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Žádost o navýšení provozních prostředků na náklady související s propojením škol. 

Zasílám Vám žádost o navýšení provozních prostředků na zajištění přímého, kabelového propojení 
budov gymnázia (Jirsíkova 244, Pelhřimov) a obchodní akademie (Jirsíkova 875, Pelhřimov), které 
byly ke dni 1. 7. 2014 sloučeny do jedné organizace s názvem Gymnázium a Obchodní akademie 
Pelhřimov. 

Během měsíce března se na naši školu obrátila firma IROMEZ s.r.o. se sídlem Pod Náspem 2005, 
393 01 Pelhřimov, IČ: 24707341, která je pro obě budovy školy dodavatelem tepla (páry), ve věci 
plánu zřízení dálkového odečtu měřidel spotřebovaného tepla v obou budovách. Během jednání se 
objevila možnost využít topný kanál mezi oběma našimi budovami ke vložení odolné chráničky 
s kabelovým vedením a zřídit si přímé propojení našich dvou budov. Protože se nám nabídka jevila 
jako výhodná a hlavně přínosná (i s výhledem do budoucna) pro rozvoj naší školy, rozhodli jsme se ji 
realizovat. 

Do kanálu byla vložena chránička 40/33 HDPE délky 80 m, do které byla zatažena tato kabeláž: 
200 m optický kabel 9/125 PE, 12vl. 
200 m SYKFY 30x2x0,5mm2 
2x 180 m Siemon CAT6A LSOH 
200 m LAM DATAPAR 2x2x0,8mm2 – M-bus (hrazeno firmou IROMEZ) 

Toto složení kabeláže vyplynulo z konzultace s odbornou firmou a nároků na každodenní 
bezproblémové fungování celé organizace. Zabezpečí nám přímé datové propojení obou budov 
optickým a metalickým kabelem, kabelem pro dálkový odečet spotřeb tepelné energie a propojení 
telefonních ústředen. Tento optický spoj využijeme jako hlavní a stávající vedení metropolitní sítě 
RowaNet přes knihovnu, kulturní středisko, kino a Městský úřad Pelhřimov využijeme jako druhé, 
záložní. Veškeré práce byly a následně i budou provedeny odbornými firmami. 

Náklady na komplexní výstavbu spoje včetně zakončení v obou budovách jsou uvedeny v Příloze 1. 

Děkuji za projednání žádosti. 

 

 

S pozdravem 
Mgr. Aleš Petrák 
ředitel školy 
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Příloha 1 

Položka rozpočtu 
Celková cena (Kč) 

včetně DPH 

Výstavba spoje GY-OA, zavlečení chráničky HDPE 25.000,- 

Materiál pro zakabelování 26.000,- 

SYKFY - ošetření, zapatchování 5.000,- 

UTP – patchpanely, keystony 5.000,- 

Optika – vyvaření 2x12vl., pigtaily, vany, 24xpatchSC/LC, 16xGbic 31.600,- 

Rack – 2x Triton  15" 11.600,- 

UPS – 2x SmartUPS 1000 VA 24.000,- 

Instalace, montáž, jádrové vrtání, vkládací a úložní materiál 25.000,- 

Cena celkem 153.200,- 

 




