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1. PŘEDMLUVA 

INTEGRACE → Nových Technologií, Energetiky, 

Lingvistické Inteligence, Geologie, Ekologie a Nanotechnologie 

včetně Citlivé Estetiky v BUDOVĚ 

(vyjmeme „akrostich“) 

který pak čteme jako 

„INTELIGENCE BUDOVY“ 

Poznámka: IB, to je KONCEPCE PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ. Zatímco jednotlivé výrobky a 

technologie jsou postupně překonávány modernějšími, koncepce vychází z trvalých 

potřeb uživatelů i vlastníků. 

1.1 Komentář k předmluvě 

INTELIGENTNÍ BUDOVA skýtá citlivý přístup k estetice a architektuře, pohodlí, 

komfortu, bezpečí, inteligentnímu prostředí, je hlavně produktivní, energeticky úsporná a 

ekologicky přijatelná. Inteligentní budova (dále IB) odráží vnější inteligenci budovy, vnitřní 

inteligenci budovy, architekturu, inteligenci konstrukcí a materiálů budovy. To vše podpořené 

psychologickými, zdravotními a environmentálními aspekty budovy, jak je naznačeno na obr. 

1.1.  

Struktura zpracování tohoto skripta je schematicky vyjádřena na obrázku 1.2 - půjde 

nám o určité řešení úrovně vnější inteligence budovy, což ve svém komplexu charakterizuje 

tvorbu konkrétní efektivní a úsporné elektroenergetiky. V podstatě jde například o maximální 

využití časově řazených obnovitelných zdrojů energie (OZE) s vytvořením nezávislé 

autonomní energetické cirkulace. 

 
 

Obr. 1.1. Vyjádření procesu modelu a struktury inteligentní budovy. (Převzato z [1]) 
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Obr. 1.2. Vyjádření procesu modelu a struktury inteligentní budovy. (Převzato z [1]) 

 Dnešní svět je světem technických dokonalostí, dokonalostí v pravém slova smyslu a 

podle myšlenek pythagorejců jsou tyto technické dokonalosti v systémové dynamice 

s inteligentními budovami. Budoucí hnací silou koncepce IB jsou informační a komunikační 

technologie, energetika, chytré energetické systémy (zavádění chytrých rozvodných sítí), 

řídicí systémy budov, robotika, chytré materiály, technologie související s trvale udržitelným 

rozvojem a změny ve společnosti. Kromě uvedeného technického rozvoje včetně dalších 

technických dokonalostí v oblasti inteligentní energetiky budou tyto nové skutečnosti 

ovlivňovat prostředí inteligentní budovy. 

 Nejdůležitějším aspektem zachování zdrojů je spotřeba energie, která má také 

významný vliv na hospodárnost a ekonomickou efektivnost bydlení. Emise oxidu uhličitého 

z elektráren spalujících fosilní paliva jsou vysoké, zatímco emise z obnovitelných zdrojů jako 

je energie ze slunce, větrná energie, geotermální energie Země, biomasa, bioplyn, vodní 

energie a energie z komunálních odpadů, jsou velmi nízké. Jaderná energie rovněž nabízí 

nízkou úroveň emisí, avšak veřejnost zůstává opatrná, zvláště pokud jde o nakládání 

s jaderným odpadem. Problém jaderného odpadu a monitorování jeho vlivu na životní 

prostředí je řešitelnou záležitostí, zejména pokud budeme integrovaně a cíleně aplikovat 

faktory a pravidla moderního stavebního průmyslu v kontextu s jeho inteligentním chováním. 

Je možné, že se dnes protiklady vyostřují, aby daly vznik rozporu v hegelovském smyslu, 

čímž se vyjasní, co je přežité a zdůrazní se to nové. 



3 

 

 Smyslem, posláním a základní strukturou IB je: integrace komunikačních funkcí a 

funkcí obsluhy (integrace energetických a ekologických souvislostí podle obr. 1.2, integrace 

architektury a ekologie spolu s energiemi a prostředím budovy včetně integrace technických 

zařízení a eko-systému budovy (budov), integrovaná efektivní a optimalizovaná spotřeba 

energií, optimalizované řízení, sociální a ekonomické stimuly člověka viz obr. 1.3.  

