
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

 

 

 

 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ  

ÚSTAV INFORMATIKY  

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

INSTITUTE OF INFORMATICS 

 

 

 

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ UČEBEN STŘEDNÍ 

ŠKOLY 
THE PROJECT OF COMPUTER NETWORK OF CLASSROOM HIGH SCHOOL 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE  Mgr. KATEŘINA BRABCOVÁ 

AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. VIKTOR ONDRÁK, Ph.D. 

SUPERVISOR 

 

BRNO 2008   



 



 



Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě učeben střední školy. 

Práce obsahuje část analýzy současného stavu a požadavky společnosti. Popisuje 

technické řešení kabelážního systému, které vychází z teoretického návrhu 

souvisejícího s příslušnými normami. 

Abstract 

This bachelor’s thesis is conurned with a universal wiring network model of 

classrooms at high school. The thesis contains an analysis of the current situation 

and the company’s requirements. Is describes a technical solution  of the cabling 

system, which comes out from a theoretical concept based on corresponding 

standards. 
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1 Úvod 

Síť, internet network, net, systém, area network... Všechny tyto výrazy sledují 

jediný záměr - propojit koncové uzly v rozsáhlou pavučinu. V IT terminologii se 

pod pojmem uzel myslí digitální síťové zařízení, sekundárně se za tímto výrazem 

skrývá uživatel, člověk. 

Družnost je lidem vlastní, již od dob pravěku se člověk spolčovat v tlupy. 

V moderním světě informačních technologií se tato pospolitost projevuje 

v nutnosti být připojen ke světové síti Internet. Důkazem tomu je rapidní nárůst 

nových uživatelů, zejména v posledním desetiletí křivka nově připojených opisuje 

graf logaritmické funkce. 

Je pochopitelné, že zejména školy se ke světové síti chtějí připojit. Jak ale v rámci 

budovy roste počet informace chtivých uzlů, vnitřní síť přestává nápor zvládat. 

Nejinak tomu je na školách, jejichž hlavním úkolem je vychovat vzdělaného 

člověka, který informace umí vyhledávat a správně interpretovat.  
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2 Cíle práce 

Cílem bakalářské práce bude komplexní návrh počítačové sítě učeben střední 

školy. Cílem je konkrétní a společnosti vyhovující model sítě, který bude řešen 

moderně, dle stávajících norem a zároveň obsahující budoucí možný vývoj a 

požadavky společnosti na počítačovou síť.  

Vedlejším cílem práce je získání nových znalostí, schopností a zkušeností v oblasti 

analýzy a návrhu datových sítí. 
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3 Analýza 

3.1 Informace o společnosti 

– název zařízení: Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 , 

– sídlo firmy: Čichnova 23, 624 00 Brno, 

– právní forma: Příspěvková organizace, 

– institucionální sektor: Místní vládní instituce, 

– odvětvová klasifikace činnosti: Vzdělávání na středních odborných školách, 

– velikostní kategorie dle počtu zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců, 

– telefon:  541 123 111; fax: 541 211 750; e-mail: info@sosinformatikybrno.cz, 

– oficiální web: http://www.sosinformatikybrno.cz, 

– IČO: 00 380 385; IZO: 600 013 782; DIČ: CZ 00 380 385. 

Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 je součástí vzdělávací 

soustavy České republiky a je zapsána ve školském rejstříku, dále vykonává 

činnost školní jídelny a domova mládeže. SŠ informatiky a spojů je příspěvkovou 

organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a 

má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.  

Škola se soustředí na vzdělávání v oblasti technické (informační sítě, HW, sdělovací 

a zabezpečovací systémy, telekomunikace) a netechnické (bankovnictví a 

pojišťovnictví, poštovnictví a logistika). V rámci brněnských středních škol zaujímá 

přední pozici v množství nabízených oborů a taktéž v počtu studentů (učí se na ní 

včetně dálkového maturitního studia cca 1200 žáků). Vzdělávání je čtyřleté nebo 

tříleté. Žáci mohou dosáhnou tyto stupně vzdělání: střední vzdělání s výučním 

listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou.  

Domov mládeže zajišťuje žákům celodenní výchovu, ubytování a stravování. Školní 

jídelna poskytuje školní stravování. 

V současné době se škola aktivně připravuje na zavedení Rámcových vzdělávacích 

plánů pro střední školy. Vytváří své vzdělávací programy a osnovy nezbytné 

pro registraci a vyučování v rámci nových vzdělávacích oborů. Aktualizací 

stávajících a zavedením nových studijních oborů udržuje tempo s poptávkou 
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na trhu práce, jedná se však o náročnou a zdlouhavou formu přípravy, která je ale 

nezbytná. Mezi více než 60 středními školami v Brně a okolí musí důrazně bojovat 

o každého potencionálního žáka.  

Podobně jako konkurenční školy i tato škola postupně upustila od přijímacích 

zkoušek, kvůli udržení na takto naplněném trhu středních škol v Jihomoravském 

kraji a tím i zachování a případném zvýšení stávajícího počtu žáků školy. 

V nedávné době také organizace prošla inovací názvu školy, upustila od dřívějšího 

názvu Střední odborné učiliště spojů Brno a přešla na modernější název Střední 

škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23. Škola tím dává najevo, že postupně 

omezuje výuku oborů zakončených výučním listem a více se zaměřuje na obory 

s maturitou. Změnou názvu chce také potencionálním studentům zvýraznit šíři 

oborů, které nabízí.  

Do budoucna se organizace hodlá zaměřit na obory spojené s logistikou, 

specializaci v informačních sítích, telematiky apod. Má také k dispozici nemalý 

prostor učeben, tělocvičen, společenský sál a tyto místnosti i pronajímá. 

V učebnách v odpoledních hodinách probíhají výuky externích jazykových škol, 

rekvalifikačních kurzů, v odborných počítačových učebnách pak běží kurzy SIPVZ, 

vzdělávací kurzy pro učitele atd. Specializované učebny pro výuku datových sítí 

jsou využívány projekty síťové akademie CISCO. Škola je zapojena i do dalších 

projektů: Erasmus, e-Twinning, celonárodní projekt fiktivních firem. Všemi těmito 

aktivitami se snaží co nejlépe se zapojit do dotačních programů Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy.  

Se školou úzce spolupracuje velké množství firem z oboru, mezi kterými bych 

zmínila APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí), AŽD 

Praha s. r. o., COMIMPEX s. r. o., ČAT (Česká asociace telekomunikací), VUT BRNO a 

ČVUT PRAHA, GiTy a. s., MIKROKOM s. r. o., NETPROSYS, Ericson, s. r. o., Česká 

pošta s. p. , DPMB, a. s., ČSOB, a. s, Poštovní spořitelna, a. s., Komerční banka, a. s., 

ČD TELEMATIKA, a. s. a InfoTel, s. r. o. Ve většině firem pak mají absolventi 

možnost pracovat; firmy si většinou nechají doporučit nejlepší studenty a ty si 

posléze během praxe ve 2., 3. a 4. ročníku dále vychovávají. Z mého pohledu mají 
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nejlepší perspektivu technické obory zaměřené na datové sítě, nicméně ale i 

netechnické obory peněžní a poštovní mají dobrou pozici na trhu práce. 

3.2 Analýza budov 

Škola se skládá ze 3 propojených budov: část teoretické výuky, část praktické 

výuky a propojovací budova s kancelářemi administrativy. Této skutečnosti jsem 

využila při návrhu topologie počítačové sítě. Budova teoretické výuky sestává 

ze 4 nadzemních podlaží, délka budovy je 70 m. Na každém podlaží se nachází 

cca 12 učeben pro 30 žáků a cca 7 kabinetů, vždy pro 3 učitele. 1 - 2 učebny 

na patře jsou zařízeny pro laboratorní výuku nebo měření, nachází se v nich tedy 

minimálně 8 počítačů. Budova praktické výuky se svou strukturou podobá výše 

popisované budově teoretické výuky. Jedinou odlišností je fakt, že všechny učebny 

odborné výuky jsou vybaveny nejméně čtyřmi počítači. Spojovací část 

administrativních kanceláří je se skládá z 10 kanceláří se 2 - 3 počítači.  

Mnou zkoumaná část sítě se nachází v budově teoretické výuky, jedná se o další 

sektor, zapojený do počítačové sítě teoretické budovy. Tento segment obsahuje 

7 odborných učeben výpočetní techniky, 3 kabinety, 1 rozsáhlou místnost 

zařízenou pro potřeby knihovny a 2 sály. Menší sál slouží pro přednášky skupin 

do 45 osob. Větší sál, tzv. kinosál, je využíván pro porady a přednášky, je schopen 

pojmout až 150 osob. Oba sály jsou zařízeny pro promítání audiovizuálních 

prezentací. Je třeba ještě zmínit, že každá učebna, kabinet a knihovna v tomto 

segmentu má k dispozici nejméně jednu tiskárnu (která je konfigurována pro tisk 

v síti). 

Plán bloku počítačových učeben, kabinetů a kinosálu je uveden na obrázku č. 1. 
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Obrázek 1: Blok počítačových učeben a kabinetů 
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Složení zkoumaného segmentu sítě: 

– 7 učeben výpočetní techniky: 

� celkový počet počítačů: 113, 

� celkový počet tiskáren: 7, 

� počet dvouportových zásuvek: 7 × 9, celkem 63, 

� plocha místností: min. 42,25 m2, max. 65 m2, celkem 336,5 m2, 

– 3 kabinety: 

� celkový počet počítačů: 10, 

� celkový počet tiskáren: 3, 

� počet dvouportových zásuvek: 3 × 3, celkem 9, 

� plocha místností: 3 × 22,75 m2, celkem: 68,25 m2, 

– knihovna: 

� počet počítačů: 7, 

� počet tiskáren: 2, 

� počet dvouportových zásuvek: 6, 

� plocha místnosti: 91 m2, 

– malý sál: 

� počet počítačů: 0, 

� počet tiskáren: 0, 

� počet dvouportových zásuvek: 1, 

� plocha místnosti: 120,75 m2, 

– kinosál: 

� počet počítačů: 0, 

� počet tiskáren: 0, 

� počet dvouportových zásuvek: 1, 

� plocha místnosti: 220,5 m2. 

Celkový počet dvouportových zásuvek v tomto bloku je 80. 

Světlá výška místností činí nejméně 3,5 m a nejvíce 7 m (prostor kinosálu). 

Obvodové zdivo je cihlové, přepážky mezi místnostmi jsou ze sádrokartonu, 

v ojedinělých případech zděné.  
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3.3 HW a SW potřeby 

3.3.1. Potřeby softwaru 

Vzhledem k profilovému zaměření školy na informace a informační systémy, 

informační technologie zde využívané nadprůměrně převyšují možnosti jiných 

škol. Škola již též nabízí pronájem odborných učeben výpočetní techniky 

pro školení softwaru (v poslední době se jednalo o školení MS Office 2007). Většina 

počítačů funguje na operačním systému Microsoft, nejčastěji platforma Windows 

XP, ale také Windows 2000, vše volené vzhledem k možnostem daného 

hardwarového vybavení.  

