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ANOTACE  
 

Cílem této bakalářské práce je navržení rekonstrukce optické páteřní sítě a výběr 

vhodné technologie pro důlní podnik Severočeské doly a.s. v lokalitě Doly Nástup 

Tušimice. Navržená kabeláž a síťové prvky musí splňovat zvýšené požadavky na 

výkonnost optické páteřní sítě. V teoretické části popisuji základní prvky sítě, a to pasivní 

i aktivní. V další části bakalářské práce popisuji stávající stav optické trasy a poté se věnuji 

novým potřebám podniku a rekonstrukci optické páteřní sítě. 

 

Klíčová slova:  

Optické vlákno, strukturovaná kabeláž, Ethernet, switch, přenosová rychlost, datový 

rozvaděč  

 

 

SUMMARY 

 

The aim of this bachelor‘s thesis is to design a reconstruction of optical backbone 

and choose a suitable technology for the mining company Severočeské doly a.s. in the 

Doly Nástup Tušimice area. Designed cabling and network components have to meet 

higher requirements for the performance of an optical backbone network. Theoretical part 

describes the basic elements of the network – including both active and passive elements. 

In the following parts of the bachelor‘s thesis a current state of the optical path is described 

and new needs for the company and the reconstruction of optical backbone are suggested. 
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1. Úvod  

 Tématem mé bakalářské práce je rekonstrukce optické páteřní sítě a navazujících 

metalických segmentů v důlním podniku Severočeské doly a.s.  

Severočeské doly a.s. jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994 rozhodnutím 

o privatizaci podstatné části majetku dvou státních podniků, Doly Nástup Tušimice a Doly 

Bílina. Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí 

a doprovodných surovin. 

Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou 

samostatných těžebních lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Nástup Tušimice produkují 

především energetické uhlí. Doly Bílina jsou producentem nízkosirnatého tříděného 

a energetického uhlí. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je 

i struktura odběratelů, kterým společnost garantuje kvalitu a standardy produkovaného 

uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 20 mil. tun uhlí, čímž zaujímá vedoucí pozici na 

trhu. 

Posláním společnosti není pouze těžba uhlí pro energetiku. Plně si uvědomuje 

nutnost odpovídající kompenzace využívaných přírodních zdrojů v podobě zahlazování 

následků důlní činnosti. Důsledná příprava a realizace rekultivace krajiny a ekologické 

stability území po těžbě hnědého uhlí je jednou ze základních součástí činnosti společnosti. 

Od roku 2006 je vlastníkem 100 % akcií společnosti Severočeské doly a.s. 

společnost ČEZ, a. s.  

U společnosti Severočeské doly a.s. jsem zaměstnán jako technik OIT pro lokalitu 

Doly Nástup Tušimice. Součástí mé pracovní náplně je údržba a rozvoj počítačové sítě SD 

a.s. Z důvodu zvýšení nároků, které jsou kladené na počítačovou síť, je nutné provést 

modernizaci jak páteřní optické sítě, tak i některých navazujících metalických segmentů 

sítě. V bakalářské práci představím analýzu rekonstrukce ze stávajícího stavu na stav, který 

bude vyhovovat potřebám společnosti a moderním trendům IT. Současně také stručně 

přiblížím problematiku týkající se optických vláken a jejich použití v počítačových sítích. 
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2. Popis stávající komunikační infrastruktury a její vlastnosti   

V této kapitole popíši druhy optických vláken a stávající stav optické páteřní sítě. 

2.1 Úvod do problematiky přenosových médií 

Využití optických kabelů je hlavně na páteřních spojích s velkým tokem dat. Hlavní 

výhodou těchto kabelů je, že na rozdíl od metalických kabelů je optické vlákno imunní 

vůči elektromagnetickému rušení a díky této vlastnosti může být signál šířen na delší 

vzdálenosti a nedochází během šíření signálu k velkým ztrátám. Na rozdíl od metalických 

kabelů jsou data v optických vláknech přenášena za pomoci světelných impulsů. 

Optické vlákno je velmi kvalitní vlnovod (ztráty pouze desetiny dB na km) schopný 

přenášet elektromagnetické vlnění o frekvenci okolo 200 THz. Výzkum reálných 

optických vláken pro telekomunikace začal v 70. letech. Z fyzikálních vlastností skla 

vyplynulo postupné použití přenosových oken na vlnových délkách 850, 1310 a 1550 nm, 

jak je vidět na obr. 1. 

 

 

Obr.  1: Elektromagnetické spektrum [zdroj 10] 
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2.1.1 Druhy optických vláken 

Základní třídění optických vláken vychází z konstrukce jádra. Podle průměru jádra 

a profilu indexu lomu můžeme vlákna dělit na: SI – mnohavidová se skokovou změnou 

indexu lomu, GI – mnohavidová gradientní a SM – jednovidová. Jednotlivé druhy vláken 

mají i odlišné parametry. Kromě numerické apertury (která má vztah zejména k navázání 

optického signálu do vlákna), jsou pak další parametry útlum a disperze, které omezují 

přenosové schopnosti optických vláken zejména v datových komunikačních systémech. 

Zatímco útlum omezuje velikost přenášeného optického výkonu, disperze omezuje 

následkem časového rozšiřování přenášených optických impulsů rychlost přenosu dat 

vláknem.  

Mnohavidová (multi-mode) vlákna se skokovou změnou indexu lomu, jak je vidět na 

obr. 2a, lze použít na krátké vzdálenosti, kde se nepoužívají vysoké přenosové rychlosti, 

protože se u nich projevuje velká vidová disperze. Tato vlákna jsou technologicky nejméně 

náročná na výrobu, vyrábějí se z materiálů na bázi skla (SiO2) nebo z průhledných 

polymerů. Průměr jádra je 85 µm. Vlákna se skokovou změnou indexu lomu se již 

nepoužívají. 

Mnohavidová vlákna s gradientní (plynulou) změnou indexu lomu jsou tvořena 

z tenkých vrstev, které se liší indexem lomu, znázorněných na obr. 2b. Díky gradientnímu 

indexu lomu se světlo v těchto vláknech nešíří pomocí totálního odrazu, ale díky ohybu 

světla. Tyto vlákna částečně eliminují vidovou disperzi, a proto mohou být nasazena na 

vyšší přenosové rychlosti. Pokud tedy hovoříme o mnohavidovém vlákně současnosti, je to 

vlákno s gradientním indexem lomu. Průměr jádra je 62,5 µm nebo 50 µm. Typickou 

vlnovou délkou těchto vláken je 850 nm a 1310 nm. 

Jednovidová (single-mode) vlákna jsou v současnosti nejpoužívanější vlákna, jelikož 

se u tohoto typu vláken nevyskytuje vidová disperze. S těmito vlákny lze dosáhnout 

vysokých přenosových rychlostí a lze je použít na velké vzdálenosti. Průměr jádra je 

většinou 5–9 µm (průměr vlasu 70 µm), znázorněno na obr. 2c. Typickými vlnovými 

délkami jsou 1310 nm a 1550 nm. Signál je tvořen jedním videm (paprskem), který se šíří 

podél osy jádra a odráží se při ohybu. 

 



Martin Rejzek: Rekonstrukce optické páteřní sítě důlního podniku 

2012  4    

 

Obr.  2: Druhy optických vláken [zdroj 11] 

Jednovidová vlákna (MM) byla a jsou hojně používaná v LAN sítích na menší 

vzdálenosti. Jejich výhoda je v jednodušší výrobě, ale hlavně kvůli většímu průměru jádra. 