 

 
Obr. 1.3. Ekovizualizace a řešení pro úsporu energie na úrovni budovy (Převzato z [1]) 

 

 Systém ekovizualizace (provázaný systémem počítačové sítě) v sobě zahrnuje 

energetický řídicí a vizualizační systém v celém domě (souboru budov). Na ovládacím panelu 

se zobrazuje stav plnění cílové úspory optimalizované energie včetně algoritmu hlídání 

energetického maxima a případné rady o omezování spotřeby, přesouvání zátěží atd., čímž 

tento vizualizační systém podporuje úspory v celé IB (soustavě budov).  

 Zavedení systému environmentálního managementu - EMS spočívá ve vytvoření a 

udržování vhodně strukturovaného řídicího systému budovy např. KNX/EIB, který je součástí 

celkového systému řízení a týká se všech prvků chování budovy včetně respektování 

parametrů životního prostředí. Systém KNX/EIB bude v hlavních obrysech zmíněn v základní 

části tohoto skripta. 

 Dále do tohoto systému ekovizualizace patří systém pro souhrnné řízení, jako je 

ovládání klimatizace a osvětlení, souhrnné zobrazení dat o spotřebě elektřiny a bezpečnostní 
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systém se souhrnným zobrazením bezpečnostních dat. Součástí těchto ekovizualizačních 

systémů jsou funkce zabezpečení na dálku, dálkové ovládání a funkce pro případ požáru. 

 Integrace inteligentního systému budovy umožňuje: 

- Smart Buildings – inteligentní budovy, 

- kvalitnější komunikaci mezi všemi systémy budovy, 

- zvýšení celkové účinnosti, 

- transparentnost a přehlednost všech nákladů, 

- optimalizace pracovních postupů a technicko-ekonomických systémů. 

 Pro zákazníka to má velké výhody ve zvýšení jeho komfortu, úspoře energií, zvýšení 

bezpečnosti, zvýšení produktivity, nižších nákladech na obsluhu, správě vlastních energií a 

interakce se Smart Grid. 

 Uvedené skutečnosti podmiňují a podtrhují význam trvale udržitelného rozvoje, což 

má za následek: 

a) Přihlášení se k iniciativám o omezení klimatických změn (úsilí všech 

zainteresovaných stran), aktualizace progresivní politiky s osobním přispěním každého 

člověka. 

b) Redukce spalování fosilních paliv (čímž bychom mohli dosáhnout významných úspor 

na energiích pro vytápění a samotné elektřiny). 

c) Využívání nových obchodních modelů (např. úspora energie metodou EPC (Energy 

Performance Contracting) - opatření typu organizace řízení, regulace výroby a 

spotřeby energie, instalace vhodných technologických zařízení při zajištění 

energetického auditu (používá se často termín "dodavatelský úvěr“) včetně 

optimalizace spotřeb energií v budově jako celku. 

d) Rovnováha stávajících a vývoj nových technologií (efektivní výroba energie, její 

přenos a spotřeba; promyšlený a koordinovaný přístup aplikací OZE). 

e) Neustálé zvyšování povědomí o energetické účinnosti (dostat tyto informace do 

vzdělávacích systémů státu). 

 V tomto případě pak mluvíme o udržitelném stavebnictví, udržitelné energetice, 

trvale udržitelné výstavbě, trvale udržitelné energetice a udržitelném rozvoji společnosti. 

Hovoří-li se o „inteligentních budovách“, hovoří se také v této souvislosti o snižování 

energetické náročnosti, a tedy o snižování provozních nákladů. Téma inteligentních 

budov tak má významný dopad celospolečenský, zejména v oblasti ekologie, energetiky, 

elektroenergetiky, šetrnosti k životnímu prostředí, upřednostňování obnovitelných 

zdrojů energií včetně významných aspektů jaderné energetiky jako základního 

momentu filozofie „trvale udržitelného stavění“.  

 Moderní stavební koncepce se vědomě otevírají svému okolí s cílem optimálně využít 

všechny dostupné energetické potenciály uvnitř a vně budov. Ve své podstatě půjde o 

interaktivní koncept IB v nejširším slova smyslu, jde o holistickou kombinaci stavebních 

řešení s komplexní energetickou koncepcí, která ve své integritě uspokojuje potřeby obyvatel, 

přizpůsobuje se a především roste se vzdělaností a inteligencí návrháře. 