Veškerý používaný software je licencovaný, dohled nad neoprávněným 

kopírováním či zneužitím instalačních CD má vždy správce učebny. Zpravidla je 

touto osobou učitel výpočetní techniky, který se také stará o monitoring 

jednotlivých uživatelů, zejména žáků. Žáci jsou na začátku školního roku 

obeznámeni s pravidly učeben výpočetní techniky a svým podpisem stvrzují mj. 

zákaz instalace jakéhokoliv SW, ke kterému mají, paradoxně, povolené právo. 

Každoroční obnova SW stojí školu nemalé peníze, ale v porovnání s objemem 

studentů, kteří se na počítačích učí pracovat se speciálními typy programů, se 

jedná o zlomek veškerých nákladů nutných pro provoz organizace. 

Antivirová ochrana je nainstalována na všech počítačích a noteboocích, které jsou 

připojeny do školní sítě; program je pravidelně a automaticky aktualizován. 

Všechny počítače analyzovaného bloku učeben a kabinetů mají nainstalované 

množství aplikačního softwaru (viz tabulka č. 1). Počítače umístěné v učebnách 

využívají navíc skupinu speciálních programů (viz tabulka č. 1), které slouží 

pro potřeby teoretické výuky technických předmětů: Informační a komunikační 

technologie, Programové vybavení, Technické kreslení a předmětů netechnických: 

Obchodní korespondence, Technika administrativy, Písemná a elektronická 

komunikace.  

Ke komunikaci mezi zaměstnanci a žáky slouží výhradně e-mailový systém 

GroupWise a IRC systém GroupWise Messenger. Někteří zaměstnanci si na svých 
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počítačích instalují IRC software ICQ (není běžnou součástí SW předávaných 

počítačů); naopak studenti mají v učebnách přísně zakázáno instalovat jakýkoliv 

software, ICQ a jemu podobné programy tedy nesmí instalovat ani využívat.  

Služba Software 

Operační systém MS Windows 2000, XP 

Kancelářské aplikace MS Office Professional Plus 2000, 2003, 2007 

Antivir NOD32 

Poštovní systém, IRC systém GroupWise, GroupWise Messenger 

Základní aplikační SW 

balík MS Office (2003, 2007), Adobe Acrobat, Adobe 

Reader, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Nero 

Essentials, PDFCreator, Total Commander, Windows 

Media Player, WinZip 

Rozšířený aplikační SW 

v učebnách 

základní aplikační SW + speciální programy pro výuku: 

AutoCAD, Baltík 4 C#, Borland Pascal, CorelDraw, Delfi, 

Solid Edge, Turbo Pascal 

Tabulka 1: Softwarové prostředky 

Z uvedených programů lze odvodit budoucí potřeby pro využívání SW 

prostřednictvím sítě. Na škole se vyučují předměty, které vyžadují sdílení a přenos 

dat o velikosti několik stovek MB. Tuto skutečností je třeba při návrhu nové a 

efektivní počítačové sítě respektovat a důsledně dodržet. 

3.3.2. Potřeby hardwaru 

Podsíť bloku počítačových učeben a přilehlých kabinetů je řešena pomocí 

3 aktivních síťových prvků typu switch. Propojení přípojných míst a pracovních 

stanic je realizováno standardní kabeláží UTP kategorie 5e, ukončenou konektory 

RJ 45. Osazení datových zásuvek je nyní dostačující, na učebně se nachází vždy 

maximálně 17 PC. Kabeláž je vedena stoly k prostoru pod parapety, kde je 

umístěna do lišt a dále svedena podél zdí. Zásuvky i kabely jsou systematicky 

číslovány, označení je odvozeno od čísla učebny. Kabely jsou v rámci tohoto bloku 

svedeny do rozvaděče, umístěném v jedné z učeben výpočetní techniky. 

Z rozvaděče vede připojení do spodního patra, do místnosti se servery.  



 18

Fyzické zabezpečení výpočetní techniky spočívá v pečlivé kontrole a ochraně 

přístupových míst. Dveře jsou z vnější strany opatřeny koulí, učebny se zamykají a 

okna jsou opatřena mechanickou zábranou proti násilnému otevření. Celé patro se 

pak nachází ve výšce cca 4 m nad zemí. Na každé učebně je instalován hlásič 

požáru a ke každoročnímu koloritu chodu školy patří nácvik evakuace v případě 

požárního poplachu.  

3.3.3. Internetové připojení 

Škola využívá internetové připojení jako důležitý zdroj informací a prostředek 

komunikace s externími subjekty, jako nástroj webové prezentace budoucím 

zákazníkům, tedy studentům. Webové stránky školy zajišťuje kolektiv učitelů 

výpočetní techniky a několik velmi schopných studentů vyšších ročníku.  

Připojení k Internetu je realizováno pevnou linkou typu ADSL od společnosti 

Euronet prostřednictvím ADSL modemu. Parametry připojení k Internetu jsou 

pro školu v současnosti na hranici možností. V době špičky má internetové 

připojení časté výpadky, což znesnadňuje efektivnost vykonávané práce. Rychlost 

připojení: 8192/512 kbp/s, datový limit: 30 GB.  

Rychlost toto připojení v současné době nedostačuje, což se odráží na dynamice 

předávaných dat v rámci školní sítě. 

3.4 Uživatelé 

Celý objekt školy funguje pod síťovým operačním systémem Novell NetWare. 

Řešení školní sítě si škola nechala navrhnout externí firmou Comimpex, s. r. o. 

Škola využívá všech služeb serveru - sdílení dat, internetu, tiskáren, poštovní 

systém a archivace dat. Každý student získá automaticky generované přihlašovací 

jméno (6tice čísel) a prvotní heslo, které se musí každých 40 dní změnit. 

Zaměstnanci se přihlašují taktéž přiděleným přihlašovacím jménem, které je 

tvořeno jejich příjmením a iniciálou křestního jména. I u zaměstnanců platí stejná 

pravidla pro změnu hesla jako pro studenty.  

Je třeba se zmínit o jednotlivých službách serveru: prvotní službou serveru je 

sdílení dat, file server, které se realizuje pomocí síťových disků. Dle postavení 
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uživatele (student × zaměstnanec) se zobrazují potřebné disky s různou strukturou 

složek. Prostor pro data studentů a zaměstnanců jsou uložena na jednom disku, 

který je rozdělen na logické oddíly. Studenti mají k dispozici disky H:\ (oddíl 

společný pro daný obor a ročník, jejich kapacita je 100 MB) a R:\ (osobní oddíl 

s kapacitou 50 MB). Zaměstnanci pak využívají disky P:\ (oddíl s materiály 

pro studenty; tyto disky jsou pro žáky pojmenovány H:\) a osobní disk R:\ 

(velikost stejná, jako u studentských oddílů). Informace pro zaměstnance školy 

jsou umístěny na zvláštním disku, který je pojmenovaný Q:\. Jeho velikost činí 

5 GB. 

Další službou je sdílení internetu, tzv. proxy server; tato služba je popisována 

v kapitole 3.3.3 Internetové připojení.  

Hojně využívanou službou serveru se v posledním roce stalo sdílení tiskáren. 

Škola zhruba před rokem zakoupila moderní multifunkční tiskárnu, 

prostřednictvím níž se realizuje většina tisku celé školy. Dále téměř každý kabinet 

školy a odborná učebna, která je zařízena počítači, mají svou vlastní tiskárnu 

(většinou inkoustová či laserová).  

Oblast interní komunikace zcela ovládl poštovní systém GroupWise, který splňuje 

službu mail serveru. Školní e-mailovou adresu mají jak zaměstnanci, tak studenti. 

Pro formu rychlé komunikace slouží program GroupWise Messenger, který však 

není plně využíván. 

Poslední službou je jednoduchá archivace dat, která se provádí v pravidelných 

časových intervalech na páskové medium.  

3.5 Požadavky společnosti do budoucnosti 

Škola do budoucnosti počítá se zasíťování učeben teoretické výuky pomocí 

bezdrátové technologie Wi-Fi. Záměrem organizace je také umožnit připojení 

do sítě v prostorách malého sálu a kinosálu, což by uvítaly zejména externí firmy, 

které těchto místností využívají za účelem konferencí, přednášek a školení.  

Blok učeben výpočetní techniky bude v horizontu příštího roku renovován, v plánu 

je nutná výměna oken. Samotné hardwarové vybavení učeben je na velmi vysoké 
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úrovni, průměrné stáří počítačů je 3,5 roku. Naopak stoly a židle, na kterých jsou 

počítače umístěny, jsou staré 10 a více let a mnohdy neodpovídají normám 

Vyhlášky č. 108/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. března 2001, která 

stanovuje hygienické požadavky na prostory a provoz škol. 

3.6 Shrnutí 

Analyzovaná společnost se zabývá středním vzděláváním studentů, které je tříleté 

(učební obory) nebo čtyřleté (obory s maturitou). Na škole se vyučuje široké 

spektrum oborů, které lze zjednodušeně rozčlenit na dvě skupiny: technické a 

netechnické. Všechny obory projdou během svého vzdělávání počítačovými 

učebnami, ve kterých se učí ovládat jak programy běžné pro kancelářskou práci, 

tak speciální software pro technické kreslení či výuku algoritmizace a 

programování. 

Zkoumaný blok počítačové sítě sestává ze 7 učeben výpočetní techniky, 3 kabinetů, 

2 místností zařízených pro potřeby knihovny a 2 sálů. Počítačové učebny jsou 

vybaveny velmi kvalitní technikou, na počítačích je nainstalován operační systém 

Windows XP nebo Windows 2000. Všechny počítače jsou zasíťovány pomocí UTP 

kabelů kategorie 5e, které jsou svedeny do rozvaděče umístěného na témže patře. 

Učebny informačních technologií obsahují celkem 113 počítačů a 7 tiskáren. Stejně 

kvalitní výpočetní techniku lze nalézt i v kabinetech, které čítají celkem 

10 počítačů a 3 tiskárny. Knihovna je vybavena 7 staršími počítači, které jsou 

připojeny k internetu a ke dvěma  síťovým tiskárnám.  Malý sál je určen 

pro přednášky skupin do 60 lidí, neobsahuje žádný počítač. Velký sál je využíván 

pro besedy a školení větších skupin, jeho kapacita činí až 300 lidí, neobsahuje 

žádný počítač. Celkový počet dvouportových zásuvek v tomto bloku je 80. 

Při návrhu nové počítačové sítě je třeba vzít v úvahu výhledy organizace 

do budoucnosti. Již teď vím, že škola zamýšlí zavedením bezdrátové technologie 

Wi-Fi, počet přípojek např. v prostorách kinosálu se díky tomu sníží.    
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4 Teoretická východiska práce 

4.1 Teorie přenosů 

4.1.1. Počítačové sítě 

Počítačové sítě jsou důsledkem zefektivnění přenosu informací mezi 

komunikujícími články. Předmětem přenosu jsou informace, data (čísla, znaky, 

písmena). Komunikujícími uzly může být jakékoliv digitální zařízení, osobní 

počítač, tiskárna, skener, telefon apod. 