Díky tomuto většímu průměru jádra (62,5 µm nebo 50 µm) lze jako světelného zdroje 

použít aktivní prvky s LED. U jednovidových vláken (SM) je zapotřebí jako aktivní prvky 

používat zejména polovodičové lasery. 

Následující tabulka tab. 1 ukazuje, jaké jsou rozdíly v limitu délky technologie full 

duplex gigabit ethernetu při použití různých druhů optických vláken.  

 

Tab.  1: Limity délky spojů full duplex Gigabit Ethernet [zdroj vlastní] 

Standard typ vlákna průměr (μm) 
šířka pásma 

(MHz*km) 

vzdálenost 

(m) 

1000BASE-SX 

MM 62,5 160 (TIA 568) 2–220 

MM 62,5 200 (ISO/IEC 11801) 2–275 

MM 50 400 2–500 

MM 50 500 (ANSI FC) 2–550 

1000BASE-LX 

MM 62,5 500 2–550 

MM 50 400 2–550 

MM 50 500 2–550 

SM 9 NA 2–5000 
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2.1.2 Druhy metalické kabeláže 

Při výstavbě metalických segmentů strukturované kabeláže se jako přenosové 

médium používá kroucená dvojlinka, někdy nazývaná kroucený pár (twisted pair), 

zkráceně označovaný jako „twist“. Kroucená dvojlinka je tvořena dvojicemi vodičů, které 

jsou po své délce pravidelně zkrouceny. Tyto páry jsou následně samy do sebe zakrouceny 

také, aby bylo docíleno zlepšení elektrických vlastností kabelu, jak je znázorněno na 

obr. 3. Minimalizují se tak přeslechy mezi páry a snižuje se vyzařování 

elektromagnetického záření do okolí i jeho příjem z okolí. 

 

Obr.  3: Znázornění splétání UTP kabelu [zdroj 12] 

Aby byl vliv rušivých prvků kabelu a naopak na kabel co nejmenší, používá se 

několik konstrukčně odlišných druhů kabelu. 

 UTP kabel nestíněný (Unshilded Twisted Pair) – použití pro běžné kancelářské 

prostory. 

 Stíněné kabely fólií FTP (Foiled Twisted Pair) – použito stínění celého svazku 

párů, stínění je provedeno fólií. 

 Stíněné kabely STP (Shilded Twisted Pair) – použito stínění proti 

elektromagnetickému rušení, jednotlivé páry jsou opředeny stíněním. 

Dále lze metalické kabely rozdělit do několika kategorií. Tyto kategorie jsou dány 

dvěma normami. Jedná se o normu TIA 568-B.2 (rozdělení do kategorií s označením 

Cat. X) a normu ISO 11801:202 (rozdělení do tříd). 

 

Cat. 3 (Třída C) 

Kabely pro přenosy dat rychlostí až do 10 Mbps a frekvencí až 16 MHz. Hlavní uplatnění 

Cat. 3 bylo v 10BASE-T Ethernet. 
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Cat. 4 

Kabely pro přenosy dat rychlostí až do 16 Mbps a frekvencí až 20 MHz. Využíváno 

v sítích typu Token Ring, 10BASE-T a 100BASE-T4. 

 

Cat. 5 (Třída D) 

Kabely pro přenosy dat rychlostí až do 100 Mbps (resp. 1 Gbps) a frekvencí až 100 MHz. 

 

Cat. 5e (Třída D) 

Cat. 5e je vylepšená norma Cat. 5, která klade větší důraz na přesnost při výrobě kabelu. 

Maximální délka kabelu mezi jednotlivými aktivními prvky je 100 m. Využívá se 

u 10BASE-T, 100BASE-T i 1000BASE-T (10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps). 

 

Cat. 6 (Třída E) 

Navržena pro gigabitové sítě (včetně 10GBASE-T ) a je zpětně kompatibilní (100, 

100 Mbit). Používá se stíněná i nestíněná kroucená dvojlinka. Specifikace platí až do 

250 MHz a do 100 m. Odstup šumu, přeslechy a útlum mají být nižší než u kategorie 5e. 

 

Cat. 6a (Třída EA) 

Pracuje s šířkou pásma až 500 MHz. Používá se pro ultra-rychlé páteřní aplikace v oblasti 

lokálních sítí. Využívá se i pro 10GBASE-T Ethernet (10 Gbps). 

 

Cat. 7 (Třída F) 

Navržena pro 10 gigabitové sítě a je zpětně kompatibilní (1000, 100, 10 Mbit). Specifikace 

platí až do 500 MHz a do 100 m. Odstup šumu, přeslechy a útlum mají být nižší než 

u kategorie 6. Dosahuje se toho mj. stíněním každého páru zvlášť. Pokud se použijí 

koncovky GG45 (viz obr. 4a) zpětně kompatibilní s RJ45 (viz obr. 4b) nebo TERA (viz 

obr. 4c), který se podobá se mini FireWire nebo mikro USB, pracuje cat. 7 na frekvenci 

600 MHz. 
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Obr.  4: Konektory GG45, RJ45, TERA [zdroj 13, 14, 15] 

 

2.2 Ethernet 

Jedná se o přenosovou technologii, která vznikla už začátkem 70. let ve vývojových 

laboratořích firmy Xerox. Pro jeho další vývoj bylo důležité, že nebyl ponechán jen jako 

proprietární řešení, ale byl firmami DEC, Intel a Xerox standardizován. Jako 

standardizační orgán byla vybrána společnost IEEE.  

2.2.1 Verze Ethernetu 

Jednotlivé varianty se značí např. 10BaseT, 100Base-TX a podobně. První číslice 

určuje maximální přenosovou rychlost v megabitech za sekundu. Následuje označení 

pásma (všechny verze Ethernetu pracují v základním pásmu, proto zde vždy obsahují 

„Base“) a určení druhu přenosového média. 

 Ethernet – původní varianta s přenosovou rychlostí 10 Mbit/s 

10Base-5 – koaxiální kabel o impedanci 50 Ω tvoří sběrnici, ke které se připojují 

pomocí speciálních tranceiverů a AUI kabelů jednotlivé stanice. 

10Base-2 – ethernet na tenkém koaxiálním kabelu o rychlosti 10 Mbit/s. Koaxiální 

kabel tvoří sběrnici, ke které se připojují jednotlivé stanice přímo. Kabel má 

impedanci 50 Ω (RG58), nesmí mít žádné odbočky a je na koncích zakončen 

odpory 50 Ω (tzv. terminátory). 

10Base-T – jako přenosové médium používá kroucenou dvojlinku. Využívá dva 

páry ze čtyř. 

10Base-F – varianta s optickými vlákny. Používá se pro spojení na větší vzdálenost 

nebo spojení mezi objekty, kde nelze použít kroucenou dvojlinku. Tvořila obvykle 

tzv. páteřní síť, která propojuje jednotlivé menší celky sítě. Dnes je nahrazována 

variantami s vyššími rychlostmi (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet). 
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 Fast Ethernet – rychlejší verze s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s dle standardu 

IEEE 802.3u. 

100Base-TX – používá dva páry UTP nebo STP kabelu kategorie 5. 

100Base-T2 – používá dva páry UTP kategorie 3, 4, 5. Je to varianta vhodná pro 

starší rozvody strukturované kabeláže. 

100Base-T4 – používá čtyři páry UTP kategorie 3, 4, 5. Také vhodná pro starší 

rozvody strukturované kabeláže. 

100Base-FX – Fast Ethernet používající dvě optická vlákna. 

 Gigabitový Ethernet – zvýšil přenosovou rychlost na 1 Gbit/s. Ačkoliv standard 

IEEE 802.3 pro Gigabit Ethernet podporuje poloviční i plně duplexní přenos. 