 Neexistuje standardní definice inteligentních budov. Pro praktické využití ve 

výzkumu, vzdělávání a stavebním průmyslu se častěji používá různých definic či popisů jejich 

konceptu. Tyto definice vesměs kladou důraz na: 

- potřebu majitelů budov a jejich koncových uživatelů 
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- integraci technických systémů v budovách 

- integraci a zpřehlednění energetických úspor, jak na úrovni výroby tak i spotřeby, 

- aplikaci nových metod technické optimalizace v procesu integrovaných 

inteligentních systémů 

- integraci sofistikovaného pracovního prostředí se stavební architekturou, 

konstrukcemi a systémy 

- důležitost moderních technologií a ekonomiky 

- starost o životní cyklus budov, potřebu pružnosti v měnícím se hospodářství a 

důsledek globalizace 

- důležitost zahrnutí udržitelnosti a trvalosti lidské i ekologické do těchto konceptů 

 Přes důležitost informačních a komunikačních technologií při realizaci moderních 

inteligentních budov je ve stavebním průmyslu obecně považováno, že koncept inteligentní 

budovy by měl být oddělen od integrovaných nebo automatizovaných budov. V těchto 

budovách totiž výrazně dominuje implementace a integrace automatizace budov, jakož i jiné 

informační a komunikační systémy. Inteligentní budovy představují zastřešující koncept 

pro automatizované budovy. Budovy byly stavěny inteligentně již po staletí, avšak teprve 

informační věk vložil koncept inteligentních budov do nového kontextu spolu s inteligentní 

výrobou a výrobky.  

 Přes řadu definic pojmu „Inteligentní budovy“, je dnes považována za inteligentní 

budovu taková, která má trvale udržitelnou hodnotu, v níž jsou jednotlivé inteligentní prvky či 

subsystémy integrovány a řízeny prostřednictvím jediného řídicího systému na bázi 

optimálního programového řízení s aplikací optimalizované inteligentní energetiky. 

V této souvislosti na základě studia různých výzkumů v oblasti tvorby IB a na základě 

vlastních zkušeností v oblasti výzkumu IB ve Výzkumném ústavu inteligentních budov 

v Brně se dospělo k doporučení aplikovat pokročilé metody řízení, kde by bylo možné 

optimalizační metody omezit pouze na ty, které se zabývají nalezením minima (globálního 

minima) předem definované účelové funkce. Nalezením takového minima účelové funkce 

vychází pak optimální akční zásah regulátoru, nejen prediktivního. Na základě tohoto 

doporučení se pak dospělo k závěru, zpracovat tento ojedinělý text, který by uvedenou 

problematiku řešil v kontextu s inteligentní energetikou. Tento text by měl především sloužit 

studentům zabývajících se studiem inteligentních budov, potažmo studiem současných 

moderních budov, řešících problematiku „prostředí“ v celém komplexu konstrukcí a funkcí 

budovy. V návaznosti na aplikaci optimálních akčních zásahů regulátoru v procesu řízení 

inteligentních budov ve smyslu TZB, pak vedle lineárního a kvadratického programování nám 

vychází řešit optimální řízení na bázi diofantické rovnice [16], výpočtem regulačního zákona 

minimalizací účelové funkce, aplikací predikčního modelu ve stavovém prostoru včetně 

prediktivního řízení vícerozměrných a nelineárních soustav. Aplikace prediktivního řízení 

vychází z výpočtu regulačního zákona minimalizací účelové funkce. Účelová funkce (také 

někdy nákladová funkce) je vždy základním výchozím předpokladem pro její transformaci do 

řešení optimálního řízení. Následně pak může být doporučena a metodicky zpracována 

akceptace účelové (nákladové) funkce a její transformace do technické optimalizace 

prediktivního optimálního řízení příslušných funkcionalit v IB.  

 Všechny automatizační prvky či subsystémy (konstrukce - struktura a architektura; 

zařízení - automatizace, měření, kontrola a řízení; provoz – správa, údržba a provoz), jsou 



6 

 

strukturalizovány a mají jediný cíl - vytvářet, udržovat a spravovat podmínky v prostorách 

budovy tak, aby odpovídaly nastaveným limitům, predikující budoucí stavy a formy bydlení, 

které budou schopny se poučit ze stavů minulých a budou obnoveny novými sociálně 

kulturními podmínkami.  