Počítačové sítě členíme dle různých kritérií, jako je rozsah, struktura sítě, způsob 

řízení, dle přístupu, podle typu přenou a podobně.  

Rozdělení dle rozsahu sítě:  

– osobní síť (Personal Area Network, PAN),  

– lokální síť (Local Area Network, LAN),  

– městská síť (Metropolitan Area Network, MAN) 

– rozlehlá síť (Wide Area Network, WAN; příkladem je síť Internet). 

Postupem času se rozdíly mezi uvedenými typy sítí stírají (tenká hranice mezi sítí 

LAN × MAN a MAN × WAN), ale stále lze vypozorovat jisté odlišnosti a omezení 

(vzdálenost, počet a typ připojených uzlů, rychlost přenosu, přenosová kapacita, 

topologie atd.). 

Rozdělení dle topologie (struktury) sítě: 

– sběrnicová topologie (bus), 

– kruhová topologie (ring), 

– hvězdicová topologie (star). 

Jednotlivé topologie jsou zobrazeny na obrázcích č. 2, 3 a 4. 
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Obrázek 2: Topologie sběrnice (bus) 

 

Obrázek 3: Topologie kruh (ring) 

 

Obrázek 4: Topologie hvězda (star) 

Rozdělení dle způsobu řízení: 

– peer to peer (P2P),  

– klient – server. 

Toto rozdělení se nejčastěji uvádí u sítí typu LAN, kdy dle počtu připojených stanic 

rozlišujeme způsob řízení počítačů. V počítačové síti typu peer to peer (P2P) si jsou 

počítače rovnocenné, žádný není nadřazený. Naopak v síti klient – server se 

nadřazený počítač nazývá server a ostatní připojené počítače jsou jeho klienty 

(workstation, pracovní stanice). Server potom svým klientům poskytuje služby 

(sdílení dat, internetu, sdílení tiskáren, zajištění elektronické pošty a archivace 

dat). 

Další dělení počítačových sítí může být podle přístupu (privátní × veřejné), dle 

typu přenosu (přepojování paketů × přepojování okruhů), podle rychlosti přenosu 

dat atd. 
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4.1.2. Přenosová média 

Přenosová média jsou nezbytně nutným prostředkem pro spojení koncových uzlů. 

Může jím být elektrický vodič (obvykle měděný), optická vlákna nebo lze využít 

bezdrátové technologie (infračervené přenosy, laser, …). Ekonomicky efektivní 

kombinací všech tří technologií pak vytvoříme strukturovanou kabeláž, o které se 

zmíním na konci této kapitoly. 

Elektrické vodiče (metalické kabely) jsou vyráběny z kvalitní mědi, existují 

následující typy:  

– koaxiální kabel, nazývaný též coax, dělí se podle průměru: 

� tenký (thin, průměr 3/16“), 

� tlustý (thick, průměr 3/8“), 

– kroucená dvojlinka (twisted pair), dělí se na 2 základní typy: 

� stíněné (Shielded Twisted Pair, STP),  

� nestíněné (Unshielded Twisted Pair, UTP), 

– pevný dvoudrátový okruh (analogový × digitální), 

– komutované spoje (analogové × ISDN). 

Podrobně se budu věnovat koaxiálním kabelům a kroucené dvojlince.  

Koaxiální kabel je vodivý drát vyrobený většinou z mědi. Skládá se z pěti vrstev: 

nosného vodiče, izolace, foliového stínění, splétaného stínění a pláště. Používá se 

pro přenos dat s rychlostí do 10 Mb/s. Existují dva typy koaxiálních kabelů: tenký a 

tlustý, rozdíly jsou v průměru vodiče a v délce segmentu.  Koaxiální kabely se 

v současnosti pro datové přenosy nevyužívají. 

Kroucená dvojlinka v sobě ukrývá 4 páry vodičů, které jsou navzájem propleteny. 

Kabely jsou vyráběny v různých kategoriích dle jejich maximální rychlosti, nejvyšší 

možná délka segmentu je 100 m. Kroucená dvojlinka se vyrábí v těchto kategoriích 

1 až 7.  
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UTP kabeláž kategorie 5e byla zrušena, její parametry byly převedeny na kategorii 

5.  Srovnání obou typů kabelů je uvedeno na následující tabulce č. 2. 

Tabulka 2: Metalické kabely 

 

    

Obrázek 5: Kroucená dvojlinka, stíněné kabely STP 

    

Obrázek 6: Kroucená dvojlinka, nestíněné kabely UTP, Cat. 6 a Cat. 5e 

Optická vlákna používají pro přenos dat světelný paprsek. Ke komunikaci je 

využito světlo, které se tím stává nositelem informace. „Optické komunikace se 

vyznačují extrémní rychlostí a propustností média, ale také vysokými náklady 

Vodič 
Průměr 

kabelu 
Frekvence 

Max. 

přenosová 

rychlost 

Specifikace 

sítě LAN 

Koaxiální kabel     

 
tenký asi 0,5 cm 600 kHz až 

60 MHz 

10 Mb/s 10Base2 

 
tlustý asi 1 cm 10 Mb/s 10Base5 

Kroucená dvojlinka     

 
stíněný (STP) 

asi 0,6 cm 

dle 

kategorie až 

900 MHz 

dle kategorie 

(10/100/ 1000 

Mb/s, 10 Gb/s) 

10BaseT, 

100BaseTX,  

1000BaseTX, 

10GBaseT  
nestíněný (UTP) 
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na zřízení a provozování. Vzhledem ke stoupajícím nárokům na objemy 

přenesených dat prudce vzrůstá používání optických komunikací.“1 Světelný 

paprsek je emitován LED diodami nebo vysoce výkonnými laserovými diodami. 

Přenos informací pomocí světelných paprsků nemůže být narušen magnetickým 

polem, což je hlavní výhodou užití optických vláken pro transport dat.  

Paprsek se uvnitř kabelu odráží mezi jádrem a obalem vlákna, část jeho intenzity 

se pohltí prostupem do obalu vlákna. Pohlcení se zvyšuje s úhlem dopadu paprsku, 

proto existují normy, které limitují poloměry ohybu optických vláken. Parametry, 

které určují způsob šíření optického signálu (tzv. vidu) jsou průměr jádra a profil 

indexu lomu. Z tohoto hlediska optická vlákna dělíme na 2 skupiny: 

– multividová vlákna (Multi Mode Fiber, MMF),  

– monovidová vlákna (Single Mode Fiber, SMF). 

Rozdělení optických vláken včetně jejich parametrů je uvedeno v tabulce č. 3. 

 

Obrázek 7: Optická vlákna multividová 

                                                        

1 HLAVENKA, J. a kolektiv. Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací. 1997. S. 294. 

vodič 
průměr jádra/profil 

indexu lomu 
max. délka  počet paprsků 

multividová vlákna 
50/125 µm, 62,5/125 

µm  nebo 100 µm 
2 km 2 a více 

monovidová vlákna 9/125 µm 100 km 1 

Tabulka 3: Optická vlákna 
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Bezdrátové přenosy dat využívají jako prostředí přenosu vzduch. Prostředek 

přenosu je pak hlavní kritérium, podle kterého se jednotlivé typy liší. Uvedu jen 

některé typy bezdrátového přenosu informací: 

– rádiové přenosy (využívají elektromagnetické vlny v rádiové části spektra), 

– mikrovlnné přenosy (elektromagnetické vlny v pásmu nad 100 MHz), 

– infračervené přenosy (IR; vlnové záření v rozsahu infračervené části 

spektra), 

– laserové přenosy (optický přenos bez použití vlákna). 

Bezdrátové technologie přenosu dat se v posledním desetiletí dostávají na přední 

místa, jsou využívány zejména pro komunikace PC s periferiemi, pro přenos dat 

v historické zástavbě měst apod. 

4.1.3. Konektory 

Existuje několik typů konektorů, které lze využít pro výstavbu datových sítí. 

Konektory dělíme dle typu použité kabeláže:  

– kroucená dvojlinka: 

� RJ11 (6/4 pin), 

� RJ45 (8 pin), 

– optické kabely: 

� MTRJ, 

� LC, 

� ST, 

� SC. 

Nejrozšířenějším datovým konektorem je osmipinový RJ45, který je využíván 

pro zasíťování počítačů prostřednictvím kroucené dvojlinky. 

4.1.4. Referenční model ISO/OSI, architektura TCP/IP 

Existují určitá pravidla pro komunikaci po internetu, která korigují jednotlivé 

činnosti. Vyvinulo se několik sad pravidel, mezi ty nejrozšířenější platí model 

ISO/OSI a architektura TCP/IP. 
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Referenční model ISO/OSI vznikl ve vědeckém prostředí, je rozsáhlý (tvůrci 

do něj zahrnuli vše, co by se mohlo někdy hodit) a má stanoven 7 vrstev; vrstvy 

jsou  shrnuty od nejvyšší po nejnižší: 

– aplikační, 

– prezentační, 

– relační, 

– transportní, 

– síťová, 

– linková, 

– fyzická. 

   

Obrázek 8: Referenční model ISO/OSI a TCP/IP 

Každá vrstva plní při vykonávání aplikace (stahování souborů, připojení síťové 

tiskárny, sdílení disků, prohlížení www stránek) určité úkoly. Existuje kooperace 

mezi jednotlivými vrstvami - jednotlivé vrstvy využívají služeb vrstvy podřízené a 

své služby poskytují vrstvě nadřízené. Blíže se budu zabývat první, druhou a třetí 

vrstvou protokolu ISO/OSI. 

Fyzická vrstva (physical layer) - komunikace probíhá na nejnižší hardwarové 

úrovni, jejím úkolem je fyzický přenos dat.  

Linková vrstva (data-link layer) - tato vrstva se zabývá kódováním a bezchybným 

přenosem informací mezi koncovými hardwarovými prostředky, jejichž 

identifikace je realizována jedinečnou MAC adresou daných síťových adaptérů. 

Pokud přenos dat neproběhl správně, musí linková vrstva zabezpečit opětovný 
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přenos informace. Dalším úkolem je přenos dat takovou rychlostí, kterou jsou 

koncová zařízení schopna akceptovat. 

Síťová vrstva (network layer) zajišťuje obsluhu přenosových tras. Jako prostředek 

přenosu informace využívá pakety (balíčky), které jsou definovány hlavičkou (zde 

jsou uvedeny IP adresy komunikujících počítačů) a velikostí paketu. Na úrovni 

síťové vrstvy probíhá tzv. směrování, tedy určení cesty pro přenos dat mezi 

jednotlivými uzly. Vrstva poté paket zabalí do rámce s adresou směrovaného uzlu a 

paket předá fyzické vrstvě.  

