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Filozofia inteligentných budov 
Ing. Pavel ZÁMEČNÍK, CSc.,  

IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o., Bratislava 

1. Co je chápáno pod pojmem inteligentní budova?  

Existuje mnoho definic inteligentních budov v literatuře (americká, evropská, čínská, 

singapurská, hongkongská, japonská a mnoho dalších). Všechny definice jsou závislé 

na prostředí, kde vznikly a na „autorovi“ definice.  V první řadě by bylo zajímavé si 

ujasnit, zda budovy mohou být inteligentní. Názory se různí a tady je krátký přehled 

definic inteligence: 

Inteligence je definována v závislosti od oblasti použití, např.:  

− Systémy:  Inteligence je rovnováha adaptačních procesů 

− Lidi:   rozumová schopnost řešit nové anebo složité situace. 
Inteligence je vyjádřená hodnotou IQ: 
(např.  IQ <20 = idiot, IQ>140= genius) 

− Stroje (IT):  takový stroj je inteligentní, který odpovídá (reaguje) tak, že 
jeho odpovědi (reakce) jsou nerozlišitelné od odpovědí 

(reakcí) člověka 

Podle určitého (a ne nemalého) počtu teorií inteligence není přiznávána   

neživým systémům. Máme tedy inteligentní budovy!?!?!  

Pokud tedy připustíme, že existují inteligentní budovy, pak tyto budovy vznikají 

(mohou jen a jen vzniknout) na základě spolupráce projektantů, dodavatelů a 

budoucích uživatelů. Z tohoto pohlede nejpřijatelnější definice inteligentní budovy se 

jeví definice: 

Inteligentní budova je synonymum pro budovu,  která je 

− dobře navržena, 

− dobře zrealizována, 

− správně funguje, 

− splňuje požadavky provozovatelů, resp. uživatelů budovy 

− při managementu jsou využívány automatizované systémy řízení 

− logicky propojené do jediného systému 
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Protože přednáška je prezentována na konferenci elektrotechniků Slovenska je dobré 

upozornit na fakt, že dodavatelé z oblasti ELI, TZB a ICT často redukují problém 

definice inteligentní budovy na dodávky produktů z jejich portfolia a za inteligentní 

budovu považují takovou, kde je použit   

I;TELIGE;T;Í ELEKTROI;STALAČ;Í SYSTÉM 

anebo realizována I;TELIGE;T;Í ELEKTROI;STALACE 

anebo realizována I;TELIGE;T;Í SBĚR;ICE 

anebo realizovány jen JED;OTLIVÉ TECH;OLOGIE (SK, KS, EPS, EZS, KS, PS..) 

2. Kdo všechno řeší inteligentní budovy a z jaké úrovně?  

Oblast inteligentních budov je velmi zajímavý technicko-technologický problém 

a zajímavý  artikl obchodních zájmů. Svědčí o tom publikační výsledky na internetu 

a výsledky  vyhledávání jsou následující,  

−   25 000  výskytů „definice inteligentní budovy“ 

− 443 000  výskytů „inteligentní budova“ 

− 19 000 000  výskytů „inteligentní dům“ 

− 1 540 000  výskytů „inteligentný dom“ 

− 4 020 000  výskytů „TZB“ 

− 1 300 000  výskytů „technické zařízení budov“ 

− 2 200 000  výskytů „informační technologie“ 

− 35 400 000  skytů „ICT“ 

− 25 370 000 000  výskytů „IT“ 

− 1 900 000 výskytů „datové sítě“ 

− 11 500 000 výskytů „internet protokol“ 

− 67 700 000 výskytů „internet protocol“ 

V každém státě je výstavbě inteligentních budov věnována různá, ale vždy důležitá 

pozornost. Šetření surovinami a energiemi se jeví jako ekonomická nutnost a 

v Evropě se tato realita projevuje v přijímání zákonů a opatření i v oblasti staveb. 