V praxi je gigabitový Ethernet provozován pouze přepínaný s plným duplexem. 

Původně byl definován pouze pro optická vlákna (IEEE 802.3z), později byla 

doplněna i varianta pro kroucenou dvoulinku (IEEE 802.3ab). 

1000Base-T – využívá 4 páry UTP kabeláže kategorie 5e, je definován do 

vzdálenosti 100 metrů. 

1000Base-CX – Gigabit Ethernet na bázi měděného vodiče určený pro propojování 

skupin zařízení na krátké vzdálenosti. 

1000Base-SX – Gigabit Ethernet používající mnohavidové optické vlákno. Je určen 

pro páteřní sítě do vzdáleností několik set metrů. 

1000Base-LX – Gigabit Ethernet používající jednovidové optické vlákno. Je určen 

pro větší vzdáleností až několika desítek kilometrů. 

 Desetigigabitový Ethernet – jeho definice byla jako IEEE 802.3ae přijata v roce 

2003. Přenosová rychlost činí 10 Gbit/s, jako médium slouží optická vlákna 

i kroucená dvojlinka. Jelikož se ujal jen plně duplexní Gigabit Ethernet, IEEE 

802ae se rozhodla, že 10 Gbit Ethernet bude pouze plně duplexní. Algoritmus 

CSMA/CD byl definitivně opuštěn.  

10GBase-T – standard 802.3an. Určen pro přenos po metalické kabeláži typu 

nestíněný kroucený dvojpár na vzdálenost 100 metrů. Tato vzdálenost by měla být 

dosažitelná, ale jen s UTP kabeláží typu Category 7 (Cat. 7) a Category 6a (Cat. 

6a).  

10GBase-S – mnohovidová optická vlákna pro vzdálenost do 65 m. 

10GBase-LX4 – mnohovidová (300 m) i jednovidová (10 km) optická vlákna. 
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10GBase-L – jednovidová optická vlákna, vzdálenost až 10 km. 

10GBase-E – jednovidová optická vlákna, vzdálenost až 40 km. 

 Stogigabitový Ethernet – stejně jako desetigigabitový Ethernet nepoužívá 

přístupovou metodu algoritmu CSMA/CD. Stogigabitový Ethernet byl specifikován 

standardem IEEE 802.3ba v roce 2010. Poskytuje symetrickou rychlost 40 Gbit/s 

nebo 100 Gbit/s. Těchto rychlostí dosahuje za pomoci hrubého dělení vlnových 

délek CWDM nebo hustého dělení vlnových délek DWDM, kdy existuje pro 

jednotlivé směry přenosu několik virtuálních kanálů. Důvodem pro zahrnutí dvou 

přenosových rychlostí byla snaha o podporu 40 Gbit/s pro připojování serverů 

a 100 Gb/s pro realizaci páteřních propojení. 

40GBase-CR4, 100GBase-CR10 – metalická kabeláž do vzdálenosti 10 m. 

40GBase-SR4, 100GBase-SR10 – mnohavidový kabel typu OM3 do vzdálenosti  

100 m. 

40GBase-LR4, 100GBase-LR10 – jednovidový optický kabel do vzdálenosti 

10 km. 

100GBase-ER10 – jednovidový optický kabel do vzdálenosti 40 km. 

2.3 Prvky datové sítě 

Prvky datové sítě lze rozdělit na aktivní a pasivní. 

2.3.1 Aktivní prvky datové sítě 

Důležitou součástí funkční přenosové sítě jsou aktivní prvky. Kabel, ať již optický 

nebo metalický, dokáže přenést data. Ale výběr trasy, kontrolu paketů, rozhodnutí, do které 

sítě má datový paket být doručen, zajistí právě aktivní prvky sítě. 

Aktivní prvky pracují na různých vrstvách modelu OSI resp. modelu TCP/IP, jak je 

ukázáno na obrázku obr. 10 a mají různé vlastnosti, viz tabulka tab. 2. 
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Model OSI 
 

Model TCP/IP 

   
Aplikační   

Aplikační Prezentační 

 Relační   

Přenosová 

(transportní)   

Přenosová 

(transportní) 

Síťová   Internetová 

Spojová (linková) 

 
Síťové rozhraní 

Fyzická 

 Obr.  5: Referenční model OSI a model TCP/IP [zdroj 4] 

 

 

 

 
Tab.  2: Rozdělení aktivních prvků dle vrstev ISO/OSI [zdroj vlastní] 

Aktivní prvek Funkce Vrstva ISO/OSI 

Repeater (zesilovač) Opakuje (zesiluje signál) Fyzická 

Transceiver 

(převodník) 

Převádí signál Fyzická 

Hub (rozbočovač) Rozbočuje signál na všechny své porty Fyzická 

Switch (přepínač) Filtruje pakety, propojuje přímo komunikující 

stanice 

Linková 

Router (směrovač) Směruje pakety Síťová 

Gateway (brána) Propojuje dvě rozdílné sítě Aplikační 

 

2.3.2 Pasivní prvky datové sítě 

Další velmi důležitou součástí datové sítě jsou její pasivní prvky. Mezi pasivní prvky 

datové sítě řadíme strukturovanou kabeláž a datové rozvaděče. 

Strukturovaná kabeláž zajišťuje datové přenosy po fyzické vrstvě. Jedná se tedy 

o vlastní kabeláž, ať již optickou či metalickou. Jednotlivé druhy optické a metalické 

kabeláže byly uvedeny v kapitolách 2.1.1. a  2.1.2. Důležitou součástí strukturované 

kabeláže je její zakončení, aby bylo možné propojit pasivní prvky datové sítě s jejími 
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aktivními prvky. Optické i metalické kabely jsou zakončeny v datových rozvaděčích na 

patch panelu. Tento patch panel může být jak metalický (obr. 6a), tak i optický (obr. 6b). 

 

Obr.  6: 19" UTP patch panel a 19" optický patch panel - optická vana [zdroj 16, 17] 

Aby bylo možné propojit aktivní prvky sítě s pasivními prvky sítě, je nutné vhodně 

zvolit typ konektoru, tedy zakončení. U metalické kabeláže je standartním zakončením 

konektor RJ45, ale u optického zakončení si lze vybrat z mnoha druhů optických 

konektorů, jak je vidět na obrázku obr. 7. Je tedy velmi důležité toto zakončení 

neopomenout, jelikož pak při samotné výstavbě datové sítě by mohlo dojít 

k nekompatibilitě propojovacích částí a mohlo by nastat zdržení z důvodu doobjednání 

vhodných propojovacích kabelů – patch kabelů. Právě patch kabel propojuje rozhraní 

aktivního prvku se zakončením strukturované kabeláže a může tedy být jak optický, tak 

i metalický. Patch kabely se dělají v různých délkách a je možné použít i různobarevné 

patch kabely pro lepší přehlednost zapojení datového rozvodu. 
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Obr.  7: Optické konektory [zdroj 18] 

 

Datové rozvaděče – zde jsou jednotlivé aktivní i pasivní prvky upevněny. Nejčastější 

šířka datového rozvaděče je 19" nebo pro menší použití 10", což jsou standardizované 

rozměry datových rozvaděčů. Datový rozvaděč pro potřeby uložení aktivních a pasivních 

prvků datové sítě může být buď: 

 stojanový – určen k postavení na zem (obr. 8a), může být rozebíratelný nebo 

nerozebíratelný; 

 nástěnný – určen k zavěšení na stěnu (obr. 8b), může být rozebíratelný nebo 

nerozebíratelný. 
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Obr.  8: Stojanový rozvaděč Triton  RMA a nástěnný rozvaděč Triton RBA [zdroj 19, 20] 

Další dělení datových rozvaděčů může být dle stupně krytí. Krytí je konstrukční 

opatření, které poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi 

a dosahuje se jím ochrana před vniknutím cizích předmětů, vody, plynů, prachu apod. 