Architektura TCP/IP je univerzálním architekturou pro komunikaci 

po rozsáhlých sítích typu Internet. TCP/IP zajišťuje přenos paketů mezi počítači, 

jednotlivé služby Internetu pak používají své aplikační protokoly. Tyto protokoly 

využívají ke komunikaci tzv. systémové porty = brány počítače (teoreticky jich je 

216 = 65 535, ale používá se jich mnohem méně). Nejčastěji využívanými 

aplikačními protokoly jsou protokoly http (prohlížení webu), https (zabezpečené 

prohlížení webu), ftp (protokol pro přenos souborů), protokoly pro službu 

e-mailové komunikace (imap, smtp, pop3), DNS (protokol sloužící pro překlad 

doménových adres) a další. 

 

Obrázek 9: Aplikační protokoly TCP/IP; zdroj: http://www.cpress.cz 

4.1.5. Aktivní prvky 

Aktivní prvky jsou komponenty sítí, které vytváří požadovanou topologii. Jejich 

další funkcí je zabezpečení přenosu dat a to na určitých vrstvách komunikačního 

protokolu ISO/OSI. 
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Opakovače (repeatery) - pracují na první vrstvě (fyzické) modulu ISO/OSI; jedná 

se o jednoduchý zesilovač, který předává jednotlivé signály do ostatních segmentů 

sítě, ke kterým je připojený. Nerozlišuje jednotlivé komunikující uzly, zpoždění 

předávané informace je minimální, protože opakovače nemusí vyhodnocovat 

přenášená data. Typické opakovače byly pro svou funkci využívány spolu 

s koaxiálními kabely, kde zvětšovaly dosah sítě. S příchodem twisted pair kabelů se 

jejich původní funkce opakovačů přeměnila v rozbočovače, pro něž se vžilo 

označení HUB. „Pravidlo opakovačů povoluje propojení až pěti segmentů za sebou, 

mezi nimi až čtyři opakovače za podmínek, že ke dvěma z těchto segmentů 

nebudou připojena žádná koncová zařízení (budou to jenom kabely propojující 

opakovače).“2  

Mosty (bridge) - hardwarová součástka, která se může nacházet v jednom 

ze 2 stavů: zapnuto/vypnuto. Mosty pracují na druhé vrstvě ISO/OSI. Most, který 

obsluhuje více segmentů hvězdicové topologie se nazývá SWITCH, čili přepínač. 

Výhoda přepínačů spočívá ve snížení zatížení jednotlivých segmentů, ochraně 

před šířením kolizí a schopnosti přepínat rámce na různých segmentech.  

Směrovače (routery) - „hardwarové zařízení, které přebírá data z lokální 

počítačové sítě a směruje je na vzdálený cíl po telefonní či jiné dálkové lince (ISDN, 

optika), popřípadě provádí opačnou funkci. Náročné zařízení umožňující 

simultánně přebírat a směrovat data z různých zdrojů na různé cíle, obsahuje také 

řadu bezpečnostních algoritmů zabraňujících probourání vetřelců do lokální sítě. 

Směrovače také řídí správným způsobem provoz na linkách, korigují chyby atd.“3 

Routery pracují na třetí vrstvě ISO/OSI.  

                                                        

2 KOCH, M. a ostatní. Informační systémy a technologie. 2002. S. 67. 

3 HLAVENKA, J. a kolektiv. Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací. 1997. S. 357. 
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4.2 Kabelážní systémy 

4.2.1. Normy kabelážních systémů 

Specifické požadavky na univerzální kabelážní systémy jsou uvedeny v normě 

ČSN EN 50173 (Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí).  

Pravidla pro instalaci kabelových rozvodů jsou uvedeny v normě ČSN EN 50174 

(část 1: Specifikace a zabezpečení kvality, část 2: Plánování instalace a postupy 

instalace v budovách, část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov) 

„Kabely se instalují mezi koncové body. Koncové body jsou rozmístěny v rámci 

budov nebo jsou koncentrovány v rozvodných oblastech. V některých případech 

jsou koncové body přidruženy k aktivnímu a / nebo pasivnímu přenosovému 

zařízení. ...  

Univerzální systémy kabelových rozvodů navržené v souladu s ČSN EN 50173 

obsahují koncové body propojené řádně definovanými podsystémy kabelových 

rozvodů a jsou umístěné v definovaných strukturách.“4 

„Fyzické realizace funkčních prvků univerzálních systémů kabelových rozvodů jsou 

podrobně popsány v tabulce.“5 

Funkční prvky Fyzická reprezentace 

Rozvaděč v areálu, v budově a 

na podlaží 

Rámy a / nebo skříně obsahující krytku (-y) 

s koncovými body.  

Rozvaděče by měly být umístěny v komorách 

postavených za tímto účelem a/nebo 

v místnostech pro zařízení. 

Přechodový bod 
Krytka obsahující koncové nebo spojovací 

součástky. 

Telekomunikační zásuvka Jediný koncový bod umístěný v krytce. 

Tabulka 4: Fyzické realizace funkčních prvků; zdroj: Norma ČSN EN 50174-1 

                                                        

4 Norma ČSN EN 50174-1. s. 11. 

5 Norma ČSN EN 50174-1. s. 12. 



 31

4.2.2. Základní pojmy 

Následující definice jsou doslovnou citací normy ČSN EN 50173, strany 22 - 26: 

kabel (cable) 

– sestava jedné nebo více kabelových jednotek téhož typu a kategorie 

pod jedním vnějším pláštěm; může obsahovat celkové stínění, 

kabeláž (cabling) 

– systém telekomunikačních kabelů, šňůr a spojovacích technických 

prostředků, který podporuje provoz zařízení informační technologie, 

kanál (channel) 

– přenosová cesta mezi dvěma koncovými body, spojující dvě libovolná 

zařízení pro specifickou aplikaci; kanál zahrnuje připojovací šňůry zařízení a 

šňůry pracoviště, 

přepojovací panel (patch panel) 

– přepojovací pole určené k používání propojovacích šňůr, 

– POZNÁMKA: usnadňuje správu sítě při přemísťování a změnách, 

rozvodný uzel budovy (building distributor) 

– rozvodný uzel, ve kterém končí páteřní kabel(y) budovy, a do kterého lze 

připojit páteřní kabel(y) areálu, 

rozvodný uzel podlaží (floor distributor) 

– rozvodný uzel používaný ke spojení mezi horizontálním kabelem, dalšími 

kabelážními subsystémy a aktivním zařízením (viz telekomunikační 

místnost), 

telekomunikační vývod (telecommunication outlet) 

– pevné připojovací zařízení, kterým je ukončen horizontální kabel; 

telekomunikační vývod je opatřen rozhraním pro kabeláž pracoviště, 

telekomunikační místnost (telecommunications room) 

– uzavřený prostor, sloužící k umístění telekomunikačního zařízení, zakončení 

kabelů a kabeláže pro křížové přepojování; telekomunikační místnost je 
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považována za bod křížového přepojování mezi páteří a subsystémem 

horizontální kabeláže. 

4.2.3. Univerzální kabelážní systém 

Univerzální kabeláž ekonomicky efektivně kombinuje všechny tři zmíněné 

technologie přenosu dat (metalické kabely, optická vlákna a bezdrátové 

technologie). Samotná kabeláž má vyšší životnost, než připojené uzly. Proto je 

důležité při návrhu struktury a typu použité kabeláže tuto sít „naddimenzovat“ tak, 

aby byla maximálně využita a sloužila co nejdelší dobu. Při návrhu je třeba 

vyhodnotit typ a velikost přenášených dat, zvážit variabilnost kabeláže (příjem 

nových zaměstnanců, stěhování počítačových uzlů, rozšiřování telefonních linek, 

budování lokálních podsítí apod.). Všechny tyto požadavky pomohou navrhnout 

účelnou síť, která bude dlouhodobě ekonomicky rentabilní.  

„Topologicky vychází strukturovaná kabeláž vždy z hvězdic, které jsou obvykle 

řazeny stromovitě. Ve středu každé hvězdice je umístěn rozvaděč s propojovacími 

panely, kde jsou jednotlivé kabely zakončeny konektory. Rozvaděč by měl být 

dostatečně veliký, aby pojal kromě propojovacích panelů i aktivní prvky sítí, 

telefonní ústředny, záložní zdroje a podobně. V rozvaděči se jednotlivé konektory 

mezi sebou nebo s aktivními prvky propojují propojujícími kabely.“6 Z rozvaděče 

vedou kabely přímo k připojeným uzlům, kabely jsou zakončeny konektory a jsou 

připojeny do zásuvek. K připojení samotných stanic se využívá metalické kabeláže, 

případně optických vláken. Jednotlivé rozvaděče jsou nejčastěji propojeny 

optickými vlákny, opět do hvězdicové topologie. 

Struktura univerzálního kabelážního systému popisuje užití, spojování a 

specifické užití funkčních prvků univerzální kabeláže. „Funkční prvky univerzální 

kabeláže jako jsou: 

a) rozvodný uzel areálu (CD); 

b) páteřní kabel areálu; 

                                                        

6 KOCH, M. a ostatní. Informační systémy a technologie. 2002. s. 62. 
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c) rozvodný uzel budovy (BD); 

d) páteřní kabel budovy; 

e) rozvodný uzel podlaží (FD); 

f) horizontální kabel; 

g) konsolidační bod (CP); 

h) kabel konsolidačního bodu (CP kabel); 

i) sestava TO pro více uživatelů; 

j) telekomunikační vývod (TO). 

Skupiny těchto funkčních prvků se spojují dohromady, aby vytvořily kabelážní 

subsystémy.“7  

Univerzální kabeláž může obsahovat až 3 kabelážní subsystémy: páteř areálu, 

páteř budovy a horizontální kabeláž. 

„Horizontální kabelážní subsystém podlaží sahá od rozvodného uzlu podlaží až 

po telekomunikační vývod(y), který(é) je (jsou) k němu připojen(y). Subsystém 

zahrnuje: 

a) horizontální kabeláž; 

b) mechanické zakončení horizontálních kabelů včetně spojení (např. přímým 

nebo křížovým přepojováním) v telekomunikačním vývodu a v rozvodném 

uzlu podlaží, spolu s přidruženými propojovacími šňůrami anebo spojkami 

na FD; 

c) konsolidační bod (volitelný); 

d) telekomunikační vývody. 