 Proto si můžeme vyslovit prognostickou, trvale udržitelnou definici inteligentní 

budovy, která byla publikována pracovní skupinou CIB W098 z roku 1995 a především 

upravená Výzkumným ústavem inteligentních budov v Brně v roce 2010, kterou považujeme 

za původní výstižnou a konceptuálně normativně formulovanou:  

 

 „Inteligentní budova je dynamická a citlivá architektura, strukturálně funkcionální 

metoda konstrukce a technologie stavby, integrovaných technických a energetických 

systémů, a bezpečnosti, jež poskytuje každému obyvateli komfortní, produktivní, úsporné, 

energeticky a ekologicky přijatelné podmínky, pomocí soustavné interakce mezi svými 

čtyřmi základními prvky: BUDOVOU (materiál, struktura, prostor), ZAŘÍZENÍM 

(automatizace, energetika, kontrola, systémy), PROVOZEM (údržba, správa, vizualizace, 

provoz) a VZÁJEMNÝMI VZTAHY MEZI NIMI“. 
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2. ÚVOD 
Úspěch projektu inteligentní budovy (z pohledu nízkoenergetické budovy,…) je podmíněn: 

- jeho efektivitou (efektivita investic do určité složky – systému IB, která pak působí 

v celém procesu zhodnocovacího kapitálu) 

- aplikací optimalizačních řešení (např. respektování omezených energetických zdrojů 

systému – IB) 

 Cílem je posouzení ekonomické výhodnosti inteligentních budov a odtud pak plyne 

rozhodnutí, jak budeme postupovat – realizovat projekt IB. Z tohoto pohledu se tedy jedná o 

jednokriteriální úlohu, kde je vždy pouze jedno kritérium optimality, a to buď maximalizační 

nebo minimalizační. 

Varianty rozhodování jsou obecně zadány 

a) implicitně – podmínky, které musí být splněny 

b) explicitně – je dán seznam variant, mezi kterými se má řešitel rozhodnout 

Cílem je pak vybrat ze všech variant variantu nejvýhodnější. Funkční závislost nákladů, 

výnosů a zisku investičního projektu na průběhu fází investičního procesu lze znázornit v 

podobě níže uvedeného grafu, obr. 2. 1. a obr. 2.2. 

 
Obr. 2. 1. Obecný průběh nákladů a výnosů v průběhu investičního procesu (Převzato z [33]) 
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Obr. 2.2. Závislost míry ovlivnitelnosti nákladů v jednotlivých fázích investičního procesu 

     (Převzato z [33]) 

LCC (Life Cycle Cost) vyjadřují náklady na životní cyklus výrobku od jeho vývoje až 

po vyřazení. Rozhodující roli hraje fáze provozu. Podle zásad moderní logistiky musí být tyto 

náklady uvažovány při návrhu výrobku a jsou prováděna opatření pro jejich optimalizaci. 

LCC jsou v zemích NATO a EU jedním z rozhodujících parametrů při výběrových řízeních 

pro dodávky do státní správy. Např. CALS servis s. r. o. zabezpečuje zpracování LCC analýz 

podle metodiky Národního úřadu pro vyzbrojování MO. 

 

2.1. Multidisciplinární přístup k projektu inteligentní 

budovy 
  

Na obr. 2. 3 je uveden multidisciplinární přístup k řešení projektu inteligentní budovy. 

 
Obr. 2.3. Multidisciplinární přístup k projektu inteligentní budovy (Převzato z [1]) 
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2.2 Koncepce inteligentní budovy s ohledem na řešení 

 energetické účinnosti a vnitřní inteligenci budovy 

Energetická účinnost (EÚ) – směrnice o EÚ (SEÚ) 

            Zvyšování energetické účinnosti přispívá ke všem třem pilířům energetické politiky: 

a) Udržitelnost 

b) Bezpečnost 

c) Konkurenceschopnost 

 

Poznámka.: Energetická účinnost je podíl využité energie k vložené energii. V jazyce EU:   

ENERGETICKÁ ÚČINNOST = ENERGETICKÉ ÚSPORY 

Plnění jednotlivých kritérií zeměmi EU je uvedeno v tabulce č. 1. Čím vyššího ukazatele 

jednotlivé země dosahují, tím lepší výkonnost v dané oblasti zaujímají. Členské státy jsou 

hodnoceny ve škále od 0 do 6. A co konkrétně vypovídá o míře plnění v jednotlivých 

segmentech? 