Předpis, který v současnosti specifikuje krytí elektrického zařízení je, ČSN EN 60529. 

Stupeň ochrany krytí se udává ve tvaru IP XX, kde XX jsou dvě číslice. První 

charakteristická číslice udává krytí proti vniknutí cizího tělesa viz tab. 3 a druhá 

charakteristická číslice udává stupeň krytí proti vniknutí vody viz tab. 4.  
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Tab.  3: Krytí elektrických zařízení, 1 .charakteristická číslice dle ČSN EN 60529 [zdroj 5]

 

  

Ochrana před
Nesmí dosáhnout k 

živým částem

Ochrana před 

vniknutím

Nesmí 

proniknout do 

0 Nechráněno ------ Nechráněno ------ ---

1 dotykem hřbetu ruky

koule o Ø = 50 mm s 

rukojetí, tlačena sílou 

50 N

předmětu do průměru 

nad 50 mm

koule o Ø = 50 

mm, tlačená silou 

50 N

---

2 dotykem prstu

kloubový prst o Ø = 

12,5 mm a délce 80 

mm s rukojetí, tlačen 

silou 30 N

předmětu do průměru 

nad 12,5 mm

koule o Ø = 12,5 

mm, tlačená silou 

30 N

---

3 dotykem nástrojem

sonda o Ø = 2,5 mm 

a délce 100 mm s 

rukojetí, tlačena silou 

3 N

předmětu do průměru 

nad 2,5 mm

sonda o Ø = 2,5 

mm, tlačena silou 

3 N 

---

4 dotykem drátem

sonda o Ø = 1 mm a 

délce 100 mm s 

rukojetí, tlačena silou 

1 N

předmětu do průměru 

nad 1 mm

sonda o Ø = 1 

mm tlačena silou 

1 N

---

5 dotykem drátem

sonda o Ø = 1 mm a 

délce 100 mm s 

rukojetí, tlačena silou 

1 N

prachu o zrnitosti 

nižší, než 25 µm

v množství, 

kterým by byla 

ohrožena funkce 

a bezpečnost 

6 dotykem drátem

sonda o Ø = 1 mm a 

délce 100 mm s 

rukojetí, tlačena silou 

1 N

prachu o zrnitosti nižší 

než 25 µm
vůbec

Ochrana proti cizím předmětům a 

prachu
Symbol

Číslice 

IP

Ochrana proti nebezpečnému dotyku
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Tab.  4: Krytí elektrických zařízení, 2. charakteristická číslice dle ČSN EN 60529 [zdroj 5] 

Číslice 

IP 
Ochrana před 

Nesmí proniknout škodlivé množství 

při *) 
Symbol 

0 Nechráněno ---------   

1 
svisle kapající 

vodou 

Kapání z trysek s roztečí 20 x 20 mm, 

průtok tryskou 0,4 ml/minutu po dobu 

10 minut 

 

2 

kapající vodou pod 

úhlem 15° od 

svislice 

Kapání z trysek s roztečí 20 x 20 mm, 

průtok tryskou 1,2 ml/minutu po dobu 

2,5 minut v každé ze 4 poloh 

 

3 
deštěm pod úhlem 

60° od svislice 

Stříkání - z trysek o průměru 0,4 mm 

na kývajícím se oblouku, průtok na 

trysku 0,07 l/minutu, doba trvání 10 

minut, nebo sprchou o průměru 102 

mm se 122 tryskami o průměru 0,5 mm 

a průtokem 10 l/min po dobu 1 minuta 

na 1 m2 plochy 

  

4 

stříkající vodou pod 

úhlem 180° od 

svislice 

Stříkání ze vzdálenosti 0,2 m - z trysek 

o průměru 0,4 mm na kývajícím se 

oblouku, průtok na trysku 0,07 

l/minutu, doba trvání 10minut, nebo- 

sprchou o průměru 102 mm se 122 

tryskami o průměru 0,5 mm a průtokem 

10 l/min, po dobu 1 minuty na 1 m2 

plochy (minimálně 5 minut) 

 

5 
tryskající vodou ze 

všech směrů 

Stříkání proudnicí o průměru 6,3 mm 

ze vzdálenosti 2,5 až 3 m, s průtokem 

12,5 l/minutu po dobu 1 minuta na 1 

m2 plochy (minimálně 3 minuty) 

 

6 

intenzivně 

tryskající vodou ze 

všech směrů 

Stříkání proudnicí o průměru 12,5 mm 

ze vzdálenosti 2,5 až 3 m, s průtokem 

100 l/minutu po dobu 1 minuty na 1 m2 

plochy (minimálně 3 minuty) pod 

hladinou po dobu 30 minut 

  

7 

dočasným 

zaplavením až 0,15 

m nad horní okraj 

Ponoření pod hladinu, horní část 

alespoň 0,15 m a spodní část alespoň 1 

m 

 

8 

trvalým ponořením 

do vody do 

hloubky… 

Ponoření pod hladinu do dohodnuté 

hloubky a po dohodnutou dobu 
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2.4 Stávající optická páteřní síť DNT 

Stávající optická páteřní síť podniku Severočeské doly a.s. v lokalitě Tušimice 

vychází z podkladů, které zpracovali tehdejší pracovníci podniku, a je z let 1993. Tehdy 

byl vyhotoven projekt, který řešil výběr trasy, pokládku a montáž optického kabelu. 

2.4.1 Původní požadavky na optickou páteřní síť 

V roce 1993 byla situace taková, že v areálu DNT bylo zapotřebí propojit pomocí 

páteřní datové sítě následující objekty: 

 budovu telefonní ústředny 

 administrativní budovu 

 budovu laboratoře 

 areál dílen 

V té době byly na DNT dvě grafické stanice SUN, na kterých byly provozovány 

grafické aplikace pro potřeby báňského modelování. Jedna stanice SUN byla umístěna 

v budově telefonní ústředny a druhá stanice SUN byla umístěna v administrativní budově. 

Obě stanice byly zapojeny do sítě typu Ethernet. 

Dále byl do sítě typu Ethernet připojen jeden server Compaq se systémem SCO 

Unix, který byl umístěn v administrativní budově. Další rozmístění PC bylo následující: 

- 30 počítačů v administrativní budově 

- 1 počítač v budově laboratoře 

- 29 počítačů v areálu dílen 

Z důvodu značného elektromagnetického rušení v areálu DNT vlivem vlastního 

provozu bylo rozhodnuto provést propojení páteřní datové sítě prostřednictvím optických 

kabelů. Z technického rozboru vyplynulo použití optického kabelu s 12 vlákny. Vzdálené 

lokality Málkov a Březno byly připojeny rozhraním dle doporučení CCITT G.703 

s přenosem 2 × 2048 kbit/s. 
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2.4.2 Koncepce řešení 

 

Největší rozsah páteřní sítě, tj. největší vzdálenost mezi koncovými body, činila asi 

1300 m s postupným vyvedením asi po 400 m.  