Ačkoliv jsou šňůry pracoviště používány k připojení koncových zařízení a šňůry 

zařízení k připojení přenosových zařízení na kabelážní subsystém, nepovažují se 

za část kabelážního subsystému, protože jsou specifické pro aplikace. Horizontální 

                                                        

7 Norma ČSN EN 50173. s. 28. 



 34

kabely musí být nepřerušené od rozvodného uzlu podlaží až k telekomunikačním 

vývodům, pokud není instalován konsolidační bod.“8  

„Nejmenší oddělení mezi napájecími kabely a kabely informační techniky 

k zabránění rušení je závislé na mnoha činitelích, jako jsou: 

a) úroveň odolnosti zařízení připojeného k systému kabelových rozvodů 

informační techniky vůči různým elektromagnetickým rušením 

(přechodové jevy, impulzy způsobené bleskem, vysokofrekvenční impulzy, 

kruhová vlna, spojité vlny atd.); 

b) připojení zařízení k zemnícímu systému; 

c) místní elektromagnetické prostředí (současné působení rušení, např. 

harmonické plus vysokofrekvenční impulzy plus spojitá vlna); 

d) elektromagnetické spektrum; 

e) vzdálenosti, na kterých kabely probíhají souběžně (vazební zóna); 

f) typ kabelu; 

g) vazební útlum daných kabelů; 

h) jakost připojení mezi konektory a kabelem; 

i) typ a osazení systému ukládání kabelů.“9  

„Na vodorovně položené kabely se vztahuje následující: 

– pokud je délka vodorovného kabelového rozvodu kratší než 35 m, 

nevyžaduje se v případě stíněného kabelového rozvodu žádné oddělení; 

– pro délku přesahující 35 m se oddělení vztahuje na celou délku kromě 

posledních 15 m připojených k výstupu. 

Pokud se kabelový rozvod instaluje v elektromagnetickém prostředí s požadavky 

na emise a odolnost přesahujícími úrovně definované v řadách EN 50081 a 

EN 50082, zavádějí se vzdálenosti oddělení uvedené v tabulce od konce ke konci. 

                                                        

8 Norma ČSN EN 50173. s. 30. 

9 Norma ČSN EN 50174-2. s. 25. 
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V závislosti na skutečném elektromagnetickém prostředí může být nutné 

vzdálenosti zvětšit.“10 Určení vzdáleností oddělení datových a elektrických kabelů 

je uvedeno v tabulce č. 5. 

Typ instalace Vzdálenost A 

 

Bez děliče nebo 

s nekovovým 

děličem 1) 

Hliníkový dělič Ocelový dělič 

Nestíněný napájecí 

kabel a nestíněný 

kabel IT 

200 mm 100 mm 50 mm 

Nestíněný napájecí 

kabel a stíněný kabel 

IT 2) 

50 mm 20 mm 5 mm 

Stíněný napájecí 

kabel a nestíněný 

kabel IT 

30 mm 10 mm 2 mm 

Stíněný napájecí 

kabel a stíněný kabel 

IT 2) 

0 mm 0 mm 0 mm 

1) Předpokládá se, že v případě kovového děliče dosáhne návrh systému ukládání kabelů 

útlum stíněním podle materiálu použitého pro dělič. 

2) Stíněné kabely IT musí vyhovovat řadě EN 50288. 

Tabulka 5: Oddělení kabelů informační techniky od napájecích kabelů; zdroj: ČSN EN 50174-2 

                                                        

10 Norma ČSN 50174-2, s. 26. 
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4.3 Značení 

Odpovídajícího propojení spojení koncových bodů nám zaručí systematické 

značení konektorů a kabelových prvků. Značení může být kombinováno s barvami, 

značkami využívajícími písmena a čísla a dalšími povolenými prostředky.  

Další podrobnosti vztahující se k identifikaci jsou uvedeny v normě 

ČSN EN 50174-1, značit se musí kabely na obou koncích. Doporučují se značit 

kabelové trasy, prostory, koncové body, zemnění a pospojování. 
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5 Návrh počítačové sítě 

Při návrhu univerzálního kabelážního systému jsem vycházela z normy 

ČSN EN 50173, která stanoví všeobecné požadavky kabelážních systémů. 

Pravidla pro instalaci kabelových rozvodů jsou uvedeny v normě ČSN EN 50174, 

část 1 se zabývá specifikací a zabezpečením kvality, část 2 plánováním a postupy 

instalace v budovách. 

Specifické hygienické požadavky na prostory a provoz škol jsou zveřejněny 

ve Vyhlášce č. 108/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. března 2001. 

Podle vyhlášky je třeba dodržet zejména tyto parametry: 

– plocha na osobu nejméně 2 m² (pro učebny psaní na stroji platí plocha 3 m2), 

– vzduchová kostka na osobu 6 m³, 

– vzdálenost monitoru od očí minimálně 50 cm, optimálně 60 cm, 

– klávesnice na desce nebo výsuvná, 70 – 85 cm nad podlahou, 

– výška desky stolku: 70 cm (odvozuje se od výšky dětí), 

– volná plocha na stole 60 × 30 cm, 

– 1 počítač nejvíce pro 2 žáky a další. 

5.1 Počet přípojných míst 

Po konzultaci výše uvedených úvah se zkušenými odborníky z praxe jsem odvodila 

pravidla pro minimální počet přípojných míst na osobu: 

– v místnosti s určením kabinetu: 3 přípojky/osobu, 

– v místnosti určené pro výuku výpočetní techniky: 1,5 přípojky/osobu. 

Dodržením těchto pravidel budu schopna navrhnout efektivní a dostatečně 

naddimenzovanou síť, která by měla bez větších zásahů fungovat příštích 10 - 15 

let. 

5.2 Typ sítě 

Nejrozšířenější technologií využívanou při realizaci počítačových sítí je Ethernet.  

Dle zvoleného typu technologie se bude odvíjet rychlost datových toku v rámci 

počítačové sítě.  
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Na výběr máme z několika možností, rozdíly jsou v rychlosti,  použitých typech 

fyzických kabelů (optické či metalické) a maximálním dosahu. Starší technologie 

Ethernet s nižší přenosovou rychlostí (10BaseT, 100BaseTX) se stanou v delším 

časovém horizontu pasé. Na výběr mi tedy zbývá volba mezi 1000BaseTX a 

novinkou posledních let, tzv. Gigabit Ethernet 10GBaseT.  

Pro návrh datové sítě upřednostním technologii 1000BaseT, důvodem je zejména 

finanční hledisko. Volba vyšší technologie Ethernet by rapidně navýšila rozpočet 

projektu. 

5.3 Volba kabelážního systému 

Podle zvoleného typu sítě se odvíjí další použité komponenty. Vybrala jsem 

kabelážní systém Belden 1700A, DataTwist350, Cat. 5e. Data twist kabel je určen 

pro budování strukturovaných kabeláží, kabel má lepené páry, což zaručuje vyšší  

přesnost kroucení a  dodržení vzdálenosti mezi jednotlivými vodiči páru. Je 

testován do kmitočtu 350 MHz, má velmi nízké vyzařování a vysokou odolnost 

proti rušení elektromagnetickým polem.  

Datové kabely budou svedeny do datového rozvaděče Kassex Okus Klasik KR110 

66-32U, který bude osazen 12ti modulárním přepínačem ProCurve Switch 5412zl 

Intelligent Edge (J8698A). K příslušenství datového rozvaděče patří napájecí 

jednotka 6×220V a ventilátorová jednotka osazená do stropu místnosti. 

Patch panel jsem vybrala od společnosti Schneider Electric CZ, s. r. o., komponenty 

řady Multiplus. „Multiplus je modulární a optimalizovaný systém, který se 

přizpůsobí všem konfiguracím kabeláže 19” v technických rozvodech. Na jediném 

panelu 19” umožňuje kombinovat datové konektory kategorie 5, 6 a 7, telefonní 

zásuvné moduly a optické konektory, a to díky celé škále modulárních základních 

dílů a doplňků.“11 Jejich nespornou výhodou je široká škála doplňků a jednoduchá 

instalace.  

                                                        

11 Systém Multiplus, propagační materiál firmy Schneider Electric CZ, s. r. o. s. 2. 
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Další použité doplňky od společnosti Schneider Electric CZ, s. r. o.: 

– 19“ vyvazovací panel 1U LexCom, 

– samořezné modulární konektory LexCom RJ45 Cat. 5e, 

– čtyřnásobný kryt datové zásuvky RJ45 Unica. 

Zvolila jsem plastové lišty od společnosti Kopos Kolín a. s. Další příslušenství 

(rohové a ohybové kryty, spojovací kryty atd.) bude použito od stejné firmy. 

Komponenty pro vedení podlahových boxů od společnosti Ackermann (chráněná 

hloubka 55 - 60 mm, Screeded Floor System - Twin System): 

– podlahové žlaby (Ducting) SF88200, 

– spojovací boxy (Junction Boxes) SF88120, 

– kryt spojovacího boxu SF88064, 

– krytky spojovacího boxu SF88016, 

– skrytý telekomunikační vývoj (Concealed Outlet Boxes) SF88127, 

– svislé přístupové boxy (Vertical Access Boxes) SF88172. 

5.4 Plán kabeláže 

5.4.1. Kabelové rozvody 

Učebny výpočetní techniky 

Podlahová plocha jednotlivých učeben se značně liší. Nejmenší učebna disponuje 

rozměry 6,5 × 6,5 m, největší 6,5 × 10 m. Návrh univerzálního kabelážního systému 

jsem tedy rozdělila na dvě skupiny: 

a) učebny s menší podlahovou plochou (VT 2, VT 5 a VT 7), 

b) učebny s větší podlahovou plochou (VT 1, VT 3, VT 4 a VT 6). 

a) učebny s menší podlahovou plochou 

V menších učebnách budou stoly přiraženy ke zdi, jejich uspořádání bude kruhové. 

Datové rozvody budou vedeny plastovými lištami podél zdí. Z místnosti budou 

svedeny do prostoru stoupaček, nebo otvorem ve zdi a dále do podhledů chodby. 

Celkový počet datových přípojek v menších učebnách bude 24 (16 PC, tiskárna, 

skener + 6 volných přípojek). 



 40

b) učebny s větší podlahovou plochou 

Rozmístění stolů ve větších učebnách bude jiné, nežli kruhové. V místnostech 

budou 3 řady stolů po 5 místech. Učitelský stůl bude frontálně vůči studentským 

místům. Původní návrh počítal s vedením v parapetních žlabech, mezi oknem a 

radiátory je ale malý prostor. Z hlediska bezpečnosti je navíc vhodné, aby žáci 

mohli ke stolům přistupovat ze všech stran, nepřichází tedy v úvahu přiražení stolů 

ke zdi.  

Jednou z variant vedení elektrických a datových sítí by bylo nad úrovní podlahy, 

pod krytkami. Ty jsou ale nepraktické jak pro chodící studenty a učitele, tak 

pro mokrou údržbu. Další možností je vedení elektrických a datových kabelů 

v podlahových boxech, což jsem nakonec zvolila jako nejvhodnější řešení.  

Podlahy v učebnách jsou kryty starým PVC, které se dříve či později bude muset 

odstranit. Učebny mj. čeká v horizontu příštího roku výměna stávajících oken 

za plastová. Současně s výměnou oken se zrekonstruují podlahy, do jejichž 

betonového podkladu se vyřežou cesty pro datové a elektrické rozvody.  

