32 1 1 1 1 4

3.06 Pracovna - psycholog 29,58 1 1 1 1 4

3.07 Pracovna 9,38 1 1 1 1 4

3.08 Chodba 51,42 1 1

3.12 Pracovna - psycholog 29,58 1 1 1 1 4

3.13 Pracovna - staniční s. 9,38 1 1 1 1 4

3.19 Arteterapie + herna 55,08 1 1 2

6 0 8 7 0 6 27CELKEM
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1.3 Budoucí Hardwarové a Softwarové vybavení budovy 

Kabeláţní systém bude v objektu slouţit pro potřeby výuky dětí a také bezpečnostním a 

administrativním účelům oddělení. Bude jím veden signál bezpečnostních kamer, 

televizní signál, telefonní signál, samozřejmostí je také podpora síťových sluţeb a 

internetu. Kabeláţní systém tedy nebude slouţit pouze pro propojení počítačových 

stanic, ale měl by podporovat připojení velkého mnoţství různých zařízení potřebných 

pro správný a bezpečný chod oddělení. 

 

1.3.1 Hardwarové požadavky 

V současnosti dochází na jednotlivých odděleních léčebny k postupné obměně 

hardwarového vybavení počítačových stanic. Při výměně jsou jednotlivé stanice 

osazovány procesory řady Intel Atom, operační pamětí 1 GB DDR3, síťovou kartou 

10/100/1000 Mb/s LAN. Díky vyuţití těchto úsporných procesorů mohou být stanice 

vybaveny pouze malými zdroji napětí (90 W), a dosahovat tak přijatelných výpočetních 

výkonů s minimální spotřebou energie. Další výhodou tohoto řešení je snadná 

termoregulace celého počítače a kompaktní rozměry (230 x 205 x 60 mm). Všechny 

počítačové stanice instalované na dětském oddělení budou odpovídat těmto 

parametrům. 

 

Připojení k internetu je pro zaměstnance léčebny dostupné po přihlášení do podnikové 

sítě, z kteréhokoli počítače v podniku. Zaměstnanci mohou vyuţívat internet v pracovní 

době, ale jejich aktivity jsou monitorovány. Některé webové stránky jsou z podnikové 

sítě nepřístupné. Zaměstnanci mohou ukládat data z internetu do počítače, ale je 

zakázáno a znepřístupněno instalovat jakýkoli software. Podnikový správce sítě dohlíţí 

na funkčnost a nepřípustné aktivity uţivatelů. V areálu podniku je zakázáno pouţívat 

bezdrátové sítě Wi-Fi. Do budovy bude internetové připojení zavedeno prostřednictvím 

spojení kabeláţního systému s páteřní optickou linkou léčebny. Toto připojení budou 

vyuţívat zaměstnanci léčebny. Prostory školy budou pronajímány a výuku nebudou 

zajišťovat zaměstnanci léčebny, proto nebudou moci vyuţívat podnikového internetu a 

je nutné zajistit v místnosti ředitelny a sborovny samostatné připojení k internetu 

prostřednictvím telefonní linky. 
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Kaţdé poschodí bude vybaveno minimálně jednou sdílenou síťovou tiskárnou, ze které 

budou moci zaměstnanci tisknout potřebné dokumenty. Izolační místnost v druhém 

poschodí bude monitorována bezpečnostními kamerami.  

 

1.3.2 Softwarové požadavky 

V současnosti jsou počítačové stanice v Psychiatrické léčebně vybaveny operačním 

systémem Microsoft Windows XP. Tento operační systém je vyuţíván plošně v celém 

podniku, je na něho zakoupena tzv. Volume License
1
. Systém Windows XP je 

v podniku stále provozován z důvodu nutnosti zajištění kompatibility systému s aplikací 

vyuţívanou pro zápis do zdravotní karty pacientů. 

 

Všechny nově zakoupené licence softwaru jsou pořizovány ve verzi kompatibilní se 

systémem Microsoft Windows 7, tak aby bylo moţné na tento systém v budoucnu 

v podniku migrovat. Veškerý software provozovaný v podniku je opatřen řádnou 

licencí, díku moţnosti instalovat software do počítačových stanic pouze autorizovanou 

osobou, je v podniku dobře zajištěna ochrana před pirátskými verzemi softwaru. 

Počítačové stanice na odděleních Psychiatrické léčebny jsou vybaveny základními 

kancelářskými aplikacemi, aplikacemi pro administraci zdravotní karty pacientů, 

antivirovým programem, internetovým prohlíţečem a dalším aplikačním softwarem 

nutným pro běţnou správu a práci na PC. Softwarové vybavení počítačových stanic je 

shrnuto v tabulce 6. 

 

Tab. 6: Softwarové vybavení 

Služba Software 

Operační systém MS Windows XP 

Síťový systém Novell Netware 

Antivirová ochrana AVG anti-virus 

Kancelářské aplikace Open Office, MS Office 

Internetový prohlížeč MS Internet Explorer, Mozilla Firefox 

Další aplikace WinZip, MS Windows Media Player, 
Adobe Acrobat Reader 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                                 
1
 Hromadná licence poskytována společností Microsoft, zákazníkům s větším počtem zakoupených 

softwarových licencí 
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1.4 Shrnutí 

Návrh univerzální kabeláţe je vztaţen k budově pavilonu č. 12 nacházející se v areálu 

Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod. Tato budova projde kompletní rekonstrukcí a 

následně bude vyuţita jako dětské oddělení s prostorami vyhrazenými pro ubytování, 

výuku a terapie pacientů. V této kapitole jsem provedl analýzu poţadavků investora na 

vyuţití univerzálního kabeláţního systému v objektu. Ve čtyřpodlaţní budově bude 

podle poţadavků zadavatele rozmístěno celkem 137 přípojek kabeláţního systému, 

určených pro rozličná zařízení. Kabeláţní systém bude vyuţit pro provoz státního 

telefonu, připojení osobních počítačů, tiskáren, ovládání elektronických zámků 

vchodových dveří (domovní telefon), přenos TV signálu a signálu průmyslových kamer. 

Dalším poţadavkem je návrh domácího rozhlasu zavedeného do všech podlaţí budovy. 
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2  Teoretická východiska 

V této části práce se věnuji rozboru teoretických východisek, nutných pro správné 

pochopení návrhu řešení uvedeného dále v práci. Jsou zde uvedeny základní pojmy 

týkající se návrhu kabeláţního systému a problematiky počítačových sítí. 

 

2.1 Teorie přenosu 

V první části teoretických východisek rozebírám základní pojmy z teorie přenosu 

v počítačových sítích.  

 

2.1.1 Počítačová síť 

Gary A. Donahue v knize Kompletní průvodce síťového experta, definuje počítačovou 

síť jako „dva nebo více počítačů, které jsou nějakým způsobem propojeny a které jsou 

schopny sdílet informace“ (Donahue, 2009, s. 21). Většina autorů uvádí velmi podobné 

definice. Já bych pouze dodal, ţe v dnešních IP sítích, kterým se věnuje tato práce, 

nemusí být propojeny pouze počítače, ale v podstatě jakékoli elektronické zařízení 

schopné komunikovat přes IP protokol. Můţe se tedy jednat např. o tiskárny, mobilní 

telefony a mnohá další zařízení. Hlavní motivací pro budování počítačové sítě, je sdílení 

informací a prostředků mezi jednotlivými koncovými uzly sítě. 

 

2.1.2 Základní klasifikace sítí 

Počítačové sítě lze dělit podle mnoha kritérií. Velmi často se sítě dělí podle rozsahu:  

 Síť LAN (Local Area Network, lokální síť)  

 Síť WAN (Wide Area Network, rozsáhlá síť) 

 Síť CAN (Campus Area Network) 

 Síť MAN (Metropolitan Area Network, metropolitní síť) 

 

Dělení sítí podle rozsahu v praxi naráţí na problémy. Postupem času se technologie 

typické pro jeden typ sítě prosazují do dalších a rozdíly se tak stírají a je často obtíţné 

jednoznačně určit, o který druh se konkrétně jedná. Rozdíly jsou často sémantické 

(Donahue, 2009). 
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Dalším kritériem pro rozdělení sítí do kategorií je pouţitá topologie. Pouţitá topologie 

sítě přímo souvisí s aplikacemi, přenosovou rychlostí, přenosovými prostředky a 

mnohonásobným přístupem k nim. Topologii rozlišujeme na fyzickou, popisující fyzická 

propojení prvků sítě a logickou. Logická topologie popisuje způsob toku signálu. 

V praxi můţe dojít k situaci, kdy je jedna síť zapojena fyzicky např.: do hvězdy, ale 

logická topologie odpovídá zapojení do kruhu. Topologie sítě má význam především u 

sítí LAN, kde je s ní spojen způsob komunikace mezi jednotlivými uzly (Puţmanová, 

2006). U počítačových sítí se setkáváme s následujícími typy topologií: 

 Hvězda (Star) 

 Kruh 

 Sběrnice 

 Strom  

 Propojená síť 

 

Nejrozšířenější topologie hvězda, kruh a sběrnice jsou uvedeny na obrázku 1. 

  

 

Obr. 1: Síťové topologie (Zdroj: Thomas, 2011) 

 

Sítě můţeme dále dělit podle rychlosti přenosu dat, podle pouţité architektury (TCP/IP, 

SNA aj.), podle pouţitého přenosového média (drátové, optické, bezdrátové), dle typu 

přenosu (přepojování paketů, přepojování okruhů), podle přístupové metody (CSMA-

CD, Token ring, Token bus). Posledním rozdělením sítí, které zmíním je rozdělení 

podle způsobu řízení (peer to peer, klient-server). V sítích peer to peer jsou si všechny 

stanice v síti rovnocenné. Oproti tomu v sítích typu klient-server vyuţívá klient sluţeb 

serveru (Peterka, 2007; Horák & Keršláger, 2006). 
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2.1.3 Referenční model ISO/OSI 

Pro sjednocení a standardizaci síťové komunikace vznikl síťový model ISO/OSI. Tento 

model popisuje síťovou komunikaci pomocí sedmi vrstev. Rozděluje tedy komunikaci 

na sedm dílčích kroků, a kaţdý tento krok popisuje. Kaţdá ze sedmi vrstev vykonává 

skupinu jasně definovaných funkcí potřebných pro komunikaci po síti. V hierarchii 

vyšší vrstva vyuţívá sluţeb niţší vrstvy a poskytuje své sluţby vyšší vrstvě. Tento 

mechanismus přejímání sluţeb se aplikuje pouze mezi sousedními vrstvami modelu 

(Horák & Keršláger, 2006). 

 

Vrstvy v rámci jednoho koncového systému mezi sebou komunikují vertikálně, tedy 

niţší s vyšší. V rámci komunikace mezi dvěma síťovými zařízeními dochází ke 

komunikaci horizontální, pomocí komunikačních protokolů. Tato komunikace probíhá 

mezi vrstvami stejné úrovně oddělených zařízení, ale je však pouze logická. 

Komunikace mezi vrstvami modelu zachycuje obrázek č. 4. 

 

 

Obr. 2: Komunikace v modelu ISO/OSI (Zdroj: Odvárka, 2000) 

 

První tři vrstvy jsou zaměřeny na přenos dat, čtvrtá vrstva (transportní) přizpůsobuje 

přenos zbylým třem vrstvám (vrstvy 5-7), které jsou orientovány na aplikace. Pro 

úspěšný návrh univerzální kabeláţe jsou důleţité především vrstvy zaměřené na přenos 

dat tedy fyzická, linková a síťová. Těmto vrstvám se tedy budu věnovat podrobněji. 
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Fyzická vrstva 

Nejniţší vrstva modelu ISO/OSI se nazývá fyzická, jedná se o jedinou vrstvu 

podporující fyzický přenos dat, mezi komunikujícími zařízeními. Účelem této vrstvy je 

aktivace, udrţování a dezaktivace fyzických spojení, která přenášejí signál (bity) mezi 

zařízeními. Fyzická vrstva zahrnuje síťovou kabeláţ a síťové kabeláţní prvky. Popisu 

těchto prvků je věnována samostatná kapitola níţe. Kvalita sluţeb fyzického spojení 

můţe být charakterizována pomocí chybovosti (např. zkreslení, ztráta, duplicita dat), 

přenosové rychlosti nebo doby přenosu. Jednotkou přenosu je bit (Puţmanová, 2006).  

Kvalita návrhu fyzické vrstvy sítě se přímo projevuje na vlastnostech a výkonu 

výsledné komunikační sítě a proto je nutné této části návrhu věnovat vysokou 

pozornost. 

 

Linková vrstva 

Linková nebo také spojová vrstva je v hierarchii nadřazena fyzické vrstvě a vyuţívá 

tedy jejích sluţeb. Úkolem linkové vrstvy je přenos rámce, coţ je uspořádaný blok bitů, 

v lokální síti (Spurná, 2010). Linková vrstva pracuje s fyzickými (tzv. MAC) adresami, 

odesílá a přijímá rámce a kontroluje cílové adresy kaţdého přijatého rámce (Horák & 

Keršláger, 2006). Na této vrstvě pracují tzv. přepínače (switche). 

 

Mezi hlavní funkce linkové vrstvy řadíme:  

 Fyzické adresování pomocí tzv. MAC (Media Access Control) coţ je fyzická 

adresa přidělená síťovému zařízení jeho výrobcem. 

 Rozlišení logické topologie místního segmentu 

 Přístup k fyzickému médiu, řízení toku a synchronizace rámců 

 Detekce chyb vzniklých při přenosu přes fyzické médium  

(Bigelow, 2004) 

 

Síťová vrstva 

Hlavním úkolem síťové vrstvy je tzv. směrování (routing). Tato činnost spočívá 

v hledání vhodné cesty od odesílatele dat k jejich příjemci. V praxi často neplatí stav, 

kdy vede od odesílatele dat k příjemci přímá cesta a odesílatel tedy přímo sousedí 

s příjemcem. V tom případě tedy není příjemce dat od odesílatele vzdálený v „dosahu 

linkové vrstvy“ a k vytvoření spojení musí dojít propojením několika uzlů sítě. Tento 
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přenos přes mezilehlé uzly sítě zajišťuje síťová vrstva pomocí směrování. Jednotkou 

přenosu dat u síťové vrstvy je paket (packet) (Peterka, 1999). Na síťové vrstvě pracují 

aktivní prvky zvané směrovače (routery). 

 

Základní funkce síťové vrstvy jsou následující: 

 Adresování v síti 

 Stanovení cesty mezi zdrojovými a cílovými uzly v různých sítích 

 Směrování paketů mezi sítěmi  

(Bigelow, 2004) 

 

V současnosti nejrozšířenější a nejznámější protokol síťové vrstvy je IP protokol. 

Internet protocol (IP) je základní síťový protokol, na kterém jsou zaloţeny další 

protokoly. 

 

Protokol IP  

Protokol IP pracuje na principu sítí a hostitelů. Hostitelem můţe být jakékoli zařízení 

v síti, schopné odesílat a přijímat palety IP. Hostiteli tedy mohou být směrovače 

(routery), servery, pracovní stanice nebo kaţdé jiné zařízení s vlastní IP adresou. O 

skupině hostitelů se společnou strukturou IP adres, hovoříme jako o síti IP. Základním 

pravidlem sítí IP je to, ţe hostitelé ve stejné IP síti mohou navzájem komunikovat, 

avšak hostitelé z různých IP sítí musí ke spojení vyuţít směrovač. Směrovač rozhoduje 

o směru, kam budou pakety vyslány, aby dorazily k příjemci. (Bigelow, 2004) 

 

2.1.4 Architektura TCP/IP 

Odlišností architektury TCP/IP oproti modelu ISO/OSI je několik. Vycházejí 

z odlišného výchozího předpokladu jejich tvůrců. Zatímco pro model OSI je 

charakteristický především spojovaný (přepojování okruhů) a spolehlivý charakter 

sluţeb a z toho mimo jiné vycházející kontrola chyb postupně na prakticky všech 

vrstvách modelu. Architektura TCP/IP vychází z předpokladu, ţe zajištění spolehlivosti 

je problémem koncových účastníků komunikace. Je pro ni tedy charakteristický 

nespojovaný přenos pomocí přepojování paketů, spolehlivost přenosu je řešena aţ na 

úrovni transportní vrstvy (Peterka, 1992). 
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Architektura TCP/IP vznikla podle poţadavků z praxe a postupně se stala 

nejrozšířenějším standardem pro síťovou komunikaci. Jedná se o soubor protokolů např. 