Tab. 1. Plnění kritérií energetické politiky (Převzato z [33]) 

ZEMĚ  ZKRATKA  KONKUREN-

CE -  

SCHOPNOST  

BEZPEČNOST  

DODÁVEK  

UDRŽITEL - 

NOST  

ŽIVOTNÍHO  

PROSTŘEDÍ  

ČR CZ 2,8 1,2 1,8 

Belgie  BE  2,0  1,2 1,8 

Francie  FR  0,8  2,6  3,8  

Itálie  IT  2,4  1,9  2,7  

Německo  DE  1,9  2,5  3,0  

Polsko  PL  1,8  4,6 2,6  

Slovensko  SK  2,5  1,7  3,0  

Španělsko  ES  1,9  1,9  2,4  

Řecko  GR  0,8  2,5  2,8  

Rakousko AT  2,7  3,0  3,7  

Maďarsko  HU  2,9 2,1  3,2  

Švédsko  SE  2,3  2,7  5,0 

Velká 

Británie 

UK 2,9 3,5 3,1 

Z výše uvedené tab. 1 jsou zřejmé nejvíce liberalizované trhy s energií: Rakousko, ČR a Velká 

Británie, které osahují relativně dobrých výsledků v rámci konkurenceschopnosti a v rámci 

bezpečnosti dodávek. 
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           Evropská komise (EK) je nespokojená s dosavadním vývojem → 9ti% úspora 

energií je nedostačující:  

a) V legislativním řízení je definována „nová směrnice o energetické účinnosti“ (SEÚ), 

která je přísnější.  

b) Všechny členské státy by měly brzy vypracovat své vnitrostátní nízkouhlíkové plány, 

pokud tak dosud neučinily.  

c) Jsou definována následující 4 nová opatření ke zvýšení energetické účinnosti v 

celém hospodářství EU (bude vkomponováno do nové směrnice), aby bylo možné 

plánovaných úspor do roku 2020 dosáhnout: 

ad a) Je zapotřebí nového podnětu: „Nová směrnice o energetické účinnosti“, 

         (Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU ) ze dne 19. května 2010  

          o energetické náročnosti budov obr. 2. 4. 

 

 
Obr. 2. 4. Struktura – model „Nové směrnice o energetické účinnosti“(Převzato z [2]) 

            Základním smyslem je tedy podpora vyšší účinnosti výroby elektřiny jako prostředek 

k vytlačení zdrojů s nižší účinností. Co dále směrnice o EÚ definuje: 

- Různé technologie KVET – Annex I  

- Definice elektřiny z kogenerace – Annex II 

- Účinnostní kritéria – Annex III.  

- O 10 % vyšší celková účinnost než při oddělené výrobě.  

- Garance původu elektřiny z KVET. Umožní i příhraniční obchod. Bude   

            organizováno státem. 

- Národní potenciál pro vysoce účinnou KVET.  

Povinnost členského státu analyzovat situaci a stanovit: 

Závazek č. 3: posílit energetickou účinnost 

 Energetická účinnost může pomoci:  

- snížit v roce 2020 roční evropské výdaje za energii o 200 miliard EUR 

- snížit roční výdaje spotřebitelů za energii o 1000 EUR na domácnost 

- snížit v roce 2020 emise CO2 o přibližně 740 milionů tun  

- podílet se na vytvoření až 2 milionů pracovních míst do roku 2020 

 Náš výkon tomu však neodpovídá:  

- současné trendy vedou pouze k 10% úsporám v roce 2020 
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- značný nevyužitý potenciál spočívá v odvětví dopravy a stavebnictví 

 Veřejný sektor by měl jít příkladem:  

- veřejné budovy představují až 12% všech budov v EU 

- byly stanoveny normy pro energetickou účinnost do roku 2012 jak pro nové, tak pro 

rekonstruované budovy 

ad b) Strategie pro konkurenceschopnost, udržitelnou a bezpečnou energii  

          (nízkouhlíkové plány členských států)  

 Březen 2010 (4 měsíce po konečném přijetí „Lisabonské smlouvy“) 

 Představení strategie EVROPA 2020: 

- EU musí navýšit podíl OZE na hrubé spotřebě minimálně o 20 % do roku 2020 

- navýšit energetickou účinnost o 29 % do roku 2020 

VE SVÉ PODSTATĚ JDE O CÍL SPOJENÝ S PROBLEMATIKOU POLITIKY A 

TÍM I SNÍŽENÍ EMISÍ 

Emise skleníkových plynů EU 27, obr. 2. 5. 