Podlahové boxy v současnosti si získávají velkou oblibu. Na trhu se vyskytuje 

několik výrobců podlahových boxů, minimální hloubka cest je odvozena 

od použitého typu boxu, činí 55 - 60 mm. V mém případě použiji podlahové boxy 

dodávané německou firmou Ackermann, tzv. Screeded Floor System. Protože 

v drahách povedu pouze elektrické a datové svody (2 žlaby), použiji Twin System 

výšky 55 - 60 mm.  

V samostatných žlabech povedu elektrické rozvody a nestíněné datové kabely 5e, 

dle normy ČSN EN 50174-2 musí mít tyto dráhy dané rozestupy. Minimální 

rozestup s využitím ocelového děliče činí 50 mm, tuto možnost v návrhu 

podlahového vedení sítě uplatním. 

Vyvedení kabeláže z učeben do chodby bude v prostoru stoupaček, případně 

otvorem ve zdi mezi učebnou a chodbou. Stoupačky  se nachází v každé 

ze 7 místností učeben. 
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Obrázek 10: Podlahové boxy Screeded Floor System; zdroj: propagační materiál firmy Ackermann 

Počet přípojných míst ve větších učebnách bude 24 (16 PC, tiskárna, skener + 

6 volných přípojek). Počítám s vedením do 3 řad po 5 PC, v každé řadě bude vývod 

s 8 přípojnými místy.  

Kabinety 

V kabinetech bude datové vedení podél stěny, v plastových lištách. Šířka kabinetů 

je 3,5 metru, proto jiné rozmístění stolů, než podél stěn, nepřichází v úvahu. 

Nejvyšší počet osob v kabinetu je 3, počet přípojek v kabinetu bude 8. 

Knihovna 

V knihovně bude 16 přípojných míst, rozvody budou, stejně jako počítače, vedeny 

podél zdi v plastových lištách do stoupaček a dále do podhledů chodby. 

Malý sál 

Do budoucnosti se zamýšlí realizace připojení pomocí technologie Wi-Fi, prozatím 

zde bude stačit 8 přípojných míst. Vedení datových sítí bude v plastových lištách 

podél obvodu stěn do podhledů chodby. 
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Kinosál 

V prostorách kinosálu se taktéž počítá se zavedením bezdrátového připojení k síti. 

V návrhu budu zamýšlet taktéž 8 přípojných míst. Vedení datových kabelů bude 

v plastových lištách podél stěn do podhledů na chodbě. Vyvedení do učebny VT 6 

bude v prostorách pod vyvýšeným podiem.  

Celkový počet přípojných míst bude 224, celkový počet čtyřportových zásuvek 

bude 56. 

Vedení kabelových tras a rozmístění datových přípojek je znázorněno na obrázku 

č. 11. 
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Obrázek 11: Rozmístění datových zásuvek a kabelových tras 



 44

5.5 Uspořádání datového uzlu 

Datový rozvaděč bude umístěn v prostoru nynějšího skladu, v místnosti č. 204. 

Budu používat 24 portové patch panely, budou označeny číslem nadzemního 

podlaží (02), pracovně je budu značit čísly 1 až 10. Kabelová tabulka sítě je 

uvedena v příloze číslo 1 až 5. 

5.5.1. Osazení patch panelů 

Značení datových kabelů, datových zásuvek a portů patch panelů je uvedeno 

v následujících tabulkách č. 6 až 10. Jednotlivé místnosti jsou rozlišeny barvou 

portu. Tato barevná symbolika je dodržena i v kabelové tabulce. 

Patch panely mají 24 portů, porty jsou označeny číslem nadzemního podlaží, 

číslem místnosti a číslem čtyřportové zásuvky. Jednotlivé porty zásuvky jsou 

pojmenovány písmenem „a“ až „d“. Např.: 02.213.1a značí 2. nadzemní podlaží, 

místnost č. 213, port „a“ zásuvky č. 1. Tento systém značení je zavedený na celé 

škole.  

port 1 02.213.1a   02.208.1a port 1 

port 2 02.213.1b   02.208.1b port 2 

port 3 02.213.1c   02.208.1c port 3 

port 4 02.213.1d   02.208.1d port 4 

port 5 02.213.2a   02.208.2a port 5 

port 6 02.213.2b   02.208.2b port 6 

port 7 02.213.2c   02.208.2c port 7 

port 8 02.213.2d   02.208.2d port 8 

port 9 02.213.3a   02.208.3a port 9 

port 10 02.213.3b   02.208.3b port 10 

port 11 02.213.3c   02.208.3c port 11 

port 12 02.213.3d   02.208.3d port 12 

port 13 02.213.4a   02.208.4a port 13 

port 14 02.213.4b   02.208.4b port 14 

port 15 02.213.4c   02.208.4c port 15 

port 16 02.213.4d   02.208.4d port 16 

port 17 02.213.5a   02.208.5a port 17 

port 18 02.213.5b   02.208.5b port 18 

port 19 02.213.5c   02.208.5c port 19 

port 20 02.213.5d   02.208.5d port 20 

port 21 02.213.6a   02.208.6a port 21 

port 22 02.213.6b   02.208.6b port 22 

port 23 02.213.6c   02.208.6c port 23 

port 24       port 24 

Tabulka 6: Osazení patch panelů č. 1 a 2 
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port 1 02.214.1a   02.207.1a port 1 

port 2 02.214.1b   02.207.1b port 2 

port 3 02.214.1c   02.207.1c port 3 

port 4 02.214.1d   02.207.1d port 4 

port 5 02.214.2a   02.207.2a port 5 

port 6 02.214.2b   02.207.2b port 6 

port 7 02.214.2c   02.207.2c port 7 

port 8 02.214.2d   02.207.2d port 8 

port 9 02.214.3a   02.207.3a port 9 

port 10 02.214.3b   02.207.3b port 10 

port 11 02.214.3c   02.207.3c port 11 

port 12 02.214.3d   02.207.3d port 12 

port 13 02.214.4a   02.207.4a port 13 

port 14 02.214.4b   02.207.4b port 14 

port 15 02.214.4c   02.207.4c port 15 

port 16 02.214.4d   02.207.4d port 16 

port 17 02.214.5a   02.207.5a port 17 

port 18 02.214.5b   02.207.5b port 18 

port 19 02.214.5c   02.207.5c port 19 

port 20 02.214.5d   02.207.5d port 20 

port 21 02.214.6a   02.207.6a port 21 

port 22 02.214.6b   02.207.6b port 22 

port 23 02.214.6c   02.207.6c port 23 

port 24       port 24 

Tabulka 7: Osazení patch panelů č. 3 a 4 

 

port 1 02.215.1a   02.221.1a port 1 

port 2 02.215.1b   02.221.1b port 2 

port 3 02.215.1c   02.221.1c port 3 

port 4 02.215.1d   02.221.1d port 4 

port 5 02.215.2a   02.221.2a port 5 

port 6 02.215.2b   02.221.2b port 6 

port 7 02.215.2c   02.221.2c port 7 

port 8 02.215.2d   02.221.2d port 8 

port 9 02.215.3a   02.221.3a port 9 

port 10 02.215.3b   02.221.3b port 10 

port 11 02.215.3c   02.221.3c port 11 

port 12 02.215.3d   02.221.3d port 12 

port 13 02.215.4a   02.221.4a port 13 

port 14 02.215.4b   02.221.4b port 14 

port 15 02.215.4c   02.221.4c port 15 

port 16 02.215.4d   02.221.4d port 16 

port 17 02.215.5a   02.221.5a port 17 

port 18 02.215.5b   02.221.5b port 18 

port 19 02.215.5c   02.221.5c port 19 

port 20 02.215.5d   02.221.5d port 20 

port 21 02.215.6a   02.221.6a port 21 

port 22 02.215.6b   02.221.6b port 22 

port 23 02.215.6c   02.221.6c port 23 

port 24       port 24 

Tabulka 8: Osazení patch panelů č. 5 a 6 
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port 1 02.203.1a   02.209.1a port 1 

port 2 02.203.1b   02.209.1b port 2 

port 3 02.203.1c   02.209.1c port 3 

port 4 02.203.1d   02.209.1d port 4 

port 5 02.203.2a   02.209.2a port 5 

port 6 02.203.2b   02.209.2b port 6 

port 7 02.203.2c   02.209.2c port 7 

port 8 02.203.2d   02.209.2d port 8 

port 9 02.203.3a   02.210.1a port 9 

port 10 02.203.3b   02.210.1b port 10 

port 11 02.203.3c   02.210.1c port 11 

port 12 02.203.3d   02.210.1d port 12 

port 13 02.203.4a   02.210.2a port 13 

port 14 02.203.4b   02.210.2b port 14 

port 15 02.203.4c   02.210.2c port 15 

port 16 02.203.4d   02.210.2d port 16 

port 17 02.203.5a   02.213.6d port 17 

port 18 02.203.5b   02.208.6d port 18 

port 19 02.203.5c   02.214.6d port 19 

port 20 02.203.5d   02.207.6d port 20 

port 21 02.203.6a   02.215.6d port 21 

port 22 02.203.6b   02.221.6d port 22 

port 23 02.203.6c   02.203.6d port 23 

port 24       port 24 

Tabulka 9: Osazení patch panelů č. 7 a 8 

 

port 1 02.201.1a   02.217.3a port 1 

port 2 02.201.1b   02.217.3b port 2 

port 3 02.201.1c   02.217.3c port 3 

port 4 02.201.1d   02.217.3d port 4 

port 5 02.201.2a   02.217.4a port 5 

port 6 02.201.2b   02.217.4b port 6 

port 7 02.201.2c   02.217.4c port 7 

port 8 02.201.2d   02.217.4d port 8 

port 9 02.201.3a   02.218.1a port 9 

port 10 02.201.3b   02.218.1b port 10 

port 11 02.201.3c   02.218.1c port 11 

port 12 02.201.3d   02.218.1d port 12 

port 13 02.201.4a   02.218.2a port 13 

port 14 02.201.4b   02.218.2b port 14 

port 15 02.201.4c   02.218.2c port 15 

port 16 02.201.4d   02.218.2d port 16 

port 17 02.211.1a   02.211.2a port 17 

port 18 02.211.1b   02.211.2b port 18 

port 19 02.211.1c   02.211.2c port 19 

port 20 02.211.1d   02.211.2d port 20 

port 21       port 21 

port 22       port 22 

port 23       port 23 

port 24       port 24 

Tabulka 10: Osazení patch panelů č. 9 a 10 
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5.5.2. Datový rozvaděč 

Zvolila jsem datový rozvaděč typu Kassex Okus Klasik KR110 66-18, který je 

opatřen tvrzeným bezpečnostním sklem, tlumícími nivelačními nožkami. Rozvaděč 

umožňuje umístění přední i zadní 19“ montáže po celé hloubce.   

V předmětu návrhu bude pro rozvaděč vyčleněna samostatná místnost, která nyní 

slouží pro potřeby skladu (místnost č. 204).  

Uspořádání datového rozvaděče je uvedeno v Příloze č. 6. 