IP, Ethernet, http, DNS, TCP a další. Architektura je rozdělena do čtyř vrstev: vrstva 

síťového rozhraní, síťová vrstva (vrstva Internetu), transportní vrstva a aplikační vrstva. 

 

Obr. 3: Porovnání architektury TCP/IP s ref. modelem ISO/OSI (Převzato z: Puţmanová, 2006, s. 246) 

 

Vrstva síťového rozhraní 

Nejniţší vrstvu modelu TCP/IP tvoří vrstva síťového rozhraní. Tato vrstva zodpovídá 

v architektuře za vše, co je spojeno s ovládáním konkrétní přenosové cesty resp. sítě a 

s přímým vysíláním a příjmem datových paketů. Architektura TCP/IP dále tuto vrstvu 

nespecifikuje. Tato vrstva je závislá na pouţité přenosové technologii, často například 

vyuţívá technologii Ethernet. (Peterka, 1992) 

 

Ethernet 

Jedná se o v současnosti nejrozšířenější síťovou technologii. Tato technologie je 

zaloţena na principu CSMA/CD. Existují čtyři standardizované verze Ethernetu:  

 Ethernet - přenosová kapacita 10 Mbit/s 

 Fast Ethernet - přenosová kapacita 100 Mbit/s 

 Gigabit Ethernet -  přenosová kapacita 1 Gbit/s 

 10 Gigabit Ethernet – přenosová kapacita 10 Gbit/s 

 (Spurná, 2010) 

 

 

 

 

ISO/OSI TCP/IP

1 aplikační

2 prezentační

3 relační

4 transportní transportní

5 síťová síťová 

6 spojová

7 fyzická

Aplikační

síťové rozhraní
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Síťová vrstva 

Úloha síťové vrstvy v architektuře TCP/IP v angličtině označované jako Internet layer 

je obdobná jako u referenčního modelu ISO/OSI. Jejím hlavním úkolem je postarat se, 

aby se jednotlivé pakety dostaly k příjemci. Někdy je tato vrstva také označována jako 

IP vrstva (IP layer), důvodem je to, ţe je realizována pomocí IP protokolu. 

 

2.1.5 Přenosová média 

Přenosovými médii se šíří signál mezi uzly sítě. K dispozici jsou tři základní typy 

médií: 

 Metalické kabely – přenos zaloţen na vedení elektrických signálů měděným 

vodičem 

 Optické kabely - signál je přenášen pomocí světelných paprsků 

 Vzduch (bezdrátové)  - přenos vzduchem pomocí elektromagnetického vlnění  

 

Metalické kabely 

Přenos u všech druhů metalické kabeláţe je zaloţen na vedení elektrického signálu 

vodičem. V dnešních sítích převládají především kabely s kroucenými páry. Podle 

vnitřního uspořádání rozlišujeme kabely s vodiči typu drát nebo lanko. Koaxiální kabel, 

je dnes jiţ zastaralá technologie, svými parametry nedostačující poţadavkům moderní 

počítačové sítě (Horák & Keršláger, 2006). 

 

Koaxiální kabel 

Základem koaxiálního kabelu je tenký měděný vodič. Tento vodič je obklopen vrstvou 

izolace, na které je umístěn vnější vodič tvořený tenkým kovovým opletením, na tomto 

opletení je nanesena vnější vrstva izolace kabelu. Vnější vodič zajišťuje ochranu před 

rušením, a dále plní funkci uzemnění. Díky svému sloţení a ochranným vrstvám je 

koaxiální kabel velmi odolný vůči rušení (Bigelow, 2004). 

 

Koaxiální kabely svými parametry vyhovují pro přenos anténního TV signálu. Při 

vedení signálu na větší vzdálenosti (desítky metrů), je nutné zohlednit útlum kabelu. 

Útlum kabelu se odvíjí od průměru kabelu a nosného vodiče. Pro přenos na větší 

vzdálenosti je vhodné instalovat silnější kabely s průměrem 7 mm. Útlum kabelu také 
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roste s frekvencí přenášeného signálu. Jeho hodnoty jsou uváděny dB/100m. Hodnota 

útlumu se u kvalitních koaxiálních kabelů pohybuje okolo hodnoty 30dB/100m při 

frekvenci 2150MHz. Dalším podstatným údajem o koaxiálním kabelu je hodnota jeho 

stínění. Zatímco útlum by měl být co nejniţší, stínění kabelu by mělo být naopak co 

nejvyšší (Digizone, 2011).  

 

 

Obr. 4: Schéma koaxiálního kabelu (Zdroj: Glos, 2007) 

 

Kabely s kroucenými páry 

Kabel s kroucenými páry vznikl odvozením z telefonního kabelu. Postupem času se stal 

nejrozšířenějším metalickým vodičem v sítích LAN. Kabely tvořené z kroucených párů 

jsou škálovatelnější a mnohostrannější neţ koaxiální kabely. Jejich instalace a následná 

správa je jednodušší.  

 

Kabel tvořený z kroucených párů uţívaný v komunikačních sítích, se skládá z osmi 

samostatně izolovaných měděných vodičů uspořádaných do čtyř kroucených, barvou 

rozdělených párů. Vhodné kroucení kaţdého páru slouţí k ochraně proti nízkým 

úrovním interference. K ochraně před fyzickým poškozením je plášť kabelu tvořen 

vrstvou PVC nebo teflonu. 

 

Kabely s kroucenými páry jsou vyráběny v kategoriích číslovaných od 1-7. Obecně 

platí, čím vyšší kategorie, tím jsou páry v kabelu více krouceny. Tím tedy do párů můţe 

pronikat méně rušení (šumu) a kabely mají lepší přenosové parametry (Horák & 

Keršláger, 2006; Bigelow 2004). 
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Základní členění: 

 UTP (Unshielded Twisted Pair) - nestíněné kroucené páry. Kromě kroucení 

párů se nevyuţívá další ochrany proti rušení. Niţší pořizovací náklady a 

jednodušší montáţ, ve většině prostředí dostačující řešení. 

 STP (Shielded Twisted Pair) – stíněné kroucené páry. Pro lepší ochranu před 

rušením jsou páry stíněné hliníkovou folií, nebo kovovým opletením. Práce 

s STP kabelem je obtíţnější, protoţe je tuhý a hůře ohebný. Pro správnou funkci 

je nutné zajistit správné uzemnění kabelu v datovém rozvaděči. 

(Bigelow, 2004) 

 

Obr. 5: Kabel UTP (Zdroj: Signamax, 2012) 

 

Optické kabely 

Data v optických kabelech jsou přenášena světelnými impulsy ve světlovodných 

vláknech. Optické kabely dosahují výborných přenosových parametrů i na velké 

vzdálenosti (řádově stovky km). Výhodou je také fakt, ţe na optické kabely nepůsobí 

elektromagnetické rušení z okolí, ani ţádné nevyzařují. Kabely mají větší poloměr 

ohybu neţ kabely s kroucenými páry. Podle vnitřního uspořádání vláken dělíme optické 

kabely na Multimode a Singlemode (Horák & Keršláger, 2006, Bigelow 2004). 

 

Bezdrátový přenos 

Pro propojení uzlů v síti lze také vyuţít tzv. bezdrátový přenos. Jedná se o přenos 

informací vzduchem. Nejrozšířenější technologií je Wi-Fi, kde je přenos zajištěn 

mikrovlnným zářením, dále můţe být přenos realizován např. technologií Bluetooth 

apod. 
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2.1.6 Propojovací konektory 

Pro zakončení kabeláţe se při budování datových sítí vyuţívá několik typů 

propojovacích konektorů. Výběr konektorů závisí na typu pouţité kabeláţe. 

 

 Kabely s kroucenými páry: 

 RJ11, RJ12 

 RJ45 (8 pin) – nejčastěji pouţívaný konektor  

 Optické kabely: 

ST, SC, MT-RJ, LC 

 

2.1.7 Aktivní prvky 

Prvky, které aktivně zasahují do dění v síti, nazýváme aktivní prvky. Tyto prvky 

vloţené do sítě ovlivňují topologii sítě a zajišťují v síťové komunikaci mnohé další 

funkce jako např. výběr trasy, po které budou přenášena data, kontrola správnosti 

paketů a další (Horák & Keršláger, 2006).  

 

Opakovač (repeater) 

Opakovač je nejjednodušším aktivním prvkem v síti. Pomocí opakovače lze prodlouţit 

vzdálenost, na kterou jsou odesílána data po kabelu. Funkcí opakovače je zesílit 

utlumený signál a odeslat jej na výstupní port opakovače. Opakovače fyzicky oddělují 

síťové segmenty. V sítích Ethernet platí pravidlo 5-4-3 (můţeme propojit nejvýše 5 

segmentů sítě pomocí maximálně 4 opakovačů). Zvláštním typem opakovače je tzv. 

Media konvertor tento aktivní prvek v síti převádí signál z jednoho přenosového média 

na jiné (např. propojení kabelu s kroucenými páry a optického vlákna) (Bigelow, 2004; 

Donahue, 2009). 

 

Rozbočovač (hub) 

Rozbočovač se v sítí chová stejně jako opakovač, pouze s rozdílem ţe má více portů. 

Kaţdý signál přijatý na jednom portu rozbočovače je zesílen a odeslán na všechny 

ostatní porty. Rozbočovače větví signál v síti, vytvářejí tak topologii hvězda. 

Rozbočovače mohou způsobovat zahlcení sítě, v dnešních počítačových sítích jsou 

nahrazovány přepínači (Donahue, 2009). 
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Přepínač (switch) 

Přepínače se liší od rozbočovačů tím, ţe se aktivně podílejí na doručování rámců. 

Přepínač sleduje, která zařízení se nacházejí na jednotlivých portech, a na základě MAC 

adres předává rámce pouze zařízením, kterým jsou určeny. Přepínače tak vytvářejí 

spojení pouze mezi navzájem komunikujícími uzly a výrazně tak sniţují zatíţení sítě. 

Výhodou také je ţe přepínače oddělují Ethernetové kolizní domény (Donahue, 2009). 

 

Most (bridge) 

Most podobně jako switch odděluje jednotlivé síťové segmenty. Most je starší zařízení 

neţ přepínač a často bývá integrován jako součást přepínačů. Hlavními dvěma funkcemi 

mostu jsou filtrace rámců a schopnost propojit dvě sítě různých standardů. Most můţe 

být také implementován v síťovém operačním systému (Horák & Keršláger, 2006). 

 

Směrovač (Router) 

Směrovače pracují na síťové vrstvě ISO/OSI, shromaţďují informace o připojených 

sítích do tzv. routovací (směrovací) tabulky a jejím základě rozhodují o nejvýhodnější 

cestě k cíli pro daný paket. Směrovače v IP sítích slouţí pro propojení oddělených sítí. 

(Donahue, 2009; Horák & Keršláger, 2006). 

 

Tab. 7: Přehled aktivních prvků 

Aktivní prvek Funkce Vrstva ISO/OSI 

Opakovač Zesiluje signál fyzická 

Media konvertor Převádí signál mezi různými typy kabelů fyzická 

Rozbočovač Rozvádí signál do všech větví sítě fyzická 

Most Filtruje pakety linková 

Přepínač Propojuje komunikující uzly linková 

Směrovač Směruje pakety síťová 

Převzato z: Horák & Keršláger, 2006 
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2.2 Kabelážní systémy 

V této části se zaměřím na popis základních pojmů a poznatků z oblasti návrhu a 

instalace univerzálního kabeláţního systému neboli univerzální kabeláţe. Pojem 

univerzální kabeláţní systém vznikl překladem z „Generic cabling system“ a pracuje s 

ním také česká státní norma.    

 

2.2.1 Univerzální kabelážní systém 

„Univerzální kabelážní systém se všeobecně definuje jako stejnorodý, hierarchicky 

vybudovaný a univerzálně použitelný kabelážní systém.“ (Kořínek, 2010). Stejnorodost 

znamená moţnost vyuţívat jednu síťovou infrastrukturu a jeden druh přenosového 

kanálu (kabelu) na přenos různorodých dat (přenos dat, telefonních hovorů, a dalších). 

Přičemţ tento přenosový kanál není závislý na aplikaci, která jej vyuţívá. Systém je 

hierarchický, výhodou tohoto uspořádání je snadná rozšiřitelnost takové sítě. 

Univerzálnost znamená, ţe je síť nezávislá na pouţitém přenosovém protokolu a také je 

nezávislá na pouţitém hardwaru a softwaru. Velkou výhodou je moţnost předefinovat 

vyuţití jednotlivých portů kabeláţe, bez nutnosti fyzického zásahu do kabelového 

vedení (Kořínek, 2010). 

 

Při návrhu univerzálního kabeláţního systému je třeba klást důraz na pouţití kvalitních 

prvků kabeláţního systému, tak aby splňoval předpokládané poţadavky budoucího 

vyuţití sítě v podniku. Při rozhodování o pouţitých prvcích kabeláţního systému je 

třeba mít na paměti tři základní vlastnosti budované sítě: přenosová rychlost, 

spolehlivost a připravenost na další růst. (Arvai, 2011) 

 

Univerzální kabeláţ prokazatelně šetří náklady v podniku a také zavádí pravidla pro 

přenos a sdílení informací. Kvalitně navrţený a vybudovaný systém strukturované 

kabeláţe vyhovuje následujícím poţadavkům:  

 Vysoká spolehlivost a funkčnost po dobu alespoň 15 let 

 Moţnost rozšíření a zvýšení kapacity přenosu 

 Moţnost připojení různých koncových zařízení 

 Podpora standardizovaných přenosových protokolů  
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 Nezávislost na personálních a systémových změnách 

(Kořínek, 2010) 

 

2.2.2 Normy univerzálního kabelážního systému 

Pro budování univerzálních kabeláţních systému jsou v České republice závazné tyto 

normy převzaté z příslušných evropských norem: ČSN EN 50173 (převzata z evropské 

normy EN 50 173), ČSN EN 50 174 (Elektrika, 2003). 

 

ČSN EN 50173 – Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy 

Aktuální znění normy pochází z roku 2008, znění je průběţně aktualizováno. Norma je 

rozdělena na pět částí, které postupně upravují: všeobecné poţadavky, kancelářské 

prostory, průmyslové prostory, obytné prostory, datová centra.  

 

ČSN EN 50174 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů 

Norma je sloţena ze tří samostatných částí: specifikace a zabezpečení kvality, plánování 

instalace a postupy instalace v budovách, projektová příprava a výstavba vně budov. 

 

2.2.3 Základní pojmy 

Pro pochopení následujících kapitol, je nutné zmínit několik základních pojmů z oblasti 

kabeláţních systémů. 

 

Linka (Link) 

Linka v kabeláţních systémech představuje přenosovou cestu mezi dvěma libovolnými 

zařízeními kabeláţe. Linka se liší od kanálu tím, ţe do sebe nezahrnuje připojovací 

kabely zařízení a pracoviště (Ondrák, 2010).  