 
Zdroj: EEA Report No. 4/2009, Greenhouse gas emission trends and projections In Europe 2009 

Obr. 2. 5. Procentuální zastoupení emisí v jednotlivých oblastech EU  

 

Současná doba v oblasti energetiky EU je koncepce zpracovaná komisí v roce 2010:  

„ENERGIE 2020“ 
Jde o oblasti: 

 ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI (akční plán pro energetickou 

účinnost  - od března 2011) 

 Dokončení CELOEVROPSKÉHO TRHU S ENERGIEMI  

 Definice nástrojů EU pro podporu ROZVOJE EVROPSKÉ INFRASTRUKTURY a 

vymezování prioritních projektů 

 INFORMOVÁNÍ OBČANŮ EU a jejich možnosti změnit si svého dodavatele 

elektřiny nebo zemního plynu 
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 Upevnění VEDOUCÍ ROLE EU V OBLASTI OZE a NÍZKOEMISNÍCH ZDROJŮ 

energie 

 MEZINÁRODNÍ dimenze ENERGETICKÉ POLITIKY  

 Intenzivnější využívání nástrojů pro prosazování EVROPSKÉHO PŘÍSTUPU K 

ENERGETICE ZA HRANICE EU  

 

ad c) 4 nová opatření ke zvýšení energetické účinnosti (Převzato z [2]) v celém 

hospodářství EU (bude vkomponováno do nové směrnice), aby bylo možné plánovaných 

úspor do roku 2020 dosáhnout: 

1. Veřejný sektor by měl jít příkladem 

   
2. Vytváření přínosů pro spotřebitele poskytováním přizpůsobených energetických 

 služeb a informací 
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3. Zlepšování energetické účinnosti při přeměně a distribuci energie 

 10leté národní plány vytápění a chlazení: transparentnost, předvídatelnost a sladění 

politik týkajících se investic 

 Povinné využití odpadního tepla u nových a stávajících elektráren a průmyslových 

zařízení 

4. Zvýšit informovanost o přínosech energetické účinnosti v průmyslu 

 Členské státy by měly vytvořit pobídky, aby malé a střední podniky podstoupily 

energetické audity (průmysl se podílí 28% na celkové spotřebě energie). 

 Povinné audity u velkých podniků, pobídky pro uplatňování doporučených opatření a 

zavedení systémů řízení hospodaření s energií 

Evropa „váží“, co je pro lidstvo 
důležitější…..

Šetrnost k životnímu 

prostředí? Budoucnost?

Pouze ekonomický aspekt?

nebo

      OBOJÍ 

Pro koho by měla být tato opatření přínosná 

 Pro spotřebitele, kteří si na základě lepších informací budou moci lépe ohlídat spotřebu 

domácnosti a mít své účty pod kontrolou. 

 Pro životní prostředí, jež se zlepší díky snížení emisí skleníkových plynů. 

 PRO ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY, které budou moci snížit výdaje na spotřebu 

energie užíváním energeticky účinnějších budov, výrobků a služeb. 

 Pro hospodářství EU, které se bude moci více spolehnout na energetické dodávky a ve 

kterém dojde k růstu díky tvorbě nových pracovních míst (především v oboru rekonstrukcí 

budov). 

I. Nová směrnice o energetické účinnosti 

a) Jakmile návrh přijme Evropský parlament a Rada, budou mít členské státy jeden 

rok na to, aby nová pravidla transponovaly do svého právního řádu – to se stalo v 

r. 2012. 

b) Hodnocení pokroku v plnění cíle 20% energetických úspor v EU do roku 2020 

bude znovu provedeno v roce - 2014. Pokud nebude pokrok dostatečný, budou pro 

každý stát v oblasti energetické účinnosti určeny závazné cíle. 

II. Nízkouhlíková strategie EU do roku 2050 

a) Bude pokračovat současná strategie energetických úspor. 
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b) Evropu čekají rozsáhlé investice do oblasti energetických technologií, které 

umožní zvýšit energetickou účinnost a také naplnit cíl snižování emisí 

skleníkových plynů.  

c) Finanční prostředky získá EU úsporou nákladů z dovozů ropy. 

d) Věda požaduje, aby se celosvětové emise do roku 2050 ve srovnání s rokem 1990 

snížily o 50 %  

e) Cíl EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 ve srovnání s rokem 1990 o 

80-95 %, a to v souvislosti s nezbytným snížením v rozvinutých zemích 

III. Nákladově efektivní scénář do roku 2050, obr. 2.6. 

 

 
Obr. 2. 6. Scénář závislosti poklesu emise skleníkových plynů od 1990 do 2050 (Převzato z    

       [33]) 

IV. Plán EU do r. 2050 – pozornost soustředěná na úspory 

energie v oblastech:   

a) Stavebnictví (např. podpora rekonstrukce budov za účelem snížení spotřeby energií),  

b) Doprava                                                                        

            Opět se chystá i efektivnější systém označování výrobků z hlediska energetické 

účinnosti. Evropská komise (EK) předložila tzv. „roadmap“, ve které se uvádí: 

„energetickou účinností by se při nákupu výrobků a služeb měly řídit i místní 

samosprávy“ 

V. IEE - Inteligentní Energie pro Evropu 

            Je zaměřena na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a na snížení 

spotřeby energie vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů!!!  

            Program IEE nefinancuje investice, demonstrační projekty, nebo projekty 

technického výzkumu a vývoje. Podporuje například projekty: 

a) Odborné vzdělávání  

b) Vytváření a šíření technických znalostí, praktických dovedností a metod.  

c) Výměna zkušeností  

d) Rozvoj trhu a zpravodajství  

e) Politický vklad  
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f) Zvyšování povědomí a poskytování informací  

g) Vzdělávání a školení  

h) Zřizování místních energetických agentur  

 

Energetická politika EU:  

Po ratifikaci Lisabonské smlouvy (LS) – vyhradila hlavu XXI. Smlouvy – tři cíle: 

1. Zajistit fungování trhu s energií 

2. Zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii 

3. Podporovat propojení energetických sítí 

Energetickou účinnost a úspory energie jakož i rozvoj nových   OZE. Březen 2010 (4 měsíce 

po konečném přijetí LS). 

„Představení strategie EVROPA 2020“ 

 

2. 3. Řešení spotřeb energií v IB, udržitelná a bezpečná 

 energie v kontextu k projektování IB 

            Udržitelná a bezpečná energie 

            Základním požadavkem na inteligentní budovy z hlediska plnění koncepce v oblasti 

energetiky EU viz „ENERGIE 2020“ je nutnost řízení všech spotřeb energií v inteligentní 

budově, viz obr. 2.7. 

     
Obr. 2.7. Požadavky na IB z hlediska aplikace řídicích systémů (Převzato z [1]) 

 

Strategie pro konkurenceschopnost, udržitelnou a bezpečnou energii: 

            Čtyři závazky k zajištění konkurenceschopné, udržitelné a bezpečné energie pro 

Evropu: 

- Dokončit vnitřní trh s energií do roku 2014 

- Žádný členský stát nebude po roce 2015 „energetickým ostrovem“ 

- Posílit energetickou účinnost 

- Větší koordinace vnější energetické politiky EU 

            Bezpečnost dodávek energií ovlivňuje ekonomickou a politickou stabilitu evropského 

regionu. EU hodlá do roku 2020: 
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- Snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni roku 1990 

- Do roku 2050 dokonce snížení emisí o 80-95 % 

- OZE by měly v roce 2020 pokrývat 20 % konečné spotřeby energie 

- Energetická účinnost by se měla do roku 2020 zvýšit také o 20 % 

            Je nutné poznamenat, že Evropský energetický systém nyní z 80 % závisí na fosilních 

palivech a produkuje 80 % všech emisí skleníkových plynů v EU