5.6 Aktivní prvky 

Protože celkový počet přípojek bude 224, musela jsem zvolit takový switch, který 

by obsáhl dané množství přípojek.  

Vybrala jsem přepínač produktové řady ProCurve Networking od firmy 

Hewlett-Packard, a to ProCurve Switch 5412zl-96G Intelligent Edge (J8700A). 

Tento typ přepínače má 4 osazené a 8 otevřených modulových slotů. 4 osazené 

sloty podporují maximálně 96 10/100/1000 Ethernet portů. Switch bude osazen 

dalšími šesti moduly Modules for ProCurve Switch zl series (J8702A), celkový 

počet modulů bude tedy 10.  

Nespornou výhodou switche je také doživotní záruka. 

5.7 Rozpočet 

Volbu jednotlivých komponentů jsem vybrala s ohledem na dlouhodobou 

využitelnost datové sítě a finanční možnosti střední školy.  

Peněžní výdaje nutné pro realizaci datové sítě (pokládka kabelů, vrtání zdí, 

konektorování, měření certifikace, zapojení konektorů apod) jsou určeny 

odhadem. 

Celková cena projektu je pouze orientační. Do částky nejsou zahrnuty počítačové 

stoly a další drobné komponenty (kryty lišt atd.). Při hledání ceníku součástek 

podlahových boxů firmy Ackermann jsem našla pouze anglickou verzi s cenou 

v britských librách, cena položek v korunách se tedy může lišit. Podlahový systém 
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by eventuelně mohl být nahrazen produkty řady Wibe od firmy Schneider Electric 

CZ, s. r. o. 

položka množství 
cena 

za jednotku 
(vč. DPH) 

cena celkem  
(vč. DPH) 

ProCurve Switch 5412zl-96G Intelligent Edge 
(J8700A) 1 245 000 Kč 245 000 Kč 
Modules for ProCurve Switch zl series 
(J8702A) 6 62 000 Kč 372 000 Kč 
datový rozvaděč Kassex Okus Klasik KR110 
66-32U 1 12 466 Kč 12 466 Kč 

19" vyvazovací panel 1U LexCom 10 463 Kč 4 630 Kč 

patch panel Infra+ Multiplus 24 portů 10 388 Kč 3 880 Kč 

Belden 1700A, DataTwist350, Cat. 5e (balení 
po 305 m) 22 3 002 Kč 66 044 Kč 
konektory LexCom RJ45 Cat. 5e (balení po 10 
ks) 46 73 Kč 3 358 Kč 

čtyřnásobný kryt datové zásuvky RJ45 Unica 56 198 Kč 11 088 Kč 

plastové lišty Kopos Kolín a. s. 230 m 18 Kč 4 140 Kč 

podlahové žlaby (Ducting) SF88200 8 £2,28 584 Kč 

skrytý telekomunikační vývod (Concealed 
Outlet Boxes) SF88127 12 £3,95 1 517 Kč 

svislé přístupové boxy (Vertical Access Boxes) 
SF88172 4 £50,85 6 509 Kč 

montážní práce - - 57 108 Kč 

        

      939 563 Kč 

5.8 Harmonogram realizace 

Realizaci projektu je třeba naplánovat na období prázdnin (červenec – srpen), 

v tomto období je škola téměř prázdná a radikální přestavba datové sítě nebude 

nikoho omezovat. Při plánování harmonogramu zasíťování jednotlivých místností 

je důležité myslet na dostatečné časové rezervy. Předejde se tak na případné 

problémy s nedodržením termínů.  

Celý projekt musí být realizovaný nejpozději do konce srpna. 
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6 Závěr 

Mým cílem bylo navrhnout počítačovou síť, která bude odpovídat současným 

normám a budoucím požadavkům střední školy. Jelikož se jedná o opravdu velkou 

střední školu, bylo nutno každý použitý komponent počítačové sítě zvážit. 

Důležitou prioritou při výběru součástek byla dlouhodobá využitelnost navržené 

sítě, dalším hlediskem byly finance. 

V návrhu jsem použila skryté podlahové boxy, s nimiž učebny získají moderní 

vzhled. Nespornou výhodou je také přístupnost jednotlivých počítačů ze strany 

studentů a přehlednost třídy pro učitele. Umístění datových zásuvek 

v podlahových boxech je voleno s ohledem na zlepšení vyučovacího procesu. 

Nejzazší řada počítačů se bude nacházet maximálně 5 metrů od tabule, což je 

zkrácení vzdálenosti od tabule až o polovinu.   

Cena projektu je vysoká, ale je třeba vzít v úvahu požadavky budoucích let. Škola 

může využít finančních prostředků z evropských fondů v rámci Operativního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Další možností je intenzivní 

využívání učeben pro školení a výuku externích firem. 
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Přílohy 

panel port  místnost  popis číslo 
zásuvky  

číslo 
portu  

označení 
portu 

označení 
kabelu 

typ 
kabelu  

délka 
kabelu  

02 1 
213 učebna   

VT 1 1 

a 213.1a 213.1a 1700A 11 m 

02 2 b 213.1b 213.1b 1700A 11 m 

02 3   c 213.1c 213.1c 1700A 11 m 

02 4     d 213.1d 213.1d 1700A 11 m 

02 5     

2 

a 213.2a 213.2a 1700A 11 m 

02 6     b 213.2b 213.2b 1700A 11 m 

02 7     c 213.2c 213.2c 1700A 11 m 

02 8     d 213.2d 213.2d 1700A 11 m 

02 9     

3 

a 213.3a 213.3a 1700A 13 m 

02 10     b 213.3b 213.3b 1700A 13 m 

02 11     c 213.3c 213.3c 1700A 13 m 

02 12     d 213.3d 213.3d 1700A 13 m 

02 13     

4 

a 213.4a 213.4a 1700A 13 m 

02 14     b 213.4b 213.4b 1700A 13 m 

02 15     c 213.4c 213.4c 1700A 13 m 

02 16     d 213.4d 213.4d 1700A 13 m 

02 17     

5 

a 213.5a 213.5a 1700A 15 m 

02 18     b 213.5b 213.5b 1700A 15 m 

02 19     c 213.5c 213.5c 1700A 15 m 

02 20     d 213.5d 213.5d 1700A 15 m 

02 21     

6 

a 213.6a 213.6a 1700A 15 m 

02 22     b 213.6b 213.6b 1700A 15 m 

02 23     c 213.6c 213.6c 1700A 15 m 

02 24                 

02 1 
208 učebna   

VT 2 1 

a 208.1a 208.1a 1700A 22 m 

02 2 b 208.1b 208.1b 1700A 22 m 

02 3   c 208.1c 208.1c 1700A 22 m 

02 4     d 208.1d 208.1d 1700A 22 m 

02 5     

2 

a 208.2a 208.2a 1700A 19 m 

02 6     b 208.2b 208.2b 1700A 19 m 

02 7     c 208.2c 208.2c 1700A 19 m 

02 8     d 208.2d 208.2d 1700A 19 m 

02 9     

3 

a 208.3a 208.3a 1700A 20 m 

02 10     b 208.3b 208.3b 1700A 20 m 

02 11     c 208.3c 208.3c 1700A 20 m 

02 12     d 208.3d 208.3d 1700A 20 m 

02 13     

4 

a 208.4a 208.4a 1700A 24 m 

02 14     b 208.4b 208.4b 1700A 24 m 

02 15     c 208.4c 208.4c 1700A 24 m 

02 16     d 208.4d 208.4d 1700A 24 m 

02 17     

5 

a 208.5a 208.5a 1700A 27 m 

02 18     b 208.5b 208.5b 1700A 27 m 

02 19     c 208.5c 208.5c 1700A 27 m 

02 20     d 208.5d 208.5d 1700A 27 m 

02 21     

6 

a 208.6a 208.6a 1700A 33 m 

02 22     b 208.6b 208.6b 1700A 33 m 

02 23     c 208.6c 208.6c 1700A 33 m 

02 24                 

Příloha 1: Kabelová tabulka (patch panely č. 1 a 2) 
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panel port  místnost  popis číslo 
zásuvky  

číslo 
portu  

označení 
portu 

označení 
kabelu 

typ 
kabelu  

délka 
kabelu  

02 1 
214 učebna   

VT 3 1 

a 214.1a 214.1a 1700A 21 m 

02 2 b 214.1b 214.1b 1700A 21 m 

02 3   c 214.1c 214.1c 1700A 21 m 

02 4     d 214.1d 214.1d 1700A 21 m 

02 5     

2 

a 214.2a 214.2a 1700A 21 m 

02 6     b 214.2b 214.2b 1700A 21 m 

02 7     c 214.2c 214.2c 1700A 21 m 

02 8     d 214.2d 214.2d 1700A 21 m 

02 9     

3 

a 214.3a 214.3a 1700A 23 m 

02 10     b 214.3b 214.3b 1700A 23 m 

02 11     c 214.3c 214.3c 1700A 23 m 

02 12     d 214.3d 214.3d 1700A 23 m 

02 13     

4 

a 214.4a 214.4a 1700A 23 m 

02 14     b 214.4b 214.4b 1700A 23 m 

02 15     c 214.4c 214.4c 1700A 23 m 

02 16     d 214.4d 214.4d 1700A 23 m 

02 17     

5 

a 214.5a 214.5a 1700A 25 m 

02 18     b 214.5b 214.5b 1700A 25 m 

02 19     c 214.5c 214.5c 1700A 25 m 

02 20     d 214.5d 214.5d 1700A 25 m 

02 21     

6 

a 214.6a 214.6a 1700A 25 m 

02 22     b 214.6b 214.6b 1700A 25 m 

02 23     c 214.6c 214.6c 1700A 25 m 

02 24                 

02 1 
207 učebna   

VT 4 1 

a 207.1a 207.1a 1700A 31 m 

02 2 b 207.1b 207.1b 1700A 31 m 

02 3   c 207.1c 207.1c 1700A 31 m 

02 4     d 207.1d 207.1d 1700A 31 m 

02 5     

2 

a 207.2a 207.2a 1700A 31 m 

02 6     b 207.2b 207.2b 1700A 31 m 

02 7     c 207.2c 207.2c 1700A 31 m 

02 8     d 207.2d 207.2d 1700A 31 m 

02 9     

3 

a 207.3a 207.3a 1700A 33 m 

02 10     b 207.3b 207.3b 1700A 33 m 

02 11     c 207.3c 207.3c 1700A 33 m 

02 12     d 207.3d 207.3d 1700A 33 m 

02 13     

4 

a 207.4a 207.4a 1700A 33 m 

02 14     b 207.4b 207.4b 1700A 33 m 

02 15     c 207.4c 207.4c 1700A 33 m 

02 16     d 207.4d 207.4d 1700A 33 m 

02 17     

5 

a 207.5a 207.5a 1700A 35 m 

02 18     b 207.5b 207.5b 1700A 35 m 

02 19     c 207.5c 207.5c 1700A 35 m 

02 20     d 207.5d 207.5d 1700A 35 m 

02 21     

6 

a 207.6a 207.6a 1700A 35 m 

02 22     b 207.6b 207.6b 1700A 35 m 

02 23     c 207.6c 207.6c 1700A 35 m 

02 24                 

Příloha 2: Kabelová tabulka (patch panely č. 3 a 4) 
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panel port  místnost  popis číslo 
zásuvky  