 

Kanál (Channel) 

Pojem kanál vymezuje přenosovou cestu mezi pracovištěm a zařízením nebo dvěma 

zařízeními. Kanál zahrnuje linku a připojovací kabely zařízení a pracoviště (Ondrák, 

2010). 
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Třída (Class) 

Kanály se na základě maximálního kmitočtu u metalických kabelů, nebo na základě 

útlumu u optické kabeláţe rozlišují do tříd značených písmeny (A,B,C,D,E,F). 

Jednotlivé třídy kabeláţních systému ovlivňují pouţitý materiál, techniku instalace a 

také technologii spojování prvků kabeláţe (Ondrák, 2010).      

 

Telekomunikační místnost (TC – Telecomunication Closet) 

Místnost vyhrazená pro umístění rozvaděčů kabeláţe, se nazývá telekomunikační 

místnost. Mezi základní poţadavky, které musí TC splňovat řadíme: 

 Dostatečný prostor 

 Adekvátní osvětlení 

 Dostatečně dimenzované AC napájení, odpovídající uzemnění 

 Vytápění, ventilace a klimatizace nezávislé na budově 

 Ochrana proti výpadku napájení a přepěťová ochrana 

 Antistatická podlaha 

 Zabezpečení fyzického přístupu do místnosti 

  Protipoţární opatření 

(Boháč, 2006; Ondrák, 2010) 

 

Rozvaděč  

Rozvaděč je zařízení, ve kterém jsou umístěna zakončení kabelových linek v patch-

panelech a propojovací kabely zajišťující propojení linek s aktivními prvky. Rozvaděče 

mohou být skříňového nebo rámového typu. V kabeláţních systémech rozlišujeme 

rozvaděče, dle jejich umístění:  

 Hlavní rozvaděč MC – (Main Cross-connect) 

 Mezilehlý rozvaděč – IC (Intermediate Cross-connect) 

 Horizontální rozvaděč – HC (Horizonal Cross-connect) 

 

Hlavní poţadavky kladené na parametry rozvaděčů jsou dostatečná velikost pro 

pohodlné umístění potřebného počtu patch panelů a aktivních prvků a snadnou 

manipulaci s propojovacími kabely uvnitř rozvaděče, uzemnění, dobrá ventilace, 

osvětlení rozvaděče a další (Ondrák, 2010).  
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2.2.4 Kategorie kabelážních systémů 

Při budování univerzální kabeláţe pomocí kabelů s kroucenými páry je nutné brát 

v potaz kategorie, ve kterých jsou kabeláţní prvky vyrobeny. Kategorie kabelů 

s kroucenými páry specifikují jejich fyzikální vlastnosti, vyjadřují tedy tak kvalitu 

kabelu. Pro správnou funkčnost celého kabeláţního systému je nutné pouţívat všechny 

kabeláţní prvky odpovídající stejné kategorii (Bigelow, 2004).  

 

V současnosti  jsou  kabely s kroucenými páry vyráběny v celkem sedmi výkonnostních 

kategoriích, přičemţ pro tvorbu strukturované kabeláţe je doporučeno vyuţívat pouze 

kategorie 5,6 a 7. Prvky kabeláţního systému se obvykle označují šířkou pásma (v MHz 

nebo GHz). Pro dnešní instalace je doporučeno pouţívat prvky minimálně kategorie 5. 

Kategorie 6 rozšiřuje frekvenční rozsah aţ do 250 MHz a zlepšuje odolnost sítě při 

menších rychlostech (Trulove, 2009).  

 

Tab. 8: Výkonnostní kategorie UTP kabelů 

 

 
Převzato z: Trulove, 2009 

 

 

 

 

 

Označení

Průřez vodiče 

[mm2] Impedance Přenos Použití

Kategorie 1 0,128-0,823 neuvádí se

zvuk, stejnosměrný 

proud zvonkové dráty

Kategorie 2 0,128-0,324 neuvádí se do 1,5 MHz analogový telefon

Kategorie 3 0,205-0,324 100W ± 10% do 16 MHz

10BaseT, 4/16 Token 

Ring

Kategorie 4 0,205-0,324 100W ± 10% do 20 MHz

10BaseT, 4/16 Token 

Ring

Kategorie 5/5e 0,205-0,324 100W ± 10% do 100 Mhz

100BaseTX, ATM, 

1000BaseT (4)

Kategorie 6 0,205-0,324 100W ± 10% do 250 MHz 1000BaseTX

Rozšířená 

kategorie 6 (AC6) 0,205-0,324 100W ± 10% do 500 MHz 10GBaseT

Kategorie 7 0,324 100W ± 10% do 600 MHz 10GBaseT, multimédia



38 

 

2.2.5 Struktura univerzálního kabelážního systému 

Základem tvorby univerzální kabeláţe je její rozdělení do úrovní s odděleným řešením 

jednotlivých úrovní. Kaţdá úroveň musí být příslušně zdokumentována a popsána. 

Nejčastěji se vyuţívá tzv. stromová struktura odvozená od telefonních sítí. Na koncích 

stromu je připojen koncový uzel sítě. Tento uzel můţe být reprezentován např. 

počítačovou stanicí, tiskárnou, telefonem apod. Uzly stromu tvoří aktivní prvky 

umístěné v datových rozvaděčích (Comarr, 2006).  

 

Základní sekce kabeláţního systému podle normy ANSI/EIA/TIA-568-A jsou: 

horizontální kabeláž, páteřní kabeláž, pracovní oblast, telekomunikační místnost, 

místnost pro telekomunikační zařízení a oblast vstupu kabeláže do budovy. 

 

Obr. 6: Struktura kabelážního systému (Zdroj: Boháč, 2006) 

 

Horizontální sekce kabeláže 

Horizontální kabeláţ je část univerzální kabeláţe propojující horizontální rozvaděč 

budovy s přípojkami (zásuvkami) v pracovní oblasti. Topologie horizontální kabeláţe je 

hvězda. Kaţdá zásuvka je napojena pomocí horizontálního kabelu k horizontálnímu 

rozvaděči (HC). Rozvaděč je umístěn v komunikační místnosti (TC). Na jedno pracovní 

místo je obvyklé přivést alespoň dvě datové zásuvky. 
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Aplikačně specifická zařízení nesmí být instalovány jako součást horizontálního 

rozvodu. Uznávané typy přenosových médií jsou 4 párový (UTP, STP) s impedancí 

Zc=100W a vodičem typu drát. Nebo optická linka typu Multimode 62,5/125 m, z níţ 

vytvořená linka musí být kříţená. 

 

Linka tvořená kabelem s kroucenými páry nesmí být kříţená a všech osm vodičů musí 

být zakončeno na obou koncích kabelu v 8mi pinové zásuvce. Maximální délka kabelu 

s kroucenými páry v Ethernetu je 100 m, z toho maximálně 90 m tvoří linka 

horizontální kabeláţe, která nesmí být nikde přerušená, a zbylých 10 m je vyuţito na 

propojovací kabely v rozvaděči a připojení koncového uzlu (Boháč, 2006; Ondrák 

2010). 

 

Páteřní (vertikální) sekce kabeláže  

Norma ČSN EN 50173-1 rozděluje páteřní sekci kabeláţe do dvou subsystémů. 

Subsystém areálu a subsystém budovy, jeţ definuje následovně: 

 

„Páteřní kabelážní subsystém areálu sahá od rozvodného uzlu areálu až po rozvodný(é) 

uzel (uzly) budov umístěný(é) obvykle v samostatných budovách. (ČSN EN 50173-1, 

2003).“ 

 

„Páteřní kabelážní subsystém budovy sahá od rozvodného uzlu (uzlů) budovy (budov) až 

po rozvodný(é) uzel (uzly) podlaží. Pokud jsou jednotlivé části zastoupeny. (ČSN EN 

50173-1, 2003).“ 

 

Páteřní sekce kabeláţe obsahuje: páteřní kabely areálu a budov, včetně kabeláţních 

prvků v rámci budovy. A také mechanické zakončení páteřních kabelů areálu včetně 

spojení jak v rozvodném uzlu areálu, tak v rozvodném uzlu budovy, spolu s 

přidruţenými propojovacími šňůrami anebo spojkami na rozvodný uzel areálu (CD) a 

rozvodný uzel budovy (BD) (ČSN EN 50173-1, 2003). 

 

Páteřní sekce má hvězdicovou topologii. Středem této topologie je hlavní rozvaděč 

budovy. Mezi horizontální rozvaděč (HC) a hlavní rozvaděč (MC) můţe být vloţen 
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maximálně jeden mezilehlý rozvaděč (IC).  Metalické kabely (obdobné jako u 

horizontální sekce), lze v případě páteřní sekce kabeláţe vyuţít pouze pro hlasové 

sluţby. Optické linky typu Singlemode resp. Multimode lze vyuţít maximálně na 

vzdálenost 3000 m resp. 2000m pro Multimode kabely. Optické linky musí být v lince 

kříţené (Boháč, 2006; Ondrák, 2010).    

 

Pracovní sekce (oblast) 

Pracovní sekce (Work area) je místo nebo oblast, kde pomocí zásuvky uţivatel připojuje 

koncové síťové zařízení do kabeláţního systému. Maximální délka přípojného kabelu 

nesmí přesáhnout 6 m (Boháč, 2006).  

 

2.2.6 Prvky kabelážního systému 

Kabeláţní systémy se kromě přenosových médií (kabeláţe) skládají také ze čtyř dalších 

skupin kabeláţních prvků. Těmito skupina jsou spojovací prvky (Connect), prvky 

organizace (Manage), prvky vedení (Route), prvky značení (Identify) (Ondrák, 2010). 

  

Spojovací prvky (Connect) 

Spojovací prvky slouţí pro ukončení kabelových linek a kabelových tras v rozvaděčích 

a pracovních místnostech.  

 

Pro ukončení kabelů v rozvaděčích slouţí zařízení zvané patch panel. Patch panel je 

blok jednoportových zásuvek, vyráběný jak s pevně daným počtem portů (nejčastěji 12, 

24 nebo 48), ale také jako modulární panely s moţností libovolné konfigurace osazení 

portů různými typy a počtem konektorů. Patch panely mohou být osazeny konektory 

RJ-45 pro UTP i STP kabely kategorií 5 a 6,  konektory pro optické linky, ale 

také  porty RJ-12 pro telefonní linky (Ondrák, 2010; Svět hardware, 2011a).   

 

Ukončení kabelových rozvodů v pracovních místnostech zajišťují datové zásuvky. 

Zásuvky jsou vyráběny podobně jako patch panely s pevnou konfigurací osazení 

plošného spoje porty, nebo jako modulární prvky s moţností výměny konektorů 

v zásuvce. Výhodou modulárních zásuvek je moţnost přesné konfigurace podle potřeb 
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vyplývajících z umístění zásuvky a také moţnost výběru designu zásuvky (Ondrák, 

2010).  

 

Prvky organizace (Manage) 

Tyto prvky slouţí k organizaci jednotlivých sekcí kabeláţe. Do této kategorie řadíme 

tzv. rozvaděč (Rack). Rack je zařízení vyuţívané k přehledné montáţi elektrických 

(patch panely, osvětlení apod.) a elektronických (aktivní prvky, servery, disková pole a 

další) zařízení a jejich kabeláţe. Konstrukce rozvaděče podléhá normě EIA 310-D. 

Rozvaděče mohou být řešeny jako otevřené rámové konstrukce, anebo jako uzavřené 

skříňové. Základ racku tvoří dvě svislé kolejnice s otvory s vodorovnou roztečí 483mm. 

Svisle jsou tyto kolejnice rozděleny na jednotky o velikosti 1U (1,75‘‘ = 44,45 mm). 

Prvky montované do rozvaděče mají velikost odpovídající násobkům 1U (Svět 

hardware, 2011b).   

 

Mezi prvky organizace patří také tzv. organizéry kabeláţe, coţ jsou prvky instalované 

v rozvaděči pro uspořádání kabelů a kabelových svazků. Instalace organizérů kabeláţe 

výrazně napomáhá šetření místa v rozvaděči, lepšímu proudění vzduchu, snazší 

manipulaci s prvky uvnitř rozvaděče a celkově napomáhají vytvářet přehledně 

organizovaný rozvaděč. 

   

Prvky vedení (Route) 

Univerzální kabeláţní systémy jsou budovány s důrazem na dlouhou ţivotnost celého 

systému. Pro ochranu a vedení kabelových tras slouţí prvky vedení (Route). Tyto prvky 

zajištují bezpečné vedení kabelů ve zdech, podlahách i podél zdí, tak aby byla zajištěna 

dlouhodobá spolehlivost kabeláţe. Prvky vedení kabeláţe jsou např. podlahové lišty, 

podlahové krabice, plastové protahovací kanály, parapetní ţlaby a mnohé další 

(Legrand, 2011). 

 

Prvky značení (Identify) 

Značení kabeláţe je věnována následující kapitola. 
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2.2.7 Značení prvků kabelážního systému 

Mezinárodní norma ANSI/TIA/EIA-606 (Administration Standard for the 

Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings) mimo jiné upravuje 

značení prvků kabeláţních systémů. Dle normy by měli být značeny následující prvky:  

 Všechny kabely minimálně na obou koncích 

 Kabelové svazky na koncích, v místech větvení a kříţení 

 Porty patch panelů i samotné patch panely 

 Porty zásuvek i samotné zásuvky 

 Rozvaděče 

 Technické místnosti 

 Aktivní prvky a jejich porty 

(Ondrák, 2010) 

 

Správné značení prvků kabeláţního systému napomáhá a ulehčuje jeho správu a 

administraci. Značení by mělo jednoznačně určovat kaţdý prvek kabeláţe.  
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3 Návrh řešení 

Tato kapitola popisuje návrh řešení strukturovaného kabeláţního systému, v budově 

dětského oddělení psychiatrické léčebny. Kapitola je rozdělena do tří samostatných 

celků. Úvod je věnován výběru jednotlivých kabeláţních prvků pro realizaci návrhu. 

V následující části kapitoly je popsáno konkrétní řešení univerzálního kabeláţního 

systému. Závěr kapitoly je věnován kalkulaci nákladů na materiál a zhodnocení přínosů 

projektu.  

 

Návrh univerzálního kabeláţního systému jsem zpracoval na základě teoretických 

východisek shrnutých v druhé kapitole, se zohledněním  poţadavků uvedených v České 

technické normě ČSN 50173, přičemţ stěţejním úkolem bylo naplnění poţadavků 

investora na funkčnost kabeláţního systému.  

 

3.1 Výběr prvků kabeláže 

Jako prvotní kritérium pro výběr kabeláţního systému a jeho prvků jsem zvolil 

poţadavky na výkon a podporu komunikačních technologií. Při výběru kabeláţních 

prvků jsem vycházel z emailové komunikace a firemních materiálů společností 

Legrand, Signamax, Intelek, Belden, Panduit, Kassex, Dexon, Kopos Kolín a ABB. 

Případně na základě osobní konzultace se zástupci vybraných firem na mezinárodním 

veletrhu Amper 2012 uskutečněním ve dnech 20. - 23. 3. 2012 v Brně.  

 

3.1.1 Komunikační technologie 

Zadavatel projektu poţaduje vytvořit slaboproudé rozvody vhodné pro připojení 

různorodých koncových zařízení. Pro kaţdé zařízení je nutné vybrat odpovídající 

komunikační technologie a na základě tohoto výběru zvolit kabeláţní prvky podporující 

přenos daných technologií.  

 

Investor předpokládá, ţe nároky na datové přenosy v navrhované počítačové síti, 

nebudou přesahovat 1 Gbit/s. Tento poţadavek splňuje síťová technologie Gigabit 

Ethernet, technologie pro níţ je v případě metalické instalace, vhodná volba kabeláţních 

prvků kategorie 5. Tyto kabeláţní prvky lze dále aplikovat pro přenos signálu IP kamer, 
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telefonního signálu a také signálu domovního telefonu. Přenos anténního TV signálu 

není vhodné realizovat prostřednictvím metalických kabelů s kroucenými páry, jako 

v předchozích případech. Zástupci všech mnou dotazovaných kabeláţních systémů 

(LCS2, Solarix, Signamax, RiT, PSC) doporučili vyuţití koaxiálního kabelu.  