Jako přenosová technologie na páteřní optické síti byla zvolena technologie FDDI, 

která v té době byla prakticky jedinou osvědčenou a spolehlivou technologií pro rychlou 

síť s dokonalým managementem. Přednosti FDDI: 

 vysoká spolehlivost 

 schopnost překlenutí velkých vzdáleností (až 2 km) 

 vysoký přenosový výkon 

 podpora velkých rámců (až 4500 B) 

Z výše uvedených důvodů byl jako nejvhodnější vybrán typ vláken s gradientní 

změnou indexu lomu doporučený pro provoz technologie FDDI. Použitá optická vlákna 

splňovala minimální požadovanou šířku pásma B > 400 MHz/km a byla vhodný pro 

provozování zařízení s vlnovou délkou v oblasti 1300 nm. Právě 1300 nm je vlnová délka, 

se kterou pracuje technologie FDDI. Lze použít i ostatní zařízení, která pracují v oblasti 

850 nm s ohledem na maximální překlenutelný útlum. 

2.4.3 Zvolené technické řešení zemního uložení ochranných trubek 

Pro zemní práce a pokládku kabelů bylo nutno dodržet tehdy platné normy: 

 ČSN 73 3050 Zemní práce 

 ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

Před samotným započetím zemních prací bylo nutno vyznačit v terénu všechny 

podzemní inženýrské sítě, které se nacházely v blízkosti navržené trasy. Kabelová rýha 

byla hloubena v šířce 0,35 m a do hloubky 0,7 m ve volném terénu. V případě průchodu 

pod komunikací byla rýha vyhloubena do hloubky 1 m. Po položení ochranné trubky byl 

proveden zásyp do výšky 50–100 mm. Na tento pískový zásyp se uložila vrstva cihel nebo 

betonových desek. Dále se kabelová rýha postupně zahrnovala a zhutňovala a do vrstvy 

zeminy 0,2–0,3 m nad ochrannou trubkou byla vložena výstražná oranžová fólie. Při 

křížení s inženýrskými sítěmi a s vozovkou byla ochranná trubka uložena do betonového 

žlabu. 
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Pokládka ochranných trubek byla zvolena co možná nejpřímější. Veškeré změny 

směru bylo nutno provádět v obloucích s poloměry ohybu minimálně 2 m. Pro potřeby 

lokalizace optického kabelu byla trasa ve volném terénu vybrána tak, aby byla sdílena se 

sdělovacím kabelem. Spoje ochranných trubek v zemi byly označeny v kabelové rýze 

permanentními magnety. Ochranné trubky byly zataženy i do kabelových kanálů 

a technických chodeb, pokud to podmínky dovolily. 

2.4.4 Zvolené technické řešení zemního uložení a zakončení optického kabelu 

Optický kabel byl zatažen z rozvaděče do rozvaděče v celistvých délkách se 

smotanými rezervami na dně daného rozvaděče. Kabel byl protažen skrze ochranné trubky 

tak, aby nebyla překročena maximální zatahovací síla daná výrobcem. Dále bylo nutno 

dbát na maximální povolený ohyb optického kabelu. Kabely v optických rozvaděčích byly 

opatřeny těsnícími zátkami. 

Pro realizaci byl vybrán optický kabel se dvanácti vlákny 62,5/125 μm. Jednotlivá 

vlákna byla v provedení s gradientní změnou indexu lomu doporučená pro FDDI, tedy 

splňovala podmínku minimální šířky pásma B > 400 MHz/km. Tento požadavek byl 

vzhledem k požadovanému použití technologie FDDI klíčový. Použit byl optický kabel 

výrobce BICC s označením HF-062-S12-G2-NMLU, který je nehořlavý. 

Optická vlákna byla zakončena ST konektory v optických patch panelech. Tyto 

optické patch panely byly umístěny v 19" stojanových nebo nástěnných rozvaděčích. ST 

konektory byly zvoleny z důvodu dobré mechanické odolnosti a tehdejšímu hojnému 

rozšíření. Stojanové rozvaděče měly odnímatelné bočnice a zadní kryt, aby byl zajištěn 

lepší přístup k pasivním a aktivním prvkům.  

2.4.5 Ochranná opatření 

 Mechanická ochrana 

Optické kabely jsou po celém svém průběhu mechanicky chráněny. Tuto 

mechanickou ochranu pro úseky položené do země tvoří ochranná trubka 

HDPE 40/34 mm s prelubrikovaným zatahovacím prvkem. Shodná ochrana 

byla použita i v kabelových kanálech a technických prostorách budov, kde je 
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trubka z nehořlavého materiálu. Při průchodu budovami byla také jako 

mechanická ochrana použita elektroinstalační lišta. 

 Protikorozní ochrana 

Použité kabely jsou v protikorozním provedení, další opatření nebyla nutná 

provádět. 

 Ochrana před nebezpečnými a rušivými vlivy vn/vvn 

Kabely jsou zcela dielektrické a přenosovým médiem je skleněné vlákno. 

Z tohoto důvodu nepřichází ovlivnění v úvahu. 

 Ochrana před přepětím a nadměrným proudem 

Jelikož jsou kabely zcela dielektrické a přenosovým médiem je skleněné 

vlákno, ovlivnění nepřipadá v úvahu. 

 Požární ochrana 

V kabelových kanálech a technických prostorách je prostředí s nebezpečím 

požáru hořlavých prachů. V těchto úsecích bylo potřeba použít ochranné 

trubky i kabely s nižším stupněm hořlavosti než C3 dle ČSN 730823 Stupeň 

hořlavosti stavebních hmot resp. ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace 

stavebních výrobků a konstrukcí staveb třídy E nebo F, která starší normu 

nahrazuje. 

 

2.5 Použité aktivní prvky 

Jako aktivní prvky na datové síti byla použita zařízení od firmy 3Com, která oproti 

zařízením od firmy Cisco nabídla za nižší cenu stejné funkční vlastnosti. S vývojem 

a novými požadavky na rychlost, tedy na šířku přenášeného pásma se obměňovali i aktivní 

síťové prvky.  

2.5.1 Aktivní prvky optické páteřní sítě 

Níže jsou uvedeny aktivní prvky na páteřní optické datové síti tak, jak probíhal 

rozvoj síťových technologií a jak probíhala obměna do současného stavu. 
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 3Com Netbuilder II 

Jedná se o směrovač, který měl nezastupitelnou funkci hlavně díky WAN 

rozhraním a konverzi mezi mnoha linkovými technologiemi, v našem případě 

FDDI/Ethernet. Obsahoval Firewall a některé proxy funkce. U nás byla 

používána jeho osmi slotová podoba. 

 3Com switch 4050 

Jedná se o vysoce odolný gigabitový přepínač místní sítě, jenž nabízí vysoce 

dostupné, výkonné a bezpečné přepínání třetí vrstvy s vyspělým síťovým 

managementem a podporou webcache. Obsahuje bohatý soubor vlastností, 

které odpovídají požadavkům podnikových zákazníků. Podporuje technologii 

XRN®, která umožnuje vytvořit distribuovanou přepínací fabrici s dalšími 

podobně vybavenými přepínači. Přepínač je vybaven šesti optickými 

konektory MTRJ 1000Base-SX, dvanácti integrovanými metalickými 

10/100/1000 Mbit/s porty RJ45  a dále šesti GBIC porty obr. 9. Tento prvek 

byl používán na DNT ještě donedávna a jevil vysokou spolehlivost i v tak 

náročném prostředí jako je důlní prostředí. 

 

Obr.  9: 3Com switch 4050 [zdroj vlastní] 

 

 3Com Switch 5500-EI  

Je stohovatelný 10/100 Mbit/s přepínač prémiové řady s Enhanced Image 

(EI) softwarem pro firmy používající ty nejnáročnější síťové aplikace. 24 

nebo 48 portů funguje na 10/100 Mbit/s, zatímco SFP porty fungují na 

gigabitových rychlostech. Přepínač 5500-EI viz obr. 10 podporuje 

distribuovanou odolnou 3Com XRN® stohovací technologii a pokročilé 

Layer 3 (RIP/OSPF) směrování, Layer 2–4 QoS, a vlastnosti umožňující 

omezování rozsahu. Tento přepínač rovněž podporuje IEEE 802.1X network 

log-in pro zabezpečení založené na uživatelích. 