Vlády států řeší tento problém na různých úrovních , někde je to na úrovni 

ministerstev – např. Singapur, jinde jsou ustanoveny speciální ústavy pro výzkum 

inteligentních budov (např. USA, ČR,  Hongkong), jinde jsou zrealizovány výzkumné 

laboratoře na katedrách vysokých škol a universit. Je možné konstatovat, že velká 

pozornost je věnována výchově odborníků na školách na všech úrovních. Například v 

 ČR na ČVUT  je možné studovat studijní odbor Inteligentní budovy, který vznikl v 

roce 2009 na základě dohody SvF, SjF a FEL jako meziodborové studium. V školním 

roce 2011/2012 bylo právě tam vypsáno 120 diplomových témat, co je cca 7% 

z celkových témat na uvedených fakultách. Existuje taktéž neskutečně velké 
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množství vývojových týmů a lidských kapacit u důležitých výrobců  inteligentních  

elektroinstalačních systémů (SIEMENS, ABB, Moeller, Schneider-Electric, 

Honeywell, atd.)  

Z dodavatelů ICT řešení a TZB technologií téměř každá firma má v produktovém 

portfoliu uvedeno dodávky systémů pro inteligentní budovy. 

3. Co očekává zákazník? 

Zákazník očekává od projektanta, realizátora a dodavatele technologií při výstavbě budov:  

• Vyprojektování a realizace budovy po stavebně architektonické stránce 
tak, aby byla dosažena funkcionalita, imidž atd. 

• Dodávky technologií na technické úrovni, které musí zabezpečit: 
Ochranu majetku a osob (EPS,EZS,KS,PS…) 

Kontrolu pohybu osob (PS,DS,KS) 

Komfort při práci, resp. bydlení  (teplo, světlo, větrání, hluk) 

Komunikaci, konektivitu, management systémů,… 

Úsporu nákladů (regulace energií, údržba, adresovatelnost) 

Možnosti zábavy (konektivita – video, internet) 

• Jak je obvykle zformulovaný požadavek zákazníka pro IB? 
Vyprojektujte a zrealizujte mi inteligentní budovu. 

4. Existují kritéria z oblasti ICT a TZB pro klasifikaci inteligentních budov? 

Určitě je zajímavé a nutné před vlastním návrhem inteligentní budovy rozhodnout, 

které systémy a technologie budou navrženy a dodány a ujistit se u zákazníka, jestli 

dodaná technologie bude i ním akceptována a tedy i on bude považovat zrealizovanou 

budovu za inteligentní. Z tohoto pohledu je nutné rozhodnout o řešení podle 

následujících kritériích: 

Kritérium stavebního a architektonického řešení. 
Kritérium počtu instalovaných technologií. 

Kritérium technické úrovně instalovaných technologií. 
Kritérium úrovně managementu (úroveň technologie, systémů, budovy). 

5. Inteligentní elektroinstalační systémy a automatizace budov. 

Automatizace budov (automatizační technika budov) je chápána jako soubor zařízení, 

systémů a subsystémů, jejichž úkolem je řídit chod budovy, přičemž zařízení pracují 

samostatně a zároveň navzájem spolupracují. Vztah jednotlivých systémů v budovách 

může být zachycen v následujícím schématu: 
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Základem automatizace budov v oblasti TZB jsou inteligentní elektroinstalační systémy, 

které jsou tvořeny: (jednotlivé části nemusí být vždy zrealizovány kromě sběrnice).  

− Sběrnicí (úroveň: snímače, zařízení, provozu, budovy) 

− Senzory (3 generace) 

− Akčními a inteligentními akčními členy 

− Systémovými  přístroji (řídící jednotka není nutná pro K;X) 

Způsob řešení automatizace budov, úroveň řešení, propojení jednotlivých subsystémů při 

automatizaci budov je možné zobrazit v schématu níže. Při použití tzv. inteligentních 

elektroinstalačních systémů (KNX, EIB, LON-WORKS, Nicobus atd.) je nutné si 

uvědomit problémy s propojením na certifikované systémy EPS, EZS a že vytvoření 

jednotného uživatelského rozhraní pro management všech technologií včetně světu ICT 

bude  vyžadovat nestandardní přístupy a nadměrné úsilí techniků a programátorů.    