 

Pro realizaci domácího rozhlasu je moţné vyuţít analogové, pro menší systémy 

nízkonapěťové, u rozsáhlejších systémů pak vysokonapěťové tzv. 100V řešení 

s instalací rozhlasové ústředny. V současnosti někteří výrobci ozvučovací techniky 

nabízejí také digitální variantu domácího rozhlasu zaloţenou na architektuře TCP/IP. 

Výhodou tohoto řešení je především absence rozhlasové ústředny, niţší náklady na 

kabeláţ a zjednodušení systému. Rozhlasová ústředna je nahrazena softwarovou 

aplikací nainstalovanou v jakémkoli počítači připojeném do podnikové sítě. Pro 

rozsáhlejší rozhlasové systémy je stále nutná aplikace koncových zesilovačů a 100V 

vedení jednotlivých rozhlasových zón (Dexon, 2011).  

 

Jako jedno z kritérií při výběru mezi jednotlivými moţnostmi řešení domácího rozhlasu, 

jsem zvolil srovnání pořizovacích nákladů jednotlivých systémů, zohledňující rozsah a 

funkčnost zamýšleného rozhlasu 
2
. Tyto náklady shrnuje tabulka 9.   

 

Tab. 9: Srovnání pořizovacích nákladů domácího rozhlasu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
2
 Pozn.: Pro srovnání jsem vybral rozhlasové komponenty od společnosti Dexon Czech s.r.o. Důvodem je 

rozsáhlá nabídka tohoto výrobce, obsahující produkty vhodné pro všechny uvaţované varianty instalace. 

1) IP + převodník 2) IP + 100V 3) kompletně 100V 

typ Dexon NetSpeaker 27500 Dexon JPM 1100IP Dexon JPA 120DP

ks 34 4 4

cena/ks 13 788,00 Kč 23 900,00 Kč 15 290,00 Kč

typ - Atrack LC-13 9U Atrack LC-06+ 24U

ks - 3 1

cena/ks - 4 038,00 Kč 10 286,00 Kč

typ UTP Belden 1583ENH UTP Belden 1583ENH -

délka 560 m 75 m -

cena/m 4,85 Kč 4,85 Kč -

typ - Dexon dvojlinka 2 x 1,5mm2 Dexon dvojlinka 2 x 1,5mm3

délka - 249 m 325 m

cena/ks - 23,00 Kč 23,00 Kč

typ - - Dexon MA 412

cena/ks - - 30 290 Kč

471 508,00 Kč 113 804,75 Kč 109 211,00 Kč

kabel 1

rozhlasová 

ústředna

Náklady celkem:

zesilovač

rozvaděč

kabel 2
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První variantou uvedenou v tabulce je rozvedení digitálního audiosignálu ze softwarové 

rozhlasové ústředny, aţ k jednotlivým reproduktorům a převod na analogový signál 

pomocí převodníku s mini zesilovačem. Druhá varianta představuje kombinaci digitální 

rozhlasové ústředny a výkonových (analogových) 100V zesilovačů, instalovaných pro 

jednotlivé rozhlasové zóny (jednotlivá poschodí budovy). Poslední uvaţovaná varianta 

zapojení je kompletní vysokonapěťové řešení s vyuţitím rozhlasové ústředny a 

výkonových 100V zesilovačů. 

 

První moţnost zapojení svojí cenou značně převyšuje zbylé dvě varianty. Nevýhodou je 

také omezený výkon koncového mini zesilovače (8 W). Náklady na pořízení 

zbývajících dvou variant jsou téměř shodné. Obě tato řešení jsou lépe výkonově 

konfigurovatelná a v budoucnu snáze rozšiřitelná, oproti první variantě. Výhodou 

kombinace 100V a digitálního řešení je kompletní funkčnost virtuální rozhlasové 

ústředny. Analogovou rozhlasovou ústřednu je nutné, pro vyuţitelnost celého systému, 

osadit rozšiřujícími moduly pro přehrávání CD, MP3 souborů, rádiovým tunerem a 

případnými dalšími rozšířeními. Díky těmto doplňkům konečná pořizovací cena převýší 

variantu s virtuální ústřednou. Výhodou instalace virtuální ústředny je také snazší 

správa domácího rozhlasu pomocí softwarové aplikace. Z těchto důvodů jsem vybral 

pro řešení domácího rozhlasu zmíněnou kombinaci analogového 100V řešení a digitální 

rozhlasové ústředny. Konkrétní zapojení domácího rozhlasu uvádím dále v textu.   

 

3.1.2 Výběr kabelážního systému 

Na trhu v České republice je zastoupeno několik výrobců systémů strukturované 

kabeláţe. Tyto systémy obsahují kompletní řešení kabeláţního systému, dostupného v 

několika kategoriích, jak pro metalickou, tak pro optickou kabeláţ. Vyuţití kompletního 

řešení od jednoho výrobce přináší výhodu garantované kompatibility jednotlivých prvků 

kabeláţního systému a také obvykle poskytnutí delší záruční doby na funkčnost 

kabeláţe. Z uvedených důvodů jsem se rozhodl vyuţít pro návrh univerzální kabeláţe 

jeden z těchto systémů.   

 

V roce 2008 provedla Britská nezávislá laboratoř zabývající se testováním a certifikací 

technických zařízení průzkum českého trhu se systémy strukturované kabeláţe. Podle 
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tohoto průzkumu, zaujímala společnost Intelek distribuující kabeláţními systémy 

Solarix, Signamax a RiT nejvyšší trţní podíl (27%) (Radkovský, 2009). Všechny tyto 

systémy jsou opatřeny certifikáty měření v nezávislých laboratořích a na webových 

stránkách 
3
 společnosti Intelek jsou k nahlédnutí případové studie a reference 

jednotlivých systémů.  

 

Tyto systémy jsem se rozhodl porovnat se systémem LCS
2
 společnosti Legrand, který je 

plně kompatibilní s produktovými řadami tohoto výrobce v oblasti vypínačů a 

modulárních zásuvek a také programem Mosaic, coţ je řešení firmy Legrand pro vedení 

kabeláţe ve stěnách, v podlaze i na stěně. Program Mosaic představuje kompletní 

produktovou řadu pro vedení a instalaci kabelových tras v budovách, jeho součástí je 

také výběr ze silových a modulárních datových zásuvek. Posledním systémem, který 

jsem se rozhodl do porovnání zařadit je systém výrobce Panduit – Panduit Structured 

Cabling (PSC). Tento systém kombinující prvky vedení, organizace a konektivity 

výrobce Panduit s kabeláţí Belden, poskytuje systémovou záruční dobu funkčnosti 

garantovanou výrobcem aţ 25 let. Výhodou tohoto systému je výběr z velkého mnoţství 

keystone konektorů, kterými je moţné osadit datové zásuvky a také nejrozsáhlejší 

nabídka kabeláţe z porovnávaných systémů.     

 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly systém strukturované kabeláţe, musí podporovat 

přenos rozličných komunikačních technologií. Další podmínkou je moţnost instalace 

modulárních datových zásuvek, kompatibilních s instalačními lištami produktové řady 

Mosaic 
4
. Tyto zásuvky tedy musí být kompatibilní s rámečky o vnitřním rozměru 45 x 

45 mm. Další podmínkou je moţnost napájení koncových zařízení, tzv. Power over 

Ethernet (PoE). Tabulka 10 zachycuje porovnání jednotlivých systémů z hlediska 

funkcionality a poskytované záruční doby. Údaje v řádku záruční doba jsou v letech. 

První údaj je standartní záruční doba, údaj za lomítkem odpovídá rozšířené záruční době 

podmíněné uţitím pouze komponent daného výrobce. 

   

                                                 
3
 http://www.intelek.cz/ 

4
Pozn.:  Instalační lišty řady Mosaic, jsem vybral pro vedení kabeláţe v budově, viz.: kapitola 3.1.4 
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Tab. 10: Srovnání kabelážních systémů - funkcionalita 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Kabeláţní systém Panduit (PSC) kombinuje nabídky produktů společností Panduit a 

Belden.  Jako jediný z uvaţovaných moţností poskytuje řešení, jak koaxiálních, tak 

UTP linek, s moţností zakončení TV kabelových vedení v keystone konektoru typu F. 

Díky tomuto řešení tedy můţe být pro zakončení všech kabelových linek v budově 

pouţit jeden typ modulární datové zásuvky a zároveň také pouţita kabeláţ od jednoho 

výrobce.  V nabídce firmy Panduit je také dvouportová modulární zásuvka s rozměrem 

45 x 45 mm, avšak pro zajištění stoprocentní kompatibility datových zásuvek 

s instalačními lištami jsem se rozhodl pouţít v projektu datové zásuvky řady Mosaic 

společnosti Legrand. Design těchto zásuvek je navrţen, tak aby dobře korespondoval 

se vzhledem a barevným odstínem instalačních lišt Mosaic. Konkrétní prvky 

kabeláţního systému uvádím dále v textu.  

    

3.1.3 Výběr konkrétních komponent kabeláže 

Při výběru jednotlivých komponent univerzálního kabeláţního systému, jsem zohlednil 

výše zmíněnou volbu kabeláţního systému a řešení domácího rozhlasu.    

 

Kabely 

Pro vedení kabelových linek od rozvaděče k datovým zásuvkám jsem vybral nestíněný 

instalační kabel Belden s označením 1583ENH. Tento kabel kategorie 5 

s bezhalogenovým pláštěm, splňuje mezinárodní normu ISO 11801 pro kabeláţ 

kategorie 5. Je proto vyuţitelný i pro přenos Gigabit Ethernetu a také podporuje 

technologii PoE. Tento kabel bude slouţit pro připojení osobních počítačů, telefonu, 

Legrand LCS2
Solarix Signamax RiT PSC

2 portová modul. zásuvka Ne Ano Ano Ano Ano

Zásuvka 45 x 45 mm Ano Ne Ano Ne Ano

Gigabit Ethernet Ano Ano Ano Ano Ano

Anténní TV signál Ne Ne Ne Ne Ano*

Telefonní signál Ano Ano Ano Ano Ano

Signál dom. telefon Ano Ano Ano Ano Ano

Signál IP kamer Ano Ano Ano Ano Ano

PoE Ano Ano Ano Ano Ano

Záruční doba 2/20 5/20 5/20 2/20 2/25

* Výrobce Belden nabízí širokou nabídku koaxiálních kabelů
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domácího telefonu, síťových tiskáren a IP kamer. V rozvaděči budou instalovány patch 

kabely Belden UTP kategorie 5 s pláštěm z PVC označené AX102237. Tyto kabely jsou 

vyráběny celkem v osmi barevných odstínech.  

 

Koaxiální kabel Belden s označením RG6 jsem vybral pro přenos anténního TV signálu. 

Útlum tohoto kabelu s impedancí 75 W, celkovým průměrem 6,9 mm a s vnitřním 

měděným vodičem o průměru 1,0 mm, činí při frekvenci 2400 MHz 35,5 dB/100m. 

Díky nízkému útlumu tento kabel splňuje nároky na přenos TV signálu v budově. 

Dalšími pouţitými kabely budou dvouţilový (2 x 1,5 mm
2
) symetrický kabel značky 

Dexon pro rozvody drátového rozhlasu a duplexní  Multimode 50/125 optické vlákno 

značky Belden (ozn. GIPS2E2) pro páteřní optické rozvody.  

 

 

Obr. 7: UTP kabely Belden (Zdroj: Belden, 2007) 

 

 

Patch panely 

V nabídce produktů kabeláţního systému PSC se nachází několik modulárních patch 

panelů. Liší se počtem portů (16, 24, 48, 72 resp. 96), které je moţno vybavit konektory 

řady MiniCom nebo NetKey společnosti Panduit.  Všechny tyto panely jsou určeny do 

19‘‘ rozvaděče.  Pro keystone konektory řady NetKey je vhodný patch panel KMP24-

KEY. Z nabízených moţností, jsem tedy vybral 24 portové patch panely s označením 

KMP24-KEY. Tyto patch panely jsou vyráběny ve velikosti 1U, jsou celokovové a 

vybaveny vyvazovací lištou.  

 

Tyto patch panely díky jejich modularitě vyuţiji pro zakončení všech datových linek 

v budově. Budou dle potřeby osazeny keystone konektory RJ45, konektory typu F a 

mohou být případně také osazeny optickým LC konektorem. 
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Obr. 8: Patch panel KMP24-KEY 24 portový (Zdroj: Kassex, 2009) 

 

Datové zásuvky 

Při výběru datové zásuvky jsem měl moţnost volit modulární datovou zásuvku výrobce 

Panduit, nebo modulární datovou zásuvku řady Mosaic. Zásuvka Mosaic je navrţena 

přímo pro instalace do DLP lišt Legrand, které budou v projektu vyuţity pro vedení 

kabeláţe. Nevýhodou zásuvek Mosaic je moţnost instalace keystone konektorů pouze 

do jednoportových zásuvek. Tyto zásuvky se však dají snadno skládat vedle sebe do 

funkčních celků, aţ o velikosti 5 těchto zásuvek spojených jedním krycím rámečkem. 

V projektu není ve většině případů nutná instalace velkého mnoţství přípojek v jedné 

místnosti, a proto toto omezení při návrhu akceptuji.  

 

Pro zakončení všech datových linek v budově jsem tedy vybral modulární datovou 

zásuvku Legrand označenou 786 04. Výhodou této zásuvky je jednoduchá instalace do 

DLP lišt Legrand pouhým nacvaknutím do montáţního rámečku a zaručená 

kompatibilita s instalačními lištami. Barva této zásuvky je bílá, zásuvka je vybavena 

transparentním drţákem štítků pro snadné značení.  

 

 

Obr. 9: Ukázka instalačních lišt a zásuvek Mosaic (Zdroj: Legrand, 2011) 
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Konektory 

Z nabídky keystone konektorů firmy Panduit jsem vybral pro zakončení kabelových 

linek v datových zásuvkách a také modulárních patch panelech následující konektory.  

Typu F označené NKFIW pro zakončení koaxiálních vedení, dále konektory RJ45 

označené NKP5E88MIW pro zakončení UTP linek a dále LC konektory pro zakončení 

duplexních optických linek označené NKFLCSMWH.  

 

Datové rozvaděče 

Návrh projektu zahrnuje instalaci dvou typů datových rozvaděčů. Hlavní datový 

rozvaděč bude umístěn na podlaze, jeho velikost, by měla podle návrhu osazení 

uvedeného dále v textu, činit 38U. Toto zadání splňuje několik rozvaděčových skříní od 

různých výrobců. Já jsem vybral stojanovou rozvaděčovou datovou skříň Atrack typu 

LC-06+.  

 

Atrack LC-06+ 38U, je 19‘‘ skříňový rozvaděč, o rozměrech 800 x 800 mm (šířka x 

hloubka) a výšce 38U. Jeho svařovaná konstrukce, zaručuje dostatečnou pevnost a také 

moţnost snadné odnímatelnosti bočnic a zadního zákrytu. Dveře rozvaděče jsou 

prosklené a vybavené tří bodovým zámkem, úhel otevírání činí 115°. Strop a dno 

rozvaděče jsou vybaveny odvětrávací mříţkou s filtrem a je moţné je dovybavit 

ventilační jednotkou. Kabely je moţné do rozvaděče přivést spodní nebo vrchní částí 

zadního krytu rozvaděče (Atrack, 2011).  Rozvaděč bude dovybaven kolečky pro snazší 

manipulaci.  

 

V nabídce firmy Atrack jsem také nalezl vhodný nástěnný rozvaděč pro umístění 

koncových zesilovačů jednotlivých zón domácího rozhlasu. Dělený nástěnný datový 

rozvaděč s označením LC-13 9U, svými parametry splňuje nároky na zabudování 

koncových zesilovačů (šířka 600mm a hloubka 500 mm). Rozvaděč je vybaven 

prosklenými dveřmi se zámkem. Jeho dělená konstrukce umoţňuje snazší instalaci a 

správu prvků uvnitř rozvaděče. Rozvaděč je dále vybaven perforací pro snadné 

odvětrávání. 
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Obr. 10: Datové rozvaděče (Zdroj: Atrack, 2011) 

 

3.1.4 Prvky vedení kabeláže 

Jednou z podmínek projektu je instalace kabeláţe na stěny, prostřednictvím parapetních 

kanálů a elektroinstalačních lišt. Pro realizaci kabelových cest jsem se rozhodl pro 

produktovou řadu Mosaic od Francouzského výrobce Legrand. Tato ucelená nabídka 

produktů pro vedení kabeláţe v podlaze, ve stěnách i na stěnách obsahuje také nabídku 

datových zásuvek.  

 

Spojením instalačních DLP lišt a datových zásuvek Mosaic vznikne reprezentativní a 

vysoce modulární řešení, jehoţ instalace je velmi rychlá a pozdější modifikace 

kabeláţního je snazší díky dobré přístupnosti kabelů. Výhodou instalačních lišt řady 

Mosaic je jednoduchá moţnost osazení datovými zásuvkami a také pozdější jednoduchá 

manipulace a případné posunutí zásuvky v rámci lišty, kde prakticky jediným 

omezením je délka kabelu. Nevýhodou tohoto řešení můţe být absence instalačních lišt 

menších rozměrů, z tohoto důvodu jsem se rozhodl doplnit návrh o instalační lišty firmy 

Kopos Kolín, tyto instalační lišty budou vyuţity v menší míře. Instalační prvky řady 

Mosaic jsou vyráběny z několika různých materiálů (hliník, plast, antibakteriální 

provedení). Všechna provedení jsou plně zaměnitelná. Pro realizaci jsem vybral 

hliníkové provedení. Výhodou této varianty je kromě hodnotnějšího vzhledu, především 

vyšší poţární ochrana v budově (při poţáru v budově nevznikají jedovaté zplodiny). 

Produkty řady Mosaic vyuţila havlíčkobrodská léčebna pro vedení slaboproudých 
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rozvodů i v dalších v minulosti rekonstruovaných objektech např.: v administrativní 

budově. Investor je s touto produktovou řadou spokojen a upřednostňuje její vyuţití i v 

dalších instalacích.  

 

3.2 Řešení 

Osazení jednotlivých místností příslušnými přípojkami je uvedeno v analýze 

současného stavu, kde jsou uvedeny poţadavky investora na počty a rozmístění 

jednotlivých portů v budově. Těmto poţadavků bude odpovídat i samotné řešení. 

Shrnutí počtu přípojek v jednotlivých podlaţích zobrazuje následující tabulka.  

 

Tab. 11: Počet přípojek v budově 

   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkem bude v budově kabeláţní systém rozveden do 53 místností. Nejvýznamnějšími 

místnostmi z hlediska kabeláţního systému budou místnost 2.23 (lékárna) v druhém 

nadzemním podlaţí a místnost 2.32 pracovna sester v tomtéţ podlaţí.  

 

V lékárně bude umístěn hlavní datový rozvaděč budovy, do této místnosti tedy budou 

svedeny rozvody optické linky, koaxiální kabel s anténním TV signálem a telefonní 

kabel vedoucí z centrální  telefonní ústředny. A odtud povedou jednotlivé kabeláţní 

linky horizontální kabeláţe k příslušným datovým zásuvkám. Tato místnost byla 

vybrána pro umístění rozvaděče z důvodu bezpečnosti, místnost je uzamčená a pod 24 

hodinovým dohledem personálu. Pracovna sester je místnost s nejvíce přípojkami 

v budově. Bude zde umístěna síťová tiskárna celkem 4 počítačové stanice, dále sem 

bude přiveden signál z bezpečnostních kamer, domácí telefon a také státní telefonní 

linka. Z této místnosti bude také ovládán rozhlas v budově, na jedné z počítačových 

stanic, zde bude nainstalován software pro správu rozhlasu. Jedním z poţadavků 

STÁTNÍ 

TELEFON

DOMÁCÍ 

TELEFON

DATOVÉ 

PŘÍPOJKY ROZHLAS TV PC

CELKEM 

PORTŮ

6 0 4 2 1 2 15

14 8 13 12 2 8 57

5 1 10 13 3 6 38

6 0 8 7 0 6 27

31 9 35 34 6 22 137

PODLAŽÍ

Suterén

1. Nadzemní podlaží

2.Nadzemní podlaží

Podkroví

Celkem



53 

 

investora je moţnost probouzet pacienty na pokojích hudbou z drátového rozhlasu. 

V pracovně sester je stálá sluţba personálu, toto místo je proto vhodné pro umístění 

správy rozhlasu.  

 

Jednotlivé místnosti v budově budou vybaveny počtem a typem přípojek podle 

poţadavků investora. Pracovny lékařů budou osazeny jednou telefonní přípojkou, 

jednou PC přípojkou a jednou rezervní přípojkou RJ 45 pro moţnost připojení dalšího 

síťového zařízení (PC, tiskárna apod.). Ve vybraných pracovnách lékařů bude také 

umístěn reproduktor domácího rozhlasu a domácí telefon.  

 

Bezpečnostní kamery 

Signál z bezpečnostních kamer umístěných v izolační místnosti (2.10), bude přiveden 

pomocí UTP kabelu Belden 1583ENH, do hlavního rozvaděče. Z hlavního rozvaděče 

bude signál dále veden, prostřednictvím shodné kabeláţe do pracovny sester. Tato linka 

bude zakončena v monitorovacím zařízení, na jehoţ VGA výstup bude připojen monitor 

pro stálý dohled v místnosti. Zadavatel projektu nepoţaduje instalaci nahrávacího 

zařízení, postačuje pouze monitorovací zařízení umoţňující stálý dohled nad izolační 

místností.  

 

Domácí telefon 

Do budovy je moţné vstoupit celkem třemi vchody, umístěnými na východní, západní a 

jiţní straně. Hlavní vchod, umístěný na východní straně, ústí do zádveří 1.24. Odtud 

investor poţaduje rozvést domácí telefon do sborovny (místnost 1.29) a do druhého 

podlaţí do pracovny sester (2.32). Na jiţní straně budovy se nachází zadní vchod. 

Signál z tohoto vchodu, bude zaveden do pracoven 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 a do pracovny 

sester. Domácí telefon z druhého zadního vchodu na západní straně musí být zaveden 

do pracovny sester.  

 

Kaţdý vchod do budovy bude vybaven dveřním telefonem, signál od těchto zařízení 

bude pomocí kabelu Belden 1583ENH sveden do místnosti 1.31 (pracovna lékaře). Zde 

bude v datovém rozvaděči umístěn propojovací box domácího telefonu. 

Z propojovacího boxu povede jedna kabelová trasa k přijímačům domácího telefonu 



54 

 

v jednotlivých místnostech a jedna propojovací linka do druhého propojovacího boxu 

umístěného v hlavním datovém rozvaděči (místnost 2.23). Druhý propojovací box bude 

slouţit pro napojení přijímačů v druhém poschodí, tedy v pracovně sester. Toto řešení 

nabízí moţnost ovládání všech vstupních dveří ze všech připojených domácích telefonů, 

bude záleţet na investorovi, zda tuto moţnost vyuţije. 

 

V návrhu je uţito zapojení firmy XtendLan, pro více účastnické domácí telefony. Tento 

systém zapojení vyuţívá pro odbočení signálu domácího telefonu propojovací boxy 

s označením DPA-5C-MDS nebo DPA-5C4Q (umoţňuje souběţný průběh aţ čtyř 

hovorů). Vzdálenost od propojovacích boxů můţe být max. 30 m ke koncovým 

přijímačům a max. 300 m ke dveřním stanicím (XtendLan, 2008). Tyto propojovací 

boxy umoţňují kromě hlasových sluţeb také instalaci telefonních přijímačů s monitory 

zobrazujícími vstupní prostory do budovy. Z tohoto důvodu nahlíţím na systém 

domácího telefonu jako na datové přenosy, a proto jsem pro spojení propojovacích boxů 

pouţil optickou linku, jak vyţaduje norma. Tato optická linka poslouţí především jako 

galvanické oddělení datových rozvaděčů. Optická linka bude v obou datových 

rozvaděčích zakončena v media konvertoru a připojena UTP patch kabelem do 

telefonních boxů.   

 

Domovní rozhlas 

Po zhodnocení pořizovacích nákladů a několika dalších aspektů, jsem se rozhodl vyuţít 

pro návrh rozhlasu v budově tzv. virtuální rozhlasovou ústřednu. Toto řešení vyuţívá IP 

protokol pro přenos signálu od počítačové stanice, s nainstalovaným příslušným 

softwarem rozhlasové ústředny, ke koncovým zesilovačům jednotlivých rozhlasových 

zón. Vedení od koncových zesilovačů bude provedeno 100V analogovou technologií. 

 

Budova bude rozdělena, podle poschodí, do čtyř rozhlasových zón. V pracovně sester 

v druhém podlaţí bude na vybrané počítačové stanici nainstalován software rozhlasové 

ústředny a tato virtuální rozhlasová ústředna bude pomocí IP protokolu odesílat různý 

zvukový signál do jednotlivých zón. Kaţdou zónu je nutné vybavit koncovým 

zesilovačem s převodníkem signálu na analogové 100V vedení. Výkony jednotlivých 

zesilovačů je nutné vypočítat na základě pouţitých reproduktorů v jednotlivých zónách. 
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Signál z rozhlasové ústředny do datových rozvaděčů v jednotlivých podlaţích, bude 

realizován dle poţadavků ČSN EN50173 na páteřní subsystém budovy, prostřednictvím 

optické linky. Tato optická linka tvořená duplexním Multimode 50/125 kabelem Belden 

GIPS2E2, bude na obou koncích zakončena v media konvertoru a napojena na UTP 

patch kabely Belden. Vysokonapěťový signál z koncových zesilovačů povede 

v reproduktorové dvojlince Dexon 12 962, s odbočením do jednotlivých reproduktorů. 

Koncové zesilovače budou umístěny v datových rozvaděčích v místnostech 0.20 (prac. 

terapie), 1.31 (pracovna lékaře), 2.23 (lékárna) a  3.12 (pracovna psycholog).  

 

Datové a telefonní rozvody 

Jak jiţ bylo zmíněno datové a telefonní rozvody budou řešeny pomocí systému 

strukturované kabeláţe Panduit Structured Cabling. V hlavním rozvaděči, bude připojen 

telefonní kabel vedoucí z telefonní ústředny, do patch panelů označených DP-T1 a DP-

T2.  Propojovací kabely v rozvaděči budou barevně odlišeny. Ţluté kabely pro telefonní 

linky a šedé pro datové. Páteřní optická linka přivedená do hlavního rozvaděče bude 

zakončena ve switchi vybaveném SFP modulem.  

 

Televizní rozvody 

Koaxiální kabel s anténním TV signálem přivedený do hlavního rozvaděče, bude 

zakončen v rozbočovači videosignálu. Odtud bude signál distribuován do jednotlivých 

kabelových tras, přes modulární patch panel osazený F konektory NKFIW. 

 

3.2.1 Zakončení kabelových tras 

Jak jiţ bylo zmíněno, kabelové trasy budou v jednotlivých místnostech zakončeny 

v datových zásuvkách Legrand produktové řady Mosaic, konkrétně v zásuvkách 

označených 786 04. Tyto zásuvky budou osazeny keystone moduly Panduit NetKey 

NKP5E88MIW (konektor RJ 45), případně moduly NKFIW (F konektor). Kaţdá 

zásuvka bude opatřena štítkem s vytištěným označením dané zásuvky. Celkem bude 

v budově rozmístěno 100 jednoportových  datových zásuvek. Tyto zásuvky budou 

podle potřeby skládány do větších celků aţ do velikosti pěti zásuvek v jednom rámečku. 

Reproduktorová dvojlinka, vedoucí signál domácího rozhlasu bude zakončena přímo ve 

svorkách reproduktorů. 
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Kompletní rozmístění a osazení jednotlivých zásuvek je zaznamenáno v kabelové 

tabulce umístěné v příloze. V této tabulce jsou shrnuty podstatné údaje o všech 

kabelových linkách v budově. Číslo patch panelu, příslušný port patch panelu, číslo 

zásuvky, označení a typ kabelu, délka kabelu a další informace.   

 

3.2.2 Umístění a osazení datových rozvaděčů 

Z důvodu rozdělení domovního rozhlasu do čtyř samostatných zón, je nutné v budově 

instalovat celkem čtyři datové rozvaděče. Hlavní 19‘‘ rozvaděč Atrack LC-06+ 38U, 

umístěný v místnosti 2.23, bude osazen celkem sedmi modulárními 24 portovými patch 

panely KMP24-KEY. Tyto patch panely budou osazeny keystone konektory Panduit 

NetKey typu RJ-45 a F. Do rozvaděče bude moţné umístit celkem tři switche o 

velikosti 2U, koncový zesilovač pro rozhlasovou zónu č. 2, a dále také rozbočovač TV 

signálu.  

 

Pro umístění propojovacího boxu domácího telefonu bude rozvaděč nutné vybavit 19‘‘ 

policí. Na této polici budou také umístěny celkem čtyři media konvertory pro zakončení 

optických linek vedoucích do datových rozvaděčů v jednotlivých zónách domácího 

rozhlasu. Pro případné rozšíření je v rozvaděči několik jednotek volných jako rezerva, 

ve spodní části rozvaděče návrh umoţňuje umístění UPS jednotky. Kompletní návrh 

osazení hlavního datového rozvaděče shrnuje tabulka č. 12. Návrh jsem zpracoval tak, 

aby prvky s nejvyšší hmotností, tedy koncový zesilovač a případná UPS, byly umístěny 

ve spodní části rozvaděče. Všechny datové rozvaděče v budově musí být uzemněny 

v souladu s normou ČSN 332000-7-707. 

 

Pach kabely v datovém rozvaděči budou pro větší přehlednost barevně rozlišeny. Šedá 

barva kabelů bude vyhrazena pro počítačové stanice a síťové tiskárny. Ţlutá barva pro 

státní telefon, modrá pak pro domácí telefon. Propojovací kabely domácího rozhlasu 

budou odlišeny zelenou barvou, červené kabely pak budou slouţit pro propojení signálu 

IP kamer. 
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Tab. 12: Návrh osazení hlavního datového rozvaděče DR-1 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Datový rozvaděč DR-1

U Položka Popis Ozn.

1 Atrack 80193005 Osvětlovací jednotka diodová

2

3 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů DP-T1

4 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů DP-T2

5 Atrack VP-03 Vyvazovací panel 

6 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů DP-1

7 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů DP-2

8 Atrack VP-03 Vyvazovací panel 

9

10

11

12

13 Atrack VP-03 Vyvazovací panel 

14 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů DP-3

15 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů DP-4

16

17

18

19

20

21

22 Atrack UP-12 Police pevná 19''

23

24

25

26

27 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů TV-1

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Rozbočovač TV signálu

Rezerva

Místo pro switch

Propojovací box dom. telefon; 4 x media konvertor PB-2; 

MK-1 … 

Rezervní místo pro switch

Místo pro switch

Koncový zesilovač, zóna 2 KZ-2

Rezerva UPS
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V místnostech 0.20, 1.31 a 3.12 budou umístěny nástěnné datové rozvaděče Atrack LC-

13 9U. Tyto datové rozvaděče, budou slouţit pro umístění koncových zesilovačů 

domácího rozhlasu (zóny č.: 0; 1 a 3). Datový rozvaděč DR-2 umístěný v místnosti 

1.31, bude také slouţit pro instalaci propojovacího boxu domácího telefonu. Do tohoto 

propojovacího boxu budou svedeny rozvody domácího telefonu z prvního podlaţí. 

Všechny tyto rozvaděče budou vybaveny policí pro umístění media konvertorů, které 

budou slouţit pro zakončení páteřní optické linky propojující jednotlivé rozvaděče v 

budově. Návrh zapojení rozvaděčů DR-2 a DR-3 zachycuje tabulka 13. Datový 

rozvaděč DR-4 bude osazen obdobně jako rozvaděč DR-3. 

 

Tab. 13: Návrh osazení Datových rozvaděčů DR-2 a DR-3 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2.3 Osazení patch panelů 

V datových rozvaděčích bude umístěno celkem osm propojovacích patch panelů. 

Telefonní kabel přivedený do hlavního rozvaděče z telefonní ústředny, která je umístěna 

v administrativní budově, bude zakončen v patch panelech DP-T1 a DP-T2. Porty 

těchto panelů budou propojeny patch kabely Belden ţluté barvy s odpovídajícími porty 

patch panelů DP-1 aţ DP-4. V těchto panelech budou zakončeny kabelové linky 

vedoucí od datových zásuvek v celé budově, s výjimkou linek domácího telefonu 

v prvním podlaţí. Propojovací panely DP-T1, DP-T2 a DP-1 aţ DP-5 budou osazeny 

keystone konektory Panduit NetKey RJ45. Pro rozvody TV signálu bude umístěn 

v hlavním rozvaděči patch panel TV1, osazený 6 NetKey F konektory pro připojení 

koaxiálních kabelů. Panel DP-5, umístěný v dat. rozvaděči DR-2 bude slouţit pro 

zakončení linek domácího telefonu v prvním nadzemním podlaţí. Základní specifikaci 

patch panelů uvádí tabulka 14. Neosazené porty panelů budou opatřeny záslepkou. 

Datový rozvaděč DR-2 Datový rozvaděč DR-3

U Položka Popis Ozn. U Položka Popis Ozn.

1 1

2 OKUS-MASK KMP24-KEY Mod. p. panel 24 portů DP-5 2

3 3

4 4

5 5 Atrack RAL 7035 Police pevná 19''

6 Atrack RAL 7035 Police pevná 19'' 6

7 7

8 8

9 9

Koncový zesilovač, zóna 1 KZ-1

1 x media konvertor

Koncový zesilovač, zóna 0 KZ-0

Propojovací box dom. telefon; 1 x media konvertor PB-1
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Tab. 14: Specifikace patch panelů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Technická zpráva přiloţená k této práci obsahuje specifikaci patch panelů a značení 

portů patch panelů. Kabelová tabulka také obsaţená v příloze mimo jiné uvádí seznam 

všech kabelových linek v budově a jejich napojení do patch panelů. 

 

3.2.4 Návrh kabelových cest 

Při návrhu kabelových tras jsem vyuţil umístění stávajících vertikálních kabelových 

svodů mezi jednotlivými podlaţími budovy. Vstup páteřních přívodů do budovy se 

nachází v suterénu v místnosti 0.16 na západní straně. Odtud jsou vedeny do hlavního 

rozvaděče DR-1 v místnosti 2.23. Kabelové trasy budou vedeny v instalačních DLP 

lištách Legrand, po pokud moţno co nejkratších drahách.  Instalační lišty budou po 

chodbách vedeny v horních rozích tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci. 

V místnostech budou svedeny do úrovně pod okenní parapety, tak aby byly koncové 

zásuvky umístěny nad úrovní hran stolů a dobře přístupné. Kompletní návrh kabelových 

tras s rozmístěním datových rozvaděčů a koncových zásuvek se nachází v příloze. 

  

Pro zvolení vhodné instalační lišty jsem nejprve provedl výpočet potřebné kapacity lišt. 

Podle postupu výpočtu uvedeného v katalogu programu Mosaic (Legrand, 2011), jsem 

nejprve vypočetl uţitečný průřez kabelu (průměr kabelu na druhou). Průměr kabelu 

Belden 1583ENH je 5 mm, jeho uţitečný průřez je tedy přibliţně 25 mm
2
. 

Vynásobením této hodnoty počtem kabelů získáme potřebnou kapacitu lišty. Výrobce 

dále doporučuje z praktických důvodů vyplnit lištu maximálně z 60%.  Nyní jiţ lze 

snadno porovnáním potřebných hodnot s hodnotami v tabulce výrobce vybrat vhodné 

rozměry instalačních lišt v celém návrhu. Pro vedení kabeláţe do hlavního rozvaděče, 

ozn. typ počet portů typ konektorů rozvaděč

DP-T1 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-1

DP-T2 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-1

DP-1 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-1

DP-2 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-1

DP-3 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-1

DP-4 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-1

DP-5 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-2

TV-1 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 "F" DR-1
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kde je největší koncentrace kabeláţe v celé budově, jsem vybral instalační DPL lištu 

Legrand o rozměrech 105 x 65 mm, její kapacita při 60 procentním obsazení kabeláţí 

činí přibliţně 140 datových kabelů Belden 1583ENH. Celkem do hlavního rozvaděče 

podle návrhu povede 93 kabelů horizontální kabeláţe a zbylá kapacita bude rozdělena 

plastovou přepáţkou pro oddělení přívodních páteřních rozvodů ro rozvaděče. Pro 

vedení kabeláţe v jednotlivých podlaţích jsem vybral rozměrově menší (105 x 50 mm) 

instalační lištu bez vnitřních přepáţek. Kapacita této lišty je při osazení datovými 

zásuvkami přibliţně 45 datových kabelů. Pro vedení reproduktorové dvojlinky od 

koncových zesilovačů k reproduktorům domácího rozhlasu jsem se rozhodl pro 

instalační lišty firmy Kopos Kolín LV 18X13 (rozměry lišty jsou 17,7 x 13,7 mm). Pro 

zamezení rušení datové kabeláţe vysokonapěťovým signálem z reproduktorových 

dvojlinek budou tyto dvojlinky vedeny v samostatných lištách ve vzdálenosti alespoň 60 

mm, jak doporučuje norma ANSI/TIA/EIA-569. 

 

3.2.5 Značení prvků kabeláže 

Datové rozvaděče budou značeny zkratkou DR- a číslem rozvaděče. Hlavní rozvaděč 

jsem označil DR-1. Číslování datových rozvaděčů neodpovídá číslu podlaţí, a proto 

jsem jejich označení pro přehlednost shrnul do tabulky:  

 

Tab. 15: Označení datových rozvaděčů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Značení propojovacích patch panelů bude odpovídat zkratce DP-1 aţ DP-5, patch 

panely slouţící pro napojení přívodního kabelu státního telefonu jsem označil DP-T1 a 

DP-T2, patch panel pro rozvody anténního TV signálu bude označený TV-1. 

 

Pro označení datových zásuvek jsem zvolil kódové označení vzniklé sloţením PMMN, 

kde P značí číslo podlaţí budovy, MM je dvojčíslí značící číslo místnosti a N je číslo 

Ozn. Popis Podlaží Místnost

DR-1 Hlavní rozvaděč 2 2.23

DR-2 Rozvaděč podlaží 1 1.31

DR-3 Rozvaděč podlaží 0 0.20

DR-4 Rozvaděč podlaží 3 3.12
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zásuvky v místnosti. Datové kabely a svazky budou značeny na obou koncích a 

v místech odbočení. Protoţe jsou datové zásuvky jednoportové, bude značení datových 

kabelů odpovídat značení datové zásuvky, do které kabel směřuje. Například kabel 

s označením 1311 vede do místnosti 1.31 (pracovna lékaře v prvním podlaţí), do první 

zásuvky v této místnosti. Porty patch panelů v rozvaděčích budou značeny shodně jako 

kabely do nich přivedené.  

 

Zásuvky vybavené F konektory pro připojení TV přijímačů budou označeny číslem 

poschodí a místnosti, ve které se nacházejí, ale místo pořadového čísla zásuvky bude 

poslední znak písmeno „T“ pro jejich odlišení.  Například zásuvka označená 108T je 

televizní zásuvka v prvním podlaţí v místnosti 1.08. 

 

3.3 Finanční zhodnocení 

Suma celkových nákladů na vybudování navrhovaného univerzálního kabeláţního 

systému po zaokrouhlení činí 849 434 Kč bez DPH. Kompletní rozpočet projektu se 

nachází v příloze. V rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na pořízení koncových zařízení 

(reproduktory, počítačové stanice apod.) a přepínačů. Cena koncových zesilovačů 

domácího rozhlasu se můţe změnit v závislosti na pouţitých reproduktorech 

v jednotlivých rozhlasových zónách. Při uţití koncových zesilovačů uvedených 

v rozpočtu je moţné v zónách č. 1 a 2 instalovat reproduktory o maximálním výkonu 

7W. V případě instalace výkonnějších reproduktorů, bude nutná instalace výkonnějších 

koncových zesilovačů. Hliníkové DLP lišty jsou cenově výrazně draţší neţ jejich 

plastová obdoba, jejich volbu však opodstatňuje vyšší ochrana osob při poţáru v 

budově. Výše nákladů, dle mého názoru odpovídá rozsahu, funkčnosti a bezpečnosti 

navrţeného systému. 

 

Investor dle zákona č. 137/2006 Sb. musí uskutečnit výběrové řízení na dodavatele 

kabeláţního systému. Náklady na pořízení kabeláţního systému vzejdou z tohoto řízení. 

Náklady na kabeláţní prvky v této práci odpovídají ceníkům výrobců platným v době 

psaní práce. Cena za pokládku a instalaci kabeláţního systému se odvíjí od ceníku 

sluţeb vítěze výběrového řízení, já jsem ji na základě konzultace s odborníkem odhadl 

jako 50% z ceny materiálu a zahrnul do celkových nákladů uvedených výše. 
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3.4 Zhodnocení přínosů 

Navrţený kabeláţní systém by měl přispět k plnění kaţdodenní pracovní náplně 

personálu dětského oddělení havlíčkobrodské léčebny. Ve svém důsledku by měl 

především přispět k zajištění bezpečnosti personálu a pacientů, dostupnosti potřebných 

informací personálu léčebny, poskytnutí podpory pro výuku, ale také zábavě pacientů. 

Návrh kabeláţního systému vyuţívá pro vedení kabelových linek instalační lišty, jejichţ 

instalace je velmi rychlá a nevyţaduje razantní zásahy do stěn budovy. Výhodou uţití 

tohoto řešení je kromě rychlé instalace také snadná budoucí rozšiřitelnost pokládané 

kabeláţe.  Celý systém je navrţen tak, aby bylo zabráněno neoprávněným zásahům do 

kabeláţních prvků ze strany pacientů léčebny. K dosaţení co nejvyšší protipoţární 

ochrany, byly vybrány instalační kabely vyrobené z LSOH (bezhalogenový materiál), 

splňující podmínky České státní normy na kyselost plynů vznikajících při hoření ČSN 

EN 50267-2-2, ČSN EN 50267-2-3, hustotu vzniklého kouře ČSN EN 61034-2 a také 

šíření plamene ČSN EN 50265-2-1. Pro další navýšení poţární ochrany jsou v návrhu 

pouţity hliníkové instalační lišty programu Mosaic. 

 

Produktová řada Mosaic vyuţívá pro montáţ „funkcí“ (zásuvky, vypínače apod.), do 

instalačních lišt modulární systém. Tento systém umoţňuje širokou míru přizpůsobení 

poţadavkům zákazníka. Umoţňuje instalaci funkcí sdruţených do funkčních celků aţ 

do velikosti 10 modulů (zásuvka Mosaic 786 04 odpovídá velikosti 2 modulů). 

Kombinací funkčních modulů řady Mosaic vznikne řešení přesně odpovídající 

poţadavkům zákazníka. Díky této modularitě je kabeláţní systém vzhledem do 

budoucna, velmi snadno funkčně rozšiřitelný. 

  

Z hlediska domácího rozhlasu, bude budova rozdělena do čtyř samostatných zón. 

Rozhlasovým zónám odpovídají jednotlivá podlaţí budovy. Toto řešení poskytuje 

moţnost vysílat v kaţdé zóně odlišný zvukový signál. Kromě snadno představitelného 

praktického vyuţití, toto řešení také přispívá ke zvýšení poţární ochrany v budově. 

V případě poţárů můţe rozhlasová ústředna vysílat předem nahrané zvukové záznamy 

odlišné pro jednotlivá poschodí. 
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Závěr 

Obsahem této práce je návrh univerzálního kabeláţního systému pro  nově 

zrekonstruované dětské oddělení Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod. V práci jsem 

popsal konkrétní řešení kabeláţního systému, které podporuje kompletní datové a 

telefonní přenosy v budově, dále zajišťuje ozvučení budovy prostřednictvím domácího 

rozhlasu, rozvod anténního televizního signálu a signálu IP kamer a také rozvody 

domácího telefonu od všech vchodů do budovy.  

 

Výběr konkrétního řešení zohledňuje poţadavky investora na funkcionalitu a rozsah 

systému při snaze o zachování přijatelné výše nákladů. Základem pro rozhodnutí o 

výběru konkrétních kabeláţních prvků bylo vţdy porovnání dostupných moţností a 

zhodnocení pozitiv a negativ jednotlivých řešení s případným přihlédnutím k ceně 

řešení. Navrhovaný kabeláţní systém je svým provedením a pouţitými technologiemi 

plně kompatibilní s technologiemi vyuţívanými v areálu léčebny. Jeho úspěšné 

implementaci v podniku, by proto nemělo nic bránit. Díky uţití kabeláţního systému 

Panduit Structured Cabling, je moţné na kabeláţní systém získat aţ 25 letou 

systémovou záruku funkčnosti poskytovanou výrobcem kabeláţe. Uţití dostatečně 

dimenzovaných instalačních lišt Mosaic umoţňuje snadnou rozšiřitelnost a 

modifikovatelnost sytému a tím bezproblémové uţívání po dlouhou dobu.  

 

Navrţený kabeláţní systém jsem shrnul v příloze této práce. Tato příloha obsahuje 

blokové schéma, tabulky, technické nákresy, materiálové specifikace a další nutné 

podklady pro úspěšnou realizaci celého projektu. Obsahem této dokumentace je také 

předpokládaný rozpočet pro realizaci.  

 

Výhodou při návrhu pro mne byl fakt, ţe investor na základě zkušeností s obdobnými 

projekty v areálu léčebny. Věděl jaké jsou jeho poţadavky na funkčnost a rozsah 

kabeláţní systému. Mohl jsem proto tyto poţadavky snadno zpracovat a posléze 

promítnout do návrhu. V práci se mi podařilo tyto poţadavky naplnit a splnit tak cíle 

práce. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Požadavky investora 

 

Záměr 

 
Vytvořit univerzální kabeláţní systém v budově pavilónu č. 12 v areálu Psychiatrické 

léčebny Havlíčkův Brod. Tento systém musí podporovat přenos Gigabit Ethernetu, PoE, 

telefonního signálu, signálu IP kamer, signálu domácího telefonu, televizního anténního 

signálu a domácího rozhlasu. 

 

Dílčí specifikace 

 
 Doplnění elektroinstalace (včetně slaboproudu) provést do lišt na zdech. 

 Rozvodný uzel budovy umístit do místnosti 2.23. 

 Signál IP kamer umístěných v místnosti 2.10, přivést do pracovny sester 

(místnost 2.32). 