číslo 
portu  

označení 
portu 

označení 
kabelu 

typ 
kabelu  

délka 
kabelu  

02 1 
215 učebna   

VT 5 1 

a 215.1a 215.1a 1700A 23 m 

02 2 b 215.1b 215.1b 1700A 23 m 

02 3   c 215.1c 215.1c 1700A 23 m 

02 4     d 215.1d 215.1d 1700A 23 m 

02 5     

2 

a 215.2a 215.2a 1700A 26 m 

02 6     b 215.2b 215.2b 1700A 26 m 

02 7     c 215.2c 215.2c 1700A 26 m 

02 8     d 215.2d 215.2d 1700A 26 m 

02 9     

3 

a 215.3a 215.3a 1700A 30 m 

02 10     b 215.3b 215.3b 1700A 30 m 

02 11     c 215.3c 215.3c 1700A 30 m 

02 12     d 215.3d 215.3d 1700A 30 m 

02 13     

4 

a 215.4a 215.4a 1700A 34 m 

02 14     b 215.4b 215.4b 1700A 34 m 

02 15     c 215.4c 215.4c 1700A 34 m 

02 16     d 215.4d 215.4d 1700A 34 m 

02 17     

5 

a 215.5a 215.5a 1700A 38 m 

02 18     b 215.5b 215.5b 1700A 38 m 

02 19     c 215.5c 215.5c 1700A 38 m 

02 20     d 215.5d 215.5d 1700A 38 m 

02 21     

6 

a 215.6a 215.6a 1700A 42 m 

02 22     b 215.6b 215.6b 1700A 42 m 

02 23     c 215.6c 215.6c 1700A 42 m 

02 24                 

02 1 
221 učebna   

VT 6 1 

a 221.1a 221.1a 1700A 56 m 

02 2 b 221.1b 221.1b 1700A 56 m 

02 3   c 221.1c 221.1c 1700A 56 m 

02 4     d 221.1d 221.1d 1700A 56 m 

02 5     

2 

a 221.2a 221.2a 1700A 56 m 

02 6     b 221.2b 221.2b 1700A 56 m 

02 7     c 221.2c 221.2c 1700A 56 m 

02 8     d 221.2d 221.2d 1700A 56 m 

02 9     

3 

a 221.3a 221.3a 1700A 54 m 

02 10     b 221.3b 221.3b 1700A 54 m 

02 11     c 221.3c 221.3c 1700A 54 m 

02 12     d 221.3d 221.3d 1700A 54 m 

02 13     

4 

a 221.4a 221.4a 1700A 54 m 

02 14     b 221.4b 221.4b 1700A 54 m 

02 15     c 221.4c 221.4c 1700A 54 m 

02 16     d 221.4d 221.4d 1700A 54 m 

02 17     

5 

a 221.5a 221.5a 1700A 52 m 

02 18     b 221.5b 221.5b 1700A 52 m 

02 19     c 221.5c 221.5c 1700A 52 m 

02 20     d 221.5d 221.5d 1700A 52 m 

02 21     

6 

a 221.6a 221.6a 1700A 52 m 

02 22     b 221.6b 221.6b 1700A 52 m 

02 23     c 221.6c 221.6c 1700A 52 m 

02 24                 

Příloha 3: Kabelová tabulka (patch panely č. 5 a 6) 
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panel port  místnost  popis číslo 
zásuvky  

číslo 
portu  

označení 
portu 

označení 
kabelu 

typ 
kabelu  

délka 
kabelu  

02 1 
203 učebna   

VT 7 1 

a 203.1a 203.1a 1700A 36 m 

02 2 b 203.1b 203.1b 1700A 36 m 

02 3   c 203.1c 203.1c 1700A 36 m 

02 4     d 203.1d 203.1d 1700A 36 m 

02 5     

2 

a 203.2a 203.2a 1700A 33 m 

02 6     b 203.2b 203.2b 1700A 33 m 

02 7     c 203.2c 203.2c 1700A 33 m 

02 8     d 203.2d 203.2d 1700A 33 m 

02 9     

3 

a 203.3a 203.3a 1700A 33 m 

02 10     b 203.3b 203.3b 1700A 33 m 

02 11     c 203.3c 203.3c 1700A 33 m 

02 12     d 203.3d 203.3d 1700A 33 m 

02 13     

4 

a 203.4a 203.4a 1700A 36 m 

02 14     b 203.4b 203.4b 1700A 36 m 

02 15     c 203.4c 203.4c 1700A 36 m 

02 16     d 203.4d 203.4d 1700A 36 m 

02 17     

5 

a 203.5a 203.5a 1700A 40 m 

02 18     b 203.5b 203.5b 1700A 40 m 

02 19     c 203.5c 203.5c 1700A 40 m 

02 20     d 203.5d 203.5d 1700A 40 m 

02 21     

6 

a 203.6a 203.6a 1700A 43 m 

02 22     b 203.6b 203.6b 1700A 43 m 

02 23     c 203.6c 203.6c 1700A 43 m 

02 24                 

02 1 
209  kabinet  

1 

a 209.1a 209.1a 1700A 24 m 

02 2 b 209.1b 209.1b 1700A 24 m 

02 3     c 209.1c 209.1c 1700A 24 m 

02 4     d 209.1d 209.1d 1700A 24 m 

02 5     

2 

a 209.2a 209.2a 1700A 20 m 

02 6     b 209.2b 209.2b 1700A 20 m 

02 7     c 209.2c 209.2c 1700A 20 m 

02 8     d 209.2d 209.2d 1700A 20 m 

02 9 
210  kabinet  

1 

a 210.1a 210.1a 1700A 21 m 

02 10 b 210.1b 210.1b 1700A 21 m 

02 11     c 210.1c 210.1c 1700A 21 m 

02 12     d 210.1d 210.1d 1700A 21 m 

02 13     

2 

a 210.2a 210.2a 1700A 17 m 

02 14     b 210.2b 210.2b 1700A 17 m 

02 15     c 210.2c 210.2c 1700A 17 m 

02 16     d 210.2d 210.2d 1700A 17 m 

02 17 213  uč. VT1  6 d 213.6d 213.6d 1700A 15 m 

02 18 208  uč. VT2  6 d 208.6d 208.6d 1700A 33 m 

02 19 214 uč. VT3 6 d 214.6d 214.6d 1700A 25 m 

02 20 207 uč. VT4 6 d 207.6d 207.6d 1700A 35 m 

02 21 215 uč. VT5 6 d 215.6d 215.6d 1700A 42 m 

02 22 221 uč. VT6 6 d 221.6d 221.6d 1700A 52 m 

02 23 203 uč. VT7 6 d 203.6d 203.6d 1700A 43 m 

02 24                 

Příloha 4: Kabelová tabulka (pach panely č. 7 a 8) 
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panel port  místnost  popis číslo 
zásuvky  

číslo 
portu  

označení 
portu 

označení 
kabelu 

typ 
kabelu  

délka 
kabelu  

02 1 
201 knihovna 

1 

a 201.1a 201.1a 1700A 17 m 

02 2 b 201.1b 201.1b 1700A 17 m 

02 3     c 201.1c 201.1c 1700A 17 m 

02 4     d 201.1d 201.1d 1700A 17 m 

02 5     

2 

a 201.2a 201.2a 1700A 9 m 

02 6     b 201.2b 201.2b 1700A 9 m 

02 7     c 201.2c 201.2c 1700A 9 m 

02 8     d 201.2d 201.2d 1700A 9 m 

02 9     

3 

a 201.3a 201.3a 1700A 9 m 

02 10     b 201.3b 201.3b 1700A 9 m 

02 11     c 201.3c 201.3c 1700A 9 m 

02 12     d 201.3d 201.3d 1700A 9 m 

02 13     

4 

a 201.4a 201.4a 1700A 11 m 

02 14     b 201.4b 201.4b 1700A 11 m 

02 15     c 201.4c 201.4c 1700A 11 m 

02 16     d 201.4d 201.4d 1700A 11 m 

02 17 

211 kabinet 1 

a 211.1a 211.1a 1700A 17 m 

02 18 b 211.1b 211.1b 1700A 17 m 

02 19 c 211.1c 211.1c 1700A 17 m 

02 20 d 211.1d 211.1d 1700A 17 m 

02 21                 

02 22                 

02 23                 

02 24                 

02 1 
217 malý sál 

1 

a 217.3a 217.3a 1700A 29 m 

02 2 b 217.3b 217.3b 1700A 29 m 

02 3     c 217.3c 217.3c 1700A 29 m 

02 4     d 217.3d 217.3d 1700A 29 m 

02 5     

2 

a 217.4a 217.4a 1700A 25 m 

02 6     b 217.4b 217.4b 1700A 25 m 

02 7     c 217.4c 217.4c 1700A 25 m 

02 8     d 217.4d 217.4d 1700A 25 m 

02 9 
218 kinosál 

1 

a 218.1a 218.1a 1700A 43 m 

02 10 b 218.1b 218.1b 1700A 43 m 

02 11     c 218.1c 218.1c 1700A 43 m 

02 12     d 218.1d 218.1d 1700A 43 m 

02 13     

2 

a 218.2a 218.2a 1700A 37 m 

02 14     b 218.2b 218.2b 1700A 37 m 

02 15     c 218.2c 218.2c 1700A 37 m 

02 16     d 218.2d 218.2d 1700A 37 m 

02 17 

211 kabinet 2 

a 211.2a 211.2a 1700A 13 m 

02 18 b 211.2b 211.2b 1700A 13 m 

02 19 c 211.2c 211.2c 1700A 13 m 

02 20 d 211.2d 211.2d 1700A 13 m 

02 21                 

02 22                 

02 23                 

02 24                 

Příloha 5: Kabelová tabulka (patch panely č. 9 a 10) 
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U1 vyvazovací panel 
U2 patch panel č. 1 
U3 patch panel č. 2 
U4 vyvazovací panel 
U5 vyvazovací panel 
U6 patch panel č. 3 
U7 patch panel č. 4 
U8 vyvazovací panel 
U9 vyvazovací panel 

U10 patch panel č. 5 
U11 

switch 
U12 
U13 patch panel č. 6 
U14 vyvazovací panel 
U15 vyvazovací panel 
U16 patch panel č. 7 
U17 patch panel č. 8 
U18 vyvazovací panel 
U19 vyvazovací panel 
U20 patch panel č. 9 
U21 patch panel č. 10 
U22 vyvazovací panel 
U23 

rezerva 

U24 
U25 
U26 
U27 
U28 
U29 
U30 
U31 

UPS 
U32 

 

Příloha 6: Uspořádání datového rozvaděče 