Martin Rejzek: Rekonstrukce optické páteřní sítě důlního podniku 

2012  21    

 

Obr.  10: 3Com switch 5500-EI [zdroj vlastní] 

 

2.5.2 Aktivní prvky pro metalické segmenty 

Pro připojení jednotlivých účastníků bylo použito nejprve několik Ethernet HUBů 

3Com SuperStack II a potom s vývojem technologií klasických L2 switchů se síťovým 

managementem. Jednalo se o prvky 3Com SuperStack Switch 3000 a poté 3Com 

SuperStack 3 switch 4400 a to 12, 24 nebo 48 portových viz obr. 11. 

 

Obr.  11: 3Com SuperStack switch 4400 48 portů [zdroj vlastní] 

 

2.6 Přenosová rychlost 

Původní optická páteřová síť byla vybudována v době, kdy byly komerčně dostupné 

technologie pro rychlost 100 Mbit/s. S postupným technologickým vývojem v oblasti 

informačních technologií se postupně stala komerčně dostupná technologie 1 Gbit/s. 

Jelikož námi používané prvky přenosovou rychlost 1 Gbit/s podporují, tak jsme postupně 

na stávajícím optickém kabelu této rychlosti dosáhli a provozujeme jí. Vzdálenosti, 

v jakých se optické rozvaděče optické páteřní sítě od sebe nacházejí, již nejsou 

doporučované pro rychlost 1 Gbit/s, proto je žádoucí uskutečnit postupnou obnovu páteřní 

optické sítě. 
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3. Požadavky na nové funkce a služby 

S vývojem nových technologií a služeb je z důvodu konkurenceschopnosti nutné 

snažit se reagovat na tyto změny a implementovat nové funkce a služby ve prospěch 

společnosti. 

3.1 Strukturovaná kabeláž 

Datová síť je dnes v každé administrativní nebo výrobní budově nutností a jasný 

trend doby její důležitost neustále posiluje. Spolehlivě fungující datová síť je velmi 

důležitá pro chod firmy. Strukturovaná kabeláž, tedy pasivní část datové sítě, může mít 

širší uplatnění než jen pro přenos dat. Lze jí například použít i k připojení telefonních 

přístrojů k pobočkové ústředně. Stále více ale převládají trendy veškerou komunikaci 

jednotlivých technologií převést na data, která mohou být přenášena unifikovaným 

způsobem. Rostoucí přenosová kapacita umožňuje kromě dat přenášet i zvuk a obraz. Díky 

tomu dnes prochází bouřlivým rozvojem např. IP telefonie nebo IP televize. Efekt je na 

první pohled zřejmý. Místo několika nezávislých systémů kabelových rozvodů stačí 

vybudovat jeden. 

3.1.1 Horizontální a páteřní rozvody 

Horizontální rozvody jsou převážně určeny k připojení koncových zařízení. Převážně 

jsou tvořeny UTP nebo STP kabely. Požadavkem na instalovanou kabeláž je tedy, aby 

podporovala rychlost 1 Gbit/s na metalickém kabelu. 

Vzhledem k omezené délce horizontálních rozvodů ve větších objektech s jediným 

datovým rozváděčem nevystačíme. Je třeba jich rozmístit po objektu víc a vzájemně je 

propojit páteřními rozvody. Na ty jsou ale kladeny podstatně vyšší nároky. Páteřní spoj 

mezi dvěma uzly datové sítě by měl současně přenášet provoz všech koncových zařízení, 

musí mít tedy dostatečnou propustnost. Při poruše tohoto spoje by došlo k výpadku všech 

koncových zařízení, musí zde být tedy výrazným způsobem posílena spolehlivost. 

Plánovaná přenosová rychlost na páteřním optickém vedení je 10 Gbit/s. 
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3.2 Aktivní prvky 

Aktivní prvky jsou samostatnou kapitolou, nicméně se systémem strukturované 

kabeláže neoddělitelně spjatou. Podobně jako strukturovaná kabeláž, tedy pasivní část 

datové sítě, prošly i aktivní prvky bouřlivým vývojem. Dnes základním aktivním 

stavebním kamenem datové sítě je síťový přepínač, tedy switch.  

3.2.1 Aktivní prvky pro horizontální rozvody 

U aktivních prvků pro horizontální rozvody není požadováno přepínání na vrstvě L3, 

ale stačí switch, který je kategorie L2, tedy přepíná na linkové vrstvě. Rychlost 

metalických portů postačuje minimálně 100 Mbit/s full duplex. Dále je vyžadována 

podpora optického rozhraní kompatibilního s optickým rozhraním páteřních switchů, 

podpora radius ověřování, podpora VLAN a podpora rapid spanning tree protokolu. 

Samozřejmostí je podpora síťového managementu přes SNMP. 

3.2.2 Aktivní prvky pro páteřní rozvody 

Pro páteřní rozvody je nutné použít switche s dostatečnou přenosovou kapacitou 

a početním výkonem. Z důvodu dostatečné přenosové kapacity je zde potřeba podpory 

optického 10 Gbit/s rozhraní. Samozřejmostí je podpora přepínání na L3 vrstvě, možnost 

stohování, síťový management přes SNMP a vybavenost odpovídajícími 

standardizovanými síťovými porty. Další důležitou vlastností, kterou by měli být switche 

vybaveny, je podpora IP telefonie, podpora QoS, podpora OSPF protokolu, podpora radius 

autentikace, VLAN, podpora rapid spanning tree protokolu a podpora IP verze 6. Z důvodu 

spolehlivosti je požadován redundantní zdroj. 

3.3 Nové informační systémy a aplikace 

Severočeské doly a.s. tvoří tři hlavní lokality, a to Doly Nástup Tušimice, Doly 

Bílina a ředitelství Chomutov. V lokalitě Doly Bílina se nachází hlavní datové centrum, 

kde jsou umístěny hlavní centrální servery pro informační systém SAP. Dále zde probíhá 

centrální zálohování podružných datových center nacházejících se v Tušimicích 

a v Chomutově. 



Martin Rejzek: Rekonstrukce optické páteřní sítě důlního podniku 

2012  24    

3.3.1 Podnikový informační systém 

V našem podniku je jako podnikový informační systém provozován softwarový 

produkt od firmy SAP. Servery, které zajišťují jeho chod, jsou centralizovány do lokality 

Bílina. Z důvodu této centralizace vznikají vyšší nároky jak na přenosovou kapacitu sítě, 

tak i na spolehlivost jednotlivých aktivních a pasivních prvků počítačové sítě. 

S nasazením centrálního informačního systému bylo také rozhodnuto o centrální 

archivaci dat z jednotlivých lokalit. Centrálně se tedy archivují data z nosných aplikací, 

z poštovních schránek a jednotlivé domovské adresáře uživatelů. 

Na Severočeských dolech je také provozován systém GIS od firmy ESRI, který 

využívá standardní třívrstvé architektury s centrálním datovým uložištěm. Velmi důležitou 

součástí systému je prezentace mapových děl vytvářených podle důlně-měřické legislativy 

(především podle vyhlášky ČBÚ 435/1992 Sb.). Tato prostorově uložená data jsou náročná 

na velikost a jejich zobrazení na klientské stanici závisí v nemalé míře na propustnosti 

datové přenosové sítě. 