 Signál domácího telefonu přivést od hlavního vchodu do pracovny sester 

(místnost 2.32) a do sborovny (1.29). 

 Domácí telefon od zadního vchodu u výtahu (Západní strana budovy), přivést do 

pracovny sester 2.32. 

 Domácí telefon od zadního vchodu na J straně budovy, přivést do pracoven: 

1.34, 1.33, 1.32, 1.31 a 2.32 

 Všechny pokoje pacientů vybavit reproduktorem domácího rozhlasu. 

 Umístění síťových tiskáren v místnostech: 1.35, 2.32, 3.08 

 V místnostech 1.10 a 1.29 (ředitelna, sborovna) zajistit škole samostatné 

napojení na internet (samostatná externí telefonní linka) 

 

Pozn.: Specifikace poţadavků přípojných míst kabeláţního systému je uvedena 

v analýze současného stavu (úvodní kapitola této práce). 
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Příloha č. 2: Blokové schéma navrženého univerzálního kabelážního systému 
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Příloha č. 3: Osazení datových rozvaděčů 

 

Datový rozvaděč DR-1

U Položka Popis Ozn.

1 Atrack 80193005 Osvětlovací jednotka diodová

2

3 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů DP-T1

4 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů DP-T2

5 Atrack VP-03 Vyvazovací panel 

6 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů DP-1

7 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů DP-2

8 Atrack VP-03 Vyvazovací panel 

9

10

11

12

13 Atrack VP-03 Vyvazovací panel 

14 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů DP-3

15 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů DP-4

16

17

18

19

20

21

22 Atrack UP-12 Police pevná 19''

23

24

25

26

27 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů TV-1

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Rozbočovač TV signálu

Rezerva

Místo pro switch

Propojovací box dom. telefon; 4 x media konvertor PB-2; 

MK-1 … 

Rezervní místo pro switch

Místo pro switch

Koncový zesilovač, zóna 2 KZ-2

Rezerva UPS
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Datový rozvaděč DR-2

U Položka Popis Ozn.

1

2 OKUS-MASK KMP24-KEY Modulární patch panel 24 portů DP-5

3

4

5

6 Atrack RAL 7035 Police pevná 19''

7

8

9

Datový rozvaděč DR-3

U Položka Popis Ozn.

1

2

3

4

5 Atrack RAL 7035 Police pevná 19''

6

7

8

9

Datový rozvaděč DR-4

U Položka Popis Ozn.

1

2

3

4

5 Atrack RAL 7035 Police pevná 19''

6

7

8

9

Ozn. Podlaží Popis Místnost

DR-1 2 Hlavní datový rozvaděč 2.23

DR-2 1 Rozvaděč podlaží 1.31

DR-3 0 Rozvaděč podlaží 0.20

DR-4 3 Rozvaděč podlaží 3.12

MK-8

Koncový zesilovač, zóna 3 KZ-3

Propojovací box dom. telefon; 2 x media konvertor PB-1; MK-

5; MK-6

KZ-1

Koncový zesilovač, zóna 0 KZ-0

1 x media konvertor MK-7

1 x media konvertor

Umístění datových rozvaděčů

Koncový zesilovač, zóna 1
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Příloha č. 4: Osazení patch panelů 
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Příloha č. 5: Kabelová tabulka 

 

 

 

Datový rozvaděč DR-1

Patch panel DP-T1

ozn. port Podl. Ozn. Popis Typ Ozn. Keystone Typ Ozn. Délka *m+

DP-T1 1 0 0.04 Sklad

DP-T1 2 0 0.20 Prac. Terapie

DP-T1 3 0 0.23 Sklad - CO

DP-T1 4 0 0.23 Sklad - CO

DP-T1 5 0 0.23 Sklad - CO

DP-T1 6 0 0.23 Sklad - CO

DP-T1 7 1 1.05 Kuchyňka

DP-T1 8 1 1.10 Ředitelna

DP-T1 9 1 1.10 Ředitelna

DP-T1 10 1 1.12 Chodba

DP-T1 11 1 1.19 Chodba

DP-T1 12 1 1.27 Chodba + kabinet

DP-T1 13 1 1.29 Sborovna

DP-T1 14 1 1.29 Sborovna

DP-T1 15 1 1.30 Učebna

DP-T1 16 1 1.31 Pracovna lékaře

DP-T1 17 1 1.32 Příjem pacientů

DP-T1 18 1 1.33 Pracovna zdrav. soc. prac.

DP-T1 19 1 1.34 Pracovna primař

DP-T1 20 1 1.43 Návštěvní místnost

DP-T1 21 2 2.21 Pracovna lékaře

DP-T1 22 2 2.22 Sklad - staniční sestra

DP-T1 23 2 2.29 Chodba

DP-T1 24 2 2.32 Pracovna sester

Telefonní kabel vedoucí z tel. 

ústředny v administrativní budově

ZásuvkaPatch panel KabelMístnost

Patch panel DP-T2

ozn. port Podl. Ozn. Popis Typ Ozn. Keystone Typ Ozn. Délka *m+

DP-T2 1 2 2.43 Herna

DP-T2 2 3 3.04 Pracovna

DP-T2 3 3 3.05 Pracovna

DP-T2 4 3 3.06 Pracovna - psycholog

DP-T2 5 3 3.07 Pracovna

DP-T2 6 3 3.12 Pracovna - psycholog

DP-T2 7 3 3.13 Pracovna - staniční s.

DP-T2 8

DP-T2 9

DP-T2 10

DP-T2 11

DP-T2 12

DP-T2 13

DP-T2 14

DP-T2 15

DP-T2 16

DP-T2 17

DP-T2 18

DP-T2 19

DP-T2 20

DP-T2 21

DP-T2 22

DP-T2 23

DP-T2 24

Patch panel KabelMístnost

Telefonní kabel vedoucí z tel. 

ústředny v administrativní budově

Zásuvka

Rezerva Rezerva
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Patch panel DP-1

ozn. port Podl. Ozn. Popis Typ Ozn. Keystone Typ Ozn. Délka *m+

DP-1 1 0 0.04 Sklad SCM-2A-FR 0041 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 0041 65,9

DP-1 2 0 0.04 Sklad SCM-2A-FR 0042 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 0042 65,9

DP-1 3 0 0.04 Sklad SCM-2A-FR 0043 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 0043 65,9

DP-1 4 0 0.18 Prac. Terapie SCM-2A-FR 0181 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 0181 39,8

DP-1 5 0 0.20 Prac. Terapie SCM-2A-FR 0201 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 0201 29,0

DP-1 6 0 0.20 Prac. Terapie SCM-2A-FR 0202 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 0202 29,0

DP-1 7 0 0.20 Prac. Terapie SCM-2A-FR 0203 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 0203 29,0

DP-1 8 0 0.21 Prac. Terapie SCM-2A-FR 0211 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 0211 29,7

DP-1 9 0 0.23 Sklad -CO SCM-2A-FR 0231 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 0231 30,0

DP-1 10 0 0.23 Sklad -CO SCM-2A-FR 0232 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 0232 30,0

DP-1 11 0 0.23 Sklad -CO SCM-2A-FR 0233 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 0233 30,0

DP-1 12 0 0.23 Sklad -CO SCM-2A-FR 0234 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 0234 30,0

DP-1 13 1 1.05 Kuchyňka SCM-2A-FR 1051 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1051 65,6

DP-1 14 1 1.10 Ředitelna SCM-2A-FR 1101 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1101 58,2

DP-1 15 1 1.10 Ředitelna SCM-2A-FR 1102 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1102 58,2

DP-1 16 1 1.10 Ředitelna SCM-2A-FR 1103 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1103 58,2

DP-1 17 1 1.10 Ředitelna SCM-2A-FR 1104 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1104 58,2

DP-1 18 1 1.12 Chodba SCM-2A-FR 1121 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1121 60,0

DP-1 19 1 1.13 Jídelna SCM-2A-FR 1131 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1131 42,1

DP-1 20 1 1.19 Chodba SCM-2A-FR 1191 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1191 30,3

DP-1 21 1 1.25 Družina SCM-2A-FR 1251 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1251 57,5

DP-1 22 1 1.26 Učebna SCM-2A-FR 1261 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1261 47,7

DP-1 23 1 1.27 Chodba + kabinet SCM-2A-FR 1271 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1271 47,4

DP-1 24 1 1.27 Chodba + kabinet SCM-2A-FR 1272 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1272 47,4

ZásuvkaPatch panel KabelMístnost

Patch panel DP-2

ozn. port Podl. Ozn. Popis Typ Ozn. Keystone Typ Ozn. Délka *m+

DP-2 1 1 1.28 Učebna SCM-2A-FR 1281 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1281 36,5

DP-2 2 1 1.29 Sborovna SCM-2A-FR 1291 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1291 36,3

DP-2 3 1 1.29 Sborovna SCM-2A-FR 1292 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1292 36,3

DP-2 4 1 1.29 Sborovna SCM-2A-FR 1293 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1293 36,2

DP-2 5 1 1.29 Sborovna SCM-2A-FR 1294 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1294 36,2

DP-2 6 1 1.30 Učebna SCM-2A-FR 1301 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1301 28,6

DP-2 7 1 1.30 Učebna SCM-2A-FR 1302 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1302 28,6

DP-2 8 1 1.31 Pracovna lékaře SCM-2A-FR 1311 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1311 25,6

DP-2 9 1 1.31 Pracovna lékaře SCM-2A-FR 1312 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1312 25,6

DP-2 10 1 1.31 Pracovna lékaře SCM-2A-FR 1313 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1313 25,6

DP-2 11 1 1.32 Příjem pacientů SCM-2A-FR 1321 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1321 32,4

DP-2 12 1 1.32 Příjem pacientů SCM-2A-FR 1322 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1322 32,4

DP-2 13 1 1.32 Příjem pacientů SCM-2A-FR 1323 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1323 32,4

DP-2 14 1 1.33 Prac. zdrav. soc. prac. SCM-2A-FR 1331 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1331 35,2

DP-2 15 1 1.33 Prac. zdrav. soc. prac. SCM-2A-FR 1332 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1332 35,2

DP-2 16 1 1.33 Prac. zdrav. soc. prac. SCM-2A-FR 1333 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1333 35,2

DP-2 17 1 1.34 Pracovna primař SCM-2A-FR 1341 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1341 38,0

DP-2 18 1 1.34 Pracovna primař SCM-2A-FR 1342 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1342 38,0

DP-2 19 1 1.34 Pracovna primař SCM-2A-FR 1343 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1343 38,0

DP-2 20 1 1.35 Chodba SCM-2A-FR 1351 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1351 25,8

DP-2 21 1 1.43 Návštěvní místnost SCM-2A-FR 1431 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1431 49,5

DP-2 22 1 1.43 Návštěvní místnost SCM-2A-FR 1432 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1432 49,5

DP-2 23 1 1.43 Návštěvní místnost SCM-2A-FR 1433 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 1433 46,9

DP-2 24 2 2.10 Izolační místnost SCM-2A-FR 2101 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2101 39,4

Patch panel Místnost KabelZásuvka
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Patch panel DP-3

ozn. port Podl. Ozn. Popis Typ Ozn. Keystone Typ Ozn. Délka *m+

DP-3 1 2 2.10 Izolační místnost SCM-2A-FR 2102 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2102 39,4

DP-3 2 2 2.13 Herna SCM-2A-FR 2131 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2131 38,1

DP-3 3 2 2.21 Pracovna lékaře SCM-2A-FR 2211 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2211 21,2

DP-3 4 2 2.21 Pracovna lékaře SCM-2A-FR 2212 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2212 21,2

DP-3 5 2 2.21 Pracovna lékaře SCM-2A-FR 2213 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2213 21,2

DP-3 6 2 2.22 Sklad - staniční sestra SCM-2A-FR 2221 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2221 7,9

DP-3 7 2 2.22 Sklad - staniční sestra SCM-2A-FR 2222 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2222 7,9

DP-3 8 2 2.22 Sklad - staniční sestra SCM-2A-FR 2223 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2223 7,9

DP-3 9 2 2.29 Chodba SCM-2A-FR 2291 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2291 12,8

DP-3 10 2 2.31 Komunitní místnost SCM-2A-FR 2311 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2311 30,8

DP-3 11 2 2.32 Pracovna sester SCM-2A-FR 2321 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2321 30,7

DP-3 12 2 2.32 Pracovna sester SCM-2A-FR 2322 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2322 30,7

DP-3 13 2 2.32 Pracovna sester SCM-2A-FR 2323 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2323 27,4

DP-3 14 2 2.32 Pracovna sester SCM-2A-FR 2324 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2324 27,4

DP-3 15 2 2.32 Pracovna sester SCM-2A-FR 2325 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2325 21,9

DP-3 16 2 2.32 Pracovna sester SCM-2A-FR 2326 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2326 21,9

DP-3 17 2 2.32 Pracovna sester SCM-2A-FR 2327 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2327 21,7

DP-3 18 2 2.32 Pracovna sester SCM-2A-FR 2328 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2328 21,7

DP-3 19 2 2.32 Pracovna sester SCM-2A-FR 2329 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2329 21,5

DP-3 20 2 2.43 Herna SCM-2A-FR 2431 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2431 34,3

DP-3 21 2 2.43 Herna SCM-2A-FR 2432 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 2432 34,3

DP-3 22 3 3.04 Pracovna SCM-2A-FR 3041 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3041 46,3

DP-3 23 3 3.04 Pracovna SCM-2A-FR 3042 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3042 46,3

DP-3 24 3 3.04 Pracovna SCM-2A-FR 3043 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3043 46,3

Patch panel Místnost KabelZásuvka

Patch panel DP-4

ozn. port Podl. Ozn. Popis Typ Ozn. Keystone Typ Ozn. Délka *m+

DP-4 1 3 3.05 Pracovna SCM-2A-FR 3051 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3051 45,9

DP-4 2 3 3.05 Pracovna SCM-2A-FR 3052 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3052 45,9

DP-4 3 3 3.05 Pracovna SCM-2A-FR 3053 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3053 45,9

DP-4 4 3 3.06 Pracovna - psycholog SCM-2A-FR 3061 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3061 31,6

DP-4 5 3 3.06 Pracovna - psycholog SCM-2A-FR 3062 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3062 31,6

DP-4 6 3 3.06 Pracovna - psycholog SCM-2A-FR 3063 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3063 31,8

DP-4 7 3 3.07 Pracovna SCM-2A-FR 3071 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3071 35,0

DP-4 8 3 3.07 Pracovna SCM-2A-FR 3072 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3072 35,0

DP-4 9 3 3.07 Pracovna SCM-2A-FR 3073 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3073 35,0

DP-4 10 3 3.08 Chodba SCM-2A-FR 3081 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3081 43,6

DP-4 11 3 3.12 Pracovna - psycholog SCM-2A-FR 3121 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3121 30,9

DP-4 12 3 3.12 Pracovna - psycholog SCM-2A-FR 3122 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3122 30,9

DP-4 13 3 3.12 Pracovna - psycholog SCM-2A-FR 3123 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3123 31,1

DP-4 14 3 3.13 Pracovna - staniční s. SCM-2A-FR 3131 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3131 26,9

DP-4 15 3 3.13 Pracovna - staniční s. SCM-2A-FR 3132 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3132 26,9

DP-4 16 3 3.13 Pracovna - staniční s. SCM-2A-FR 3133 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3133 27,1

DP-4 17 3 3.19 Arteterapie + herna SCM-2A-FR 3191 NKP5E88MIW Belden 1583ENH 3191 29,6

DP-4 18

DP-4 19

DP-4 20

DP-4 21

DP-4 22

DP-4 23

DP-4 24

KabelZásuvkaPatch panel Místnost

Rezerva Rezerva
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Patch panel TV-1

ozn. port Podl. Ozn. Popis Typ Ozn. Keystone Typ Ozn. Délka *m+

TV-1 1 0 0.18 Prac. Terapie TV Mosaic 018T NKFIW Belden RG6 018T 38,8

TV-1 2 1 1.08 Herna TV Mosaic 108T NKFIW Belden RG6 108T 58,1

TV-1 3 1 1.13 Jídelna TV Mosaic 113T NKFIW Belden RG6 113T 44,6

TV-1 4 2 2.31 Komunitní místnost TV Mosaic 231T NKFIW Belden RG6 231T 29,9

TV-1 5 2 2.32 Pracovna sester TV Mosaic 232T NKFIW Belden RG6 232T 30,5

TV-1 6 2 2.43 Herna TV Mosaic 243T NKFIW Belden RG6 243T 41,8

TV-1 7

TV-1 8

TV-1 9

TV-1 10

TV-1 11

TV-1 12

TV-1 13

TV-1 14

TV-1 15

TV-1 16

TV-1 17

TV-1 18

TV-1 19

TV-1 20

TV-1 21

TV-1 22

TV-1 23

TV-1 24

ZásuvkaPatch panel Kabel

Rezerva Rezerva

Místnost

Datový rozvaděč DR-2
Patch panel DP-5

ozn. port Podl. Ozn. Popis Typ Ozn. Keystone Typ Ozn. Délka *m+

DP-5 1 1 1.06 Zádveří SCM-2A-FR 1061 KJ458-C5E-WH Belden 1583ENH 1061 60,1

DP-5 2 1 1.24 Zádveří SCM-2A-FR 1241 KJ458-C5E-WH Belden 1583ENH 1241 40,8

DP-5 3 1 1.29 Sborovna SCM-2A-FR 1295 KJ458-C5E-WH Belden 1583ENH 1295 20,5

DP-5 4 1 1.31 Pracovna lékaře SCM-2A-FR 1314 KJ458-C5E-WH Belden 1583ENH 1314 9,8

DP-5 5 1 1.32 Příjem pacientů SCM-2A-FR 1324 KJ458-C5E-WH Belden 1583ENH 1324 15,7

DP-5 6 1 1.33 Pracovna zdrav. soc. prac. SCM-2A-FR 1334 KJ458-C5E-WH Belden 1583ENH 1334 18,4

DP-5 7 1 1.34 Pracovna primař SCM-2A-FR 1344 KJ458-C5E-WH Belden 1583ENH 1344 21,4

DP-5 8 1 1.44 Vstupní schodiště SCM-2A-FR 1441 KJ458-C5E-WH Belden 1583ENH 1441 27,9

DP-5 9

DP-5 10

DP-5 11

DP-5 12

DP-5 13

DP-5 14

DP-5 15

DP-5 16

DP-5 17

DP-5 18

DP-5 19

DP-5 20

DP-5 21

DP-5 22

DP-5 23

DP-5 24

3389,2

243,7

Patch panel Kabel

Délka celkem UTP *m+:

Délka celkem koax. *m+:

Místnost Zásuvka

Rezerva Rezerva
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Příloha č. 6: Požadavky na osazení switche 

 

  

Reproduktorová dvojlinka

typ ozn délka *m+

zóna č. 0 Z-0 43,71

zóna č. 1 Z-1 77,49

zóna č. 2 Z-2 70,18

zóna č. 3 Z-3 57,61

Páteřní subsystém budovy

Rozvaděč

DR-3

DR-2

DR-1

DR-4

ZónaPodlaží

0

1

2

3

Kabel

Délka celkem *m+: 248,99

Dexon dvojlinka 2 x 1,5mm2

Dexon dvojlinka 2 x 1,5mm2

Dexon dvojlinka 2 x 1,5mm2

Dexon dvojlinka 2 x 1,5mm2

Rozvaděč Rozvaděč

Ozn. Ozn. Ferule Ozn. Ozn. Ferule Typ Ozn. Vlákno č. Délka *m+

1 2 1

2 1 2

1 2 1

2 1 2

1 2 1

2 1 2

1 2 1

2 1 2

MK-3

Media konvertor Media konvertor

DR-1 MK-1 DR-2 MK-5

Kabel

Belden GIPS2E2

Belden GIPS2E2

Belden GIPS2E2

Belden GIPS2E2

OPT-DT

OPT-Z1

OPT-Z0

OPT-Z3

20,2

20,2

32,5

18,0

Délka celkem *m+: 90,9

MK-6

DR-1 MK-4

MK-7

MK-8DR-4

MK-2DR-1 DR-2

DR-3DR-1

počet *ks+

55

31

10

8

3

107

Pozn.: Délka všech patch kabelů - 1 m

IP kamery

celkem

rozhlas

účel kabelu

PC, tiskárny

státní telefon

domácí telefon

barva 

šedá

Pach kabely

žlutá

modrá

zelená

červená

Instalace dvou 48 portových switchů, minimálně jeden vybavený SFP modulem

Účel

PC, tiskárny

Rozhlas

IP kamery

Počet portů

55

4

3

Celkem 62

Switche - počet portů
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Příloha č. 7: Specifikace patch panelů 

 

 

Příloha č. 8: Materiálová specifikace 

 

 

  

ozn. typ počet portů typ konektorů rozvaděč

DP-T1 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-1

DP-T2 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-1

DP-1 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-1

DP-2 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-1

DP-3 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-1

DP-4 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-1

DP-5 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 Rj-45 DR-2

TV-1 OKUS-MASK KMP24-KEY 24 "F" DR-1

Položka

Katalogové 

označení Výrobce Popis Poznámka

Instalační kabel 1583ENH Belden UTP cat. 5, LSOH 3729 m započteno 10% navíc jako rezerva

Patch kabel AX102237 Belden UTP cat. 5, PVC, žlutý, 1m 31 ks státní telefon

Patch kabel AX102237 Belden UTP cat. 5, PVC, šedý, 1m 55 ks data

Patch kabel AX102237 Belden UTP cat. 5, PVC, červený, 1m 3 ks IP kamery

Patch kabel AX102237 Belden UTP cat. 5, PVC, modrý, 1m 10 ks domácí telefon

Patch kabel AX102237 Belden UTP cat. 5, PVC, zelený, 1m 8 ks domácí rozhlas

Kabel pro TV PRG RG6 Belden Koaxiální kabel, 75W 268 m započteno 10% navíc jako rezerva

Optický kabel GIPS2E2 Belden Optická linka, duplexní, 91 m Multimode 50/125

Repro. dvojlinka 12962 Dexon Izolace PVC, vodič CU, 2x1,5mm2 273 m započteno 10% navíc jako rezerva

Datový rozvaděč LC 06+ 88.38 Atrack Skříňový 38U, 800 x 800 mm 1 ks

Datový rozvaděč LC 13 65.09 Atrack Nástěnný, dělený 9U, 600 x 500mm 3 ks

Kolečka KOL 200 Atrack Kolečka pod datový rozvaděč 4 ks

Police UP-12 Atrack Police do 19'' rozvaděče, 1U 4 ks

Osvětlovací jedn. 80193005 Atrack Osvětlovací jednotka, diodová, 1U 1 ks

Vyvazovací panel VP-03 Atrack Vyvazovací panel, horizontální 3 ks

TV rozbočovač Metel 220-138 Metel Rozbočovač TV signálu, 16 výstupů 1 ks

Box dom. tel. DPA-5C-MDS Xtend Lan Propojovací box. dom. tel. 3 ks

Media konvertor 100-1600 Signamax Media konvertor 1G  RJ45 na 1G SFP 8 ks

SFP modul 100-32MM Signamax Optický SFP modul, 1G 8 ks

Koncový zesilovač JPM 1100IP Dexon Výkonový zesilovač, 100W 4 ks Koncový zesilovač rozhlasových zón

Switch 5830AF-48G HP 2x 10Gbit SFP mod.; 48x RJ 45 portů 1Gbit 2 ks Switch do 19'' racku

Patch panel KMP24-KEY OKUS-MASK Modulární patch panel, 24 portů 8 ks

Instalační lišta 111 01 Legrand Profil DLP lišty 105 x 65; Hliníková 30 m

Instalační lišta 111 11 Legrand Kryt DPL lišty 105 x 65; Hliníkový 30 m

Instalační lišta 104 73 Legrand Oddělovací přapážka 30 m

Instalační lišta 112 22 Legrand Roh, 105 x 65, 1ks; Hliníkový 6 ks

Instalační lišta 111 00 Legrand Profil DLP lišty 105 x 50; Hliníková 210 m

Instalační lišta 111 11 Legrand Kryt DLP lišty 105 x 50; Hliníkový 210 m

Instalační lišta 112 21 Legrand Roh, 105 x 50, 1ks; hliníkový 78 ks

Instalační lišta LV 18X13 Kopos Kolín Instalační lišta 18 x 13, 1m 270 m Lišta pro vedení dom. rozhlasu

Montářní deska 802 51 Legrand Montážní deska Mosaic 100 ks

Rámeček 790 02 Legrand Krycí rámeček Mosaic, hliník, 2M 23 ks Pro 1 datovou zásuvku Mosaic 789 04

Rámeček 790 14 Legrand Krycí rámeček Mosaic, hliník, 4M 5 ks Pro 2 datové zásuvky Mosaic 789 04

Rámeček 790 16 Legrand Krycí rámeček Mosaic, hliník, 6M 10 ks Pro 3 datové zásuvky Mosaic 789 04

Rámeček 790 18 Legrand Krycí rámeček Mosaic, hliník, 8M 8 ks Pro 4 datové zásuvky Mosaic 789 04

Rámeček 790 10 Legrand Krycí rámeček Mosaic, hliník, 10M 1 ks Pro 5 datové zásuvky Mosaic 789 04

Zásuvka 786 04 Legrand Dat. zásuvka pro 1 keystone modul 100 ks

Konektor KJ458-C5E-WH Panduit Keystone RJ 45, bílý 104 ks Zakončení UTP linek

Záslepka NKBMIW-X Panduit Záslepka portu v patch panelu 58 ks

Konektor NKFLCSMWH Panduit LC konektor 8 ks

Konektor NKFWH Panduit Keystone F, bílý, 1 ks 6 ks Zakončení TV linek

množství / 

jednotka
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Příloha č. 9: Rozpočet 

  

Katalogové 

označení popis množství

cena za 

jednotku 

(bez DPH)

cena celkem 

(bez DPH)

1583ENH Belden cat. 5, UTP, box 305m 12 1 479,20 Kč 17 750,40 Kč

AX102237 Belden cat. 5, patch kabel, žlutý, 1m 31 33,80 Kč 1 047,80 Kč

AX102237 Belden cat. 5, patch kabel, červený, 1m 3 33,80 Kč 101,40 Kč

AX102237 Belden cat. 5, patch kabel, zelený, 1m 8 33,80 Kč 270,40 Kč

AX102237 Belden cat. 5, patch kabel, šedý, 1m 55 33,80 Kč 1 859,00 Kč

AX102237 Belden cat. 5, patch kabel, modrý, 1m 10 33,80 Kč 338,00 Kč

PRG RG6 Belden koax. 75W, 100m/box 3 862,00 Kč 2 586,00 Kč

GIPS2E2 Belden, MM duplex., 1m 91 12,30 Kč 1 119,30 Kč

12 962 Dexon dvojlinka 2 x 1,5mm2, 1m 272 23,00 Kč 6 256,00 Kč

31 328,30 Kč

LC 06+ 88.38 Atrack rozvaděč, stojanový, 32U 1 1 442,00 Kč 1 442,00 Kč

LC 13 65.09 Atrack rozvaděč, nástěnný, 9U 3 4 038,00 Kč 12 114,00 Kč

KOL 200 Kolečka pod rozvaděč, 4ks 1 868,00 Kč 868,00 Kč

UP-12 19'' police, 1U 4 304,00 Kč 1 216,00 Kč

Atrack 80193005 Osvětlovací jednotka, diodová, 1U 1 2 470,00 Kč 2 470,00 Kč

VP-03 Vyvazovací panel, horizontální 3 211,00 Kč 633,00 Kč

Metel 220-138 Rozbočovač TV signálu 1 7 408,00 Kč 7 408,00 Kč

DPA-5C-MDS Xtend Lan, propojovací box. dom. tel. 3 1 188,00 Kč 3 564,00 Kč

JPM 1100IP Dexon, výkonový zesilovač 4 19 916,00 Kč 79 664,00 Kč

KMP24-KEY OKUS-MASK, modulární patch panel, 24 portů 8 290,00 Kč 2 320,00 Kč

100-1600 Signamax media konvertor, 1G RJ 45 na 1G SFTP 8 2 410,00 Kč 19 280,00 Kč

NKBMIW-X Panduit, záslepka neosazených portů, 1ks 58 13,50 Kč 783,00 Kč

100-32MM Signamax optický SFP modul 8 429,00 Kč 3 432,00 Kč

135 194,00 Kč

111 01 Legrand, profil DLP lišty 105 x 65, 2m 15 1 409,00 Kč 21 135,00 Kč

111 11 Legrand, kryt DPL lišty 105 x 65, 2m 15 364,00 Kč 5 460,00 Kč

104 73 Legrand, oddělovací přapážka, 2m 15 53,10 Kč 796,50 Kč

112 22 Legrand, roh, 105 x 65, 1ks 6 1 884,00 Kč 11 304,00 Kč

111 00 Legrand, profil DLP lišty 105 x 50, 2m 105 1 293,00 Kč 135 765,00 Kč

111 11 Legrand, kryt DLP lišty 105 x 50, 2m 105 364,00 Kč 38 220,00 Kč

112 21 Legrand, roh, 105 x 50, 1ks 78 1 776,00 Kč 138 528,00 Kč

LV 18X13 Kopos Kolín, instalační lišta 18 x 13, 1m 270 20,40 Kč 5 508,00 Kč

356 716,50 Kč

802 51 Legrand, montážní deska Mosaic, 1ks 66 21,70 Kč 1 432,20 Kč

790 02 Legrand, rámeček Mosaic, hliník 2M, 1ks 23 96,40 Kč 2 217,20 Kč

790 14 Legrand, rámeček Mosaic, hliník 4M, 1ks 5 312,00 Kč 1 560,00 Kč

790 16 Legrand, rámeček Mosaic, hliník 6M, 1ks 10 347,00 Kč 3 470,00 Kč

790 18 Legrand, rámeček Mosaic, hliník 8M, 1ks 8 590,00 Kč 4 720,00 Kč

790 10 Legrand, rámeček Mosaic, hliník 10M, 1ks 1 723,00 Kč 723,00 Kč

786 04 Legrand modul. dat. zásuvka pro 1 keystone 100 169,00 Kč 16 900,00 Kč

NKFLCSMWH Panduit, keystone LC,1ks 8 108,00 Kč 864,00 Kč

NKP5E88MIW Panduit, keystone RJ 45, bílý, 1ks 94 108,00 Kč 10 152,00 Kč

NKFIW Panduit, keystone F, bílý, 1 ks 6 80,00 Kč 480,00 Kč

791 52 Legrand, lepící štítek, 10ks 7 76,00 Kč 532,00 Kč

43 050,40 Kč

566 289,20 Kč

679 547,04 Kč

283 144,60 Kč

849 433,80 Kč

1 019 320,56 Kč

Pozn.: Odhad nákladů na instalaci kab. systému jsem vypočítal jako 50% z ceny materiálu.

Kabeláž

Rozvaděče

Vedení kabeláže

Odhad nákladů na instalaci, měření a certifikaci kabelážního systému (Bez DPH):

Náklady celkem - materiál + instalace (bez DPH):

Náklady celkem - materiál + instalace (s DPH):

Náklady materiál celkem s DPH

Zásuvky

Náklady materiál celkem bez DPH