Úroveň řízení I Visualizace

Speciální SW ERP,BMS

Úroveň řízení II Logické řízení

Speciální aplikace certifikované/instalované systémy
RS232/RS485/impulzy

Úroveň řízení III  KNX, LON-WORKS, Instabus, Nikobus,        MaR     EPS     EZS

Jednotlivé subsystémy

Jiné subsystémy     DALI     MaR ELI / T / V / P

    SMI  EPS,EZS

Úroveň senzorů a AČ     S/A     S/A     S/A        S/A      S/A      S/A

                   Automatizace budov
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V tabulce níže jsou uvedeny některé parametre nejčastěji používaných inteligentních 

elektroinstalačních systémů. 

KNX Lon-Works DALI Nikobus
Hierarchie: decentr. systém decentr. systém částečně DS
Sběrnice: 2x2x0,8 2 žily, b náp./s náp. 5 žil (2 data) 2x2x0,8 
Medium: TP,PL,RF-868MHz TP,LP,RF-433MHz,Coax,OC TP TP
Topologie: LB,S,T,M LB,S,T,M LB,S,T LB,S,T
Přen.rychlost 9600/1200/16400bps 1Mbps,1,25Mbps,78000bps, 1200bps 1200bps
Přen.metoda CSMA/CA CSMA/CA
Použití RD/AB/PB RD/AB/PB RD/AB/PB RD/mAB
Délka segm. 1000m 320m/750m(LB) 1000m
Napájení 24V 24V 9V
Výrobce: KONNEX Echeleon,Toshiba,Motorola Tridonic Moeller  

6. Jaký vývoj se očekává v oblast automatizace budov? 

• Oblast data (počítače a počítačové sítě) 

1883  první programovatelný stroj (Ch. Babbage) 

1934  první počítač (Konrad Zuse) 

   60. léta sálové počítače s terminálovou sítí 

1969  první počítačová síť ARPANET  

1987  vzniká INTERNET  

2006  více jak 1 mld. uživatelů v Internetu,  

Směr v oblast ICT:   sítě a INTERNET . Nikdo nemá problém s výrobcem  

a typem    výrobku při výměně komponent anebo návrhu systémů (disky, paměti, 

monitory, klávesnice, kabely, síťové karty, aktivní prvky, atd.)  

• Oblast přenosu hlasu (telefonie)  

  869  první „trubkový“ telefon (Kung Foo Whing) 

1849  první „elektrický“ telefon (Antonio Meccuci ne Bell v 1876) 

1878  první telefonní ústředna 

1975  digitální telefonie (metoda TDM-time divisiom multiplex) 

1990  nástup VoIP 

1991  první obchodní aktivity s GSM (digitální mobilní telefonie) 

2006  počet IP telefonů v USA byl vyšší, jak ostatních telefonů, téměř celá Čína 

 používá  VoIP   

Směr: analogová (metalika)  a digitální (metalika, TDM) telefonie jsou mrtvé větve.   

 VoIP bude dominantní technologie v budoucnu (cena, technické řešení).  

• Oblast přenosu obrazu (TV)   

1936  první televizní vysílání, analogové, radiové 

1940  první kabelové vysílání, analogové, 

1998  první digitální vysílání USA a UK 



Ing.  Pave l  ZÁMEČ�ÍK, CSc. :  Fi lozof ia  in te l igentných budov 

 

6/9 

1994 – 2003  IPTV vysílání (definice a první vysílání) 

Směr: širokopásmová a kabelová TV (analogová a digitální) nemohou 

konkurovat    IPTV technologii (cena instalace, zařízení, přenosu, komfort)  

• Oblast TZB, vývoj inteligentních elektroinstalačních systémů 

1957 - USA, Disneyland, vytápění, osvětlení, rádio, TV 

196x - první inteligentní dům v Japonsku, řízený počítačem 

1980 - prvé pokusy se systémy pro IB (Siemens) 

1987 - založení spolku Instabus Gemienschaft (fy SRN) 

1989/1992 - LonWorks systém na protokolu LonTalk, firmy Echelon, Toshiba, 

Motorola 

1990z - Batibus – Merlin Gerin, konvertovala do KNX 

1990z - EHS – norma pro domácí spotřebiče   

1990  - asociace EIBA, systém EIB 

GIRA, SIEMENS,MERTEN,HAGER, JUNG - spolek  

1991 - DSI – fa Tridonic navrhla digitální řízení osvětlení   

1995 - WAGO (I/O systém) 

1997 - Nikobus, firma Moeller 

1997 - založení asociace Konnex (EIB, Batibus, EHS) 

2002 - dohoda o normě KNX 

2004  - DALI – vylepšené DSI – digitální řízení osvětlení           

Směr: další vývoj je vizualizace, integrace subsystémů 

• Výhody IP řešení oproti řešení na bázi inteligentních elektroinstalačních systémů 

− Datové rozvody jsou jednodušší a levnější jak rozvody malého napětí 

(9/12/24V)) 

− Zařízení s IP protokolem mají vysokou technickou úroveň (obyčejně s WEB 

rozhraním) 

− IP svět je otevřenější (OPEN SYSTÉM), zařízení jsou bez problému 

připojitelné ke každému systému, ovládatelné z libovolného místa světa (kde 

je IP anebo GSM konektivita) 

− Změny v systému na báze IP neporovnatelně jednodušší (rozšiřitelnost,  

výměna prvků), nezávislost na výrobci inteligentní sběrnice (typy prvků, 

další funkcionalita) 

− Programovatelnost možná i uživatelem (WEB aplikace) 

− Podstatně levnější náklady na instalaci a provoz 
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7. Co je to IBC? 

• IBC - produkt vyvíjený firmou IES od roku 2007   

• ;osným prvkem I;TER;ET PROTOKOL (IP), využívaný  v maximální možné 
míře. 

• Spojení světa ICT (Data/VoIP/IPTV) se světem TZB do jednoho systému 

• Řešení od úrovně snímačů a akčních členů až po úroveň řízení budovy. 

• Technické řešení zahrnuje rozvody, snímače, akční členy, aktivní prvky 

• Softwarové řešení zahrnuje software na všech úrovních automatizace budovy a 
řešení  na úrovni BMS, resp. ERP. 

• Dodávky od studie, projektování, realizace a servis.  

Úroveň řízení I Visualizace

WEB aplikace IES ERP,BMS

certifikované/instalované systémy
Úroveň řízení II Logické řízení

PLC se SW (WEB) PLC (IP) IP

od dodavatele a IES

Úroveň řízení III      EPS     EZS

Jen certifikované systémy a     KS

instalované systémy

Jiné subsystémy
Žádné          IP        IP       RS     RS

Úroveň senzorů a AČ Data     S/A     S/A     S/A      S/A      S/A

IP S/A anebo RS232 Voice KS, M KS,P+DS MaR, ELI

TV PS+DS EPS,EZS ZTI

                   Automatizace budov
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8. Proč IP řešení při automatizaci budov? 

• Trend v oblasti data, hlasu a obrazu je zřejmý – IP technologie 

• V oblasti TZB je také evidentní směr - nastává integrace systémů, unifikují se 

standardy, zůstane pár systémů (KNX,  LonWorks a pomocné řešení typu DALI, 

SMI) 

• nákladné řešení od výrobců TZB nebudou moci konkurovat levným řešením s IT 

oblasti,   

• technické limity inteligentních elektroinstalačních systémů nedokáží řešit 

požadavky více technologií, náročných na přenosové kapacity (telefonie,  data, 

TV, velké počty snímačů (EPS,EZS) atd.)  

• IP protokol se stane v nejbližším obdobím nejpoužívanějším protokolem 

(nezávisí na mediu, nemá limity v rychlosti, má obrovské zázemí 

programátorských týmu� existuje řada knižnic). 
 