3.3.2 Řídící systémy 

Jedná se o systémy, které řídí, ovládají a shromažďují potřebná data z důlního 

provozu. Zejména se jedná o řízení, ovládání a monitoring pasových dopravníků a jiných 

technologických celků, dále pak sběr dat a vizualizace těchto dat v řídicím systému. V naší 

firmě se používají dva nosné řídicí systémy, které byly vyvinuty přímo dle požadavků 

Severočeských dolů a.s. Z těchto systémů dále probíhá export důležitých dat jak do 

informačního systému SAP, tak i do manažerského systému, který byl vyvinut 

programátory Severočeských dolů a.s. 

3.3.3 Docházkový a přístupový systém 

Docházkový systém se skládá z několika základních komponent, jako jsou např. 

snímač, turniket a řídící počítač. Jednotlivé komponenty mohou mezi sebou komunikovat 

prostřednictvím počítačové sítě. Často docházkový systém plní i funkce přístupového 

systému. Právě takový systém je v naší firmě zaveden a pracuje v režimu on-line 

a v případě poruchy komunikace přejde do režimu off-line.  
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Dalším přístupovým systémem je přístupový systém, prostřednictvím něhož je 

monitorován přístup a provádění kontrol dle báňské vyhlášky na jednotlivá technologická 

pracoviště, jako jsou např. poháněcí stanice na pasových dopravnících.  

Pro spolehlivou funkcionalitu je tedy potřeba, aby přenosová síť mezi jednotlivými 

prvky systémů byla co nejspolehlivější. 

3.3.4 Kamerové systémy 

V dnešní době si lze těžko představit firmu, která neprovozuje alespoň malý 

kamerový systém. V naší společnosti je provozováno několik kamerových systémů, které 

mají vzdálený centrální dohled 24 hodin denně. Jedná se tedy o velké datové přenosy mezi 

kamerami a centrem, kde probíhá záznam, vyhodnocení a archivace pořízených dat.  

Právě velký rozvoj kamerových systémů v naší společnosti a požadavek vzdáleného 

přístupu do kamerového centra byly jedny z velkých důvodů pro modernizaci páteřové 

optické sítě. 

Jelikož díky kamerovým systémům byla v naší společnosti významně snížena ztráta 

vlivem trestné činnosti, dá se předpokládat jejich rozvoj. 
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4. Návrh vhodné technologie v podniku Severočeské doly a.s. 

Z důvodů uvedených v kapitole 3 postupně dochází k obměně jednotlivých pasivních 

a aktivních prvků datové sítě, aby vyhovovaly současným a budoucím potřebám 

společnosti.  

4.1 Výchozí stav 

Krátká rekapitulace stavu optické páteřní sítě, ze kterého vycházíme, je na obr. 12.  

 Kruhová topologie 

 Použitý 12-ti vláknový jednovidový optický kabel 62,5/125 μm 

 Zakončení optických vláken ST konektory 

 Uložení v zemi, v kabelových kanálech nebo kabelových roštech v HDPE 

chráničkách  

 Stávající přenosová rychlost 1 Gbit/s Ethernet (mnohdy funkční i přes 

překročení doporučení na max. délku optické trasy) 

 

Obr.  12: Stávající stav páteřní sítě [zdroj vlastní] 
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4.2 Cílový stav 

Nová optická páteřní síť by měla splňovat požadavky, které jsou specifikovány 

v kapitole 3 a mít jistou rezervu na pokrytí požadavků, které by mohly vyvstat v budoucnu. 

Nová optická páteřní síť je na obr. 13, bude těchto parametrů: 

 Kruhová topologie 

 Optický kabel bude jednovidový se 48 vlákny vhodný pro venkovní použití 

 Zakončení optických vláken konektory FC/PC 

 Uložení v zemi, v kabelových kanálech nebo kabelových roštech v HDPE 

chráničkách  

 Provoz 10 Gbit/s Ethernet 

 Dle potřeby výměna aktivních i pasivních prvků a jejich další využití 

v navazujících optických nebo metalických segmentech 

 

Obr.  13: Nový stav optické páteřní sítě [zdroj vlastní] 
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4.3 Výběr vhodného optického kabelu 

Při výběru vhodného optického kabelu pro páteřní optickou síť jsem vycházel 

z několika hledisek. 

4.3.1 Hlediska výběru optického kabelu 

1. Kde bude kabel instalován? 

Toto hledisko má zejména vliv na konstrukční provedení kabelu. Jelikož bude kabel 

uložen ve stávajících HDPE chráničkách, navrhuji použití univerzálního optického 

kabelu, jehož ochranný plášť je odolný proti UV záření. Dalším významným 

konstrukčním parametrem je ochrana proti vlhkosti. 

 

2. Jaký počet vláken v optickém kabelu? 

Vyšel jsem z klasického zapojení, kdy je na propojení dvou aktivních prvků mezi 

sebou zapotřebí dvou optických vláken, jedno pro vysílání a druhé pro příjem. Dále 

jsem počítal s vláknovou rezervou pro případ poruchy či rozšíření připojení. Rezervu je 

dobré zvolit alespoň dvojnásobnou, jelikož cena výkopových prací a instalace 

optického kabelu v případě potřeby rozšíření kapacity je vysoká. 

 

3. Jaký typ optického kabelu? 

Odpovědí na tuto otázku je vzdálenost mezi jednotlivými optickými rozvaděči, které 

mají být propojeny, a typ přenosového protokolu, který bude použit. Vzhledem k tomu, 

že bude použit 10 Gigabitový Ethernet a vzdálenost mezi budovami překračuje 300 m, 

rozhodl jsem se použít jednovidový optický kabel. 

 

4.3.2 Vybraný typ optického kabelu 

Vyhodnocením otázek z kapitoly 4.3.1 jsem dospěl k výběru vhodného optického 

kabelu pro páteřní optickou síť. Je jím jednovidový optický kabel od firmy OFS Fortex DT 

s označením AT-3BE12YT-48. 

Jedná se o speciální plně bezgelový kabel, který neobsahuje gel ani v kabelovém 

jádru, jak je pro optické kabely typické, tak ani v samostatných trubičkách. Toto velmi 

usnadňuje práci s kabelem zejména při zakončování, kdy není třeba vlákna čistit od 
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speciálního gelu. Ochrana proti vodě je zde realizována pomocí vodu absorbujících vláken 

a  pásků, které jsou v kabelu místo gelu. Tento plně dielektrický optický kabel Fortex DT 

(viz obr. 14) s typovým označením AT-3BE12YT-48 je typu ZWP (Zerou Water Peak), 

což znamená, že eliminuje zvýšený útlum při vlnové délce 1383 nm známý jako 

WaterPeak. Tímto je možné využít celý potenciál jednovidového optického vlákna pro 

přenos vlnových délek v šířce pásma od 1260 nm do 1625 nm. Eliminací tohoto jevu 

dosáhneme nárůstu přenosové kapacity až o 30% při zachování kompatibility s dříve 

vyráběnými vlákny. Jak již z označení vyplývá, jedná se o kabel se 48 vlákny. 

 

Obr.  14: Optický kabel OFS Fortex DT [zdroj 21] 

 

4.4 Ostatní pasivní prvky páteřní optické sítě 

Optický kabel bude zakončen v optické vaně Conteg pomocí konektorů FC/PC buď 

ve stávajícím 19" rozvaděči, provede se reorganizace rozvaděče, nebo v případě potřeby 

v novém 19" rozvaděči. Nové 19" rozvaděče budou dle potřeby použity buď nástěnné nebo 

stojanové od české firmy Triton. Jelikož jsou rozvaděče umístěny uvnitř budov většinou 

v technické místnosti, není třeba speciálního krytí a plně vyhovující je krytí IP30. 

Konektory pro zakončení optických vláken FC/PC jsem vybral z hlediska unifikace 

s již používanými konektory a také z důvodu jejich stability ve spoji. 

4.5 Aktivní prvky optické páteřní sítě 

Stávající aktivní prvky páteřní sítě 3Com switch 4050 a 3Com switch 5500-EI budou 

nahrazeny za prvky, které podporují 10Gigabit Ethernet. Jako nejvhodnější produkt jsem 

vybral 3Com switch 5500G a to jak ve 24 nebo 48 portovém provedení s odpovídajícími 

10Gbit moduly. Toto rozhodnutí jsem provedl jednak z důvodu poměru cena/výkon vůči 

konkurenčnímu switchy od firmy Cisco a jednak z důvodu jednotnosti síťových prvků 
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ve firmě (servis, správa prvků). Stávající nahrazené switche budou dále využity v rámci 

horizontálních rozvodů. 

Pro větší spolehlivost a odolnost páteřní sítě proti výpadku budou 3Com switche 

5500G vybaveny redundantními zdroji. Napájení jednotlivých switchů jsem zvolit 

prostřednictvím záložních zdrojů odpovídající kapacity od firmy APC, které budou 

vybaveny SNMP moduly pro management. Jednotlivé switche budou v rámci jednoho 

stohu propojeny stackovacími kabely z důvodu větší přenosové rychlosti v rámci stohu. 

4.6 Realizace rekonstrukce 

Realizace optických kabelových tras bude prováděna postupně ve stávajících 

chráničkách, kde je dnes uložen vícevidový optický kabel. Vzhledem k existenci kruhové 

topologie stávající optické páteřní sítě se bude postupovat postupně, aby byl co nejméně 

narušen provoz. Rekonstrukce bude tedy rozdělena do několika etap, které se dají 

realizovat samostatně. 

V 1. etapě se začne se segmentem Správní budova – Nová hala, který je v havarijním 

stavu. Vzhledem k plánované možnosti propojení s lokalitou Březno po sloupech vysokého 

napětí z Trafostanice jsem se rozhodl začlenit do kruhu i rozvaděč na Trafostanici. Dále 

jsem se rozhodl začlenit do páteřního kruhu i rozvaděč v budově Laboratoře a také 

Drtírna 1, jelikož se jedná o strategické uzly. 

Další etapy rekonstrukce jednotlivých segmentů budou prováděny dle provozních 

a ekonomických podmínek. V těchto etapách bude zapotřebí před provedením výkopových 

prací provést několik výkopových sond k nalezení optických spojek, které se na optickém 

kabelu nacházejí. Poté se provede jejich rozebrání a demontáž ukončení stávajícího kabelu. 

V případě neprůchodnosti chráničky bude opět zapotřebí udělat výkop a vložit část nové 

chráničky. Poté, co bude trasa zprůchodněna, lze dokončit zatažení nového optického 

kabelu. 

Po natažení nového optického kabelu je nutné na spoji provést měření nové trasy. 

Toto měření bude provedeno za pomoci optického reflektometru. Tato metoda je založena 

na periodickém vysílání krátkých optických pulsů do měřeného vlákna. V důsledku 

všesměrového rozptylu na nehomogenitách uvnitř jádra se část výkonu vrací zpět 



Martin Rejzek: Rekonstrukce optické páteřní sítě důlního podniku 

2012  31    

k počátku optického vlákna. Měřící protokol bude součástí předávací dokumentace. 

Závěrem se nakonfigurují a zprovozní aktivní prvky. Dále se musí veškeré spoje a zařízení 

označit popisky.  
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5. Závěr 

Rychlý vývoj informačních technologií vyžaduje vyšší nároky na rychlost, kvalitu 

a objem přenášených dat. Z těchto důvodů je nejvhodnějším přenosovým médiem pro 

páteřní sítě optické vlákno. Díky optickým vláknům je možné realizovat spolehlivý 

vysokorychlostní spoj na velké vzdálenosti. 

Uvažoval jsem o dvou variantách optických vláken. Jednou z variant bylo použití 

vícevidového vlákna, ale to z hlediska omezení vzdálenosti a požadované přenosové 

rychlosti nebylo možné použít na všech spojích. Z tohoto důvodu jsem tuto variantu 

vyloučil. Druhou variantou bylo použití jednovidového vlákna. Tuto variantu jsem zvolil, 

jelikož rychlý vývoj technologií kopíruje i cenová politika jednotlivých firem. 

Technologie, které jsme si dříve nemohli dovolit, se stávají dostupné pro běžné použití. 

Také z tohoto důvodu bylo možné použít jednovidový optický kabel s dostatečným počtem 

optických vláken. Tento optický kabel nám poskytne dostatečnou rezervu pro eventuální 

navyšování rychlostí nebo potřeby vyhradit optická vlákna pro potřeby nových aplikací či 

služeb. 

Velkou výhodou při pokládce optického kabelu je možnost využití stávající kabelové 

trasy, jelikož nová realizace optické trasy by velkou měrou akci prodražila. Nevýhodou 

může být stáří jednotlivých chrániček a tedy možnost neprůchodnosti. Tento stav se bude 

řešit individuálně dle vzniklé situace. 

Jelikož investice do celkové rekonstrukce optické páteřní sítě bude nemalá, 

doporučuji jako ochranu této investice pořízení odpovídajícího dohledového systému. 

Dohledový systém výrazně zlepší kontrolu, správu a konfiguraci síťových prvků. Dále 

umožní rychlejší identifikaci problému a následně jeho možnou nápravu. Z důvodu velké 

orientace na aktivní prvky 3COM resp. HP se mi jako nejvhodnější jeví dohledový systém 

HP Intelligent Management Center. V nejbližší době proběhne zmapování nabízených 

produktů na trhu. 

Z důvodu velkého rozvoje kamerových systémů v naší firmě již při rekonstrukci 

optické sítě uvažuji o vyčlenění určitého počtu vláken právě pro kamerové systémy, abych 

oddělil čistě datový přenos od přenosu dat z jednotlivých kamer. Dále je zde prostor pro 

vyčlenění vláken pouze pro technologické sítě, které jsou v naší firmě provozovány. 
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Rekonstrukce optické páteřní sítě byla začleněna do plánu investic na rok 2012. 

Jelikož firma v současné době prochází synergetickou restrukturalizací s firmou ČEZ, a.s., 

není zřejmé, zda proběhnou všechny etapy rekonstrukce nebo pouze etapa, která se týká 

havarijního segmentu páteřní optické sítě.  

V dalším rozvoji síťového prostředí u nás ve firmě bych se zaměřil na rozvoj 

bezdrátových sítí. S příchodem nového druhu zařízení tabletu bude toto připojení nabývat 

na důležitosti, a proto je dobré být na tuto situaci připraven jak technologicky tak 

i aplikačně. Nelze zde opomenout i bezpečnostní riziko a zde bych doporučil použití radius 

serveru, který zabezpečí kontrolu oprávněných uživatelů. 

V současnosti hlasovou komunikaci ve firmě zabezpečuje pobočková ústředna 

Ericsson MD110. Další oblastí, kterou bych se chtěl zabývat, by bylo využití IP telefonie 

v našem firemním prostředí. 

Pokud by se na přenosu hlasu podílely prvky páteřní optické sítě, bylo by nutné 

otevřít otázku doby zálohování aktivních prvků, jelikož současná ústředna poskytuje při 

výpadku napájení funkčnost telefonního spojení po dobu 48 hodin. Jednalo by se tedy 

o analýzu jednotlivých rozvaděčů a jejich záložních zdrojů.  
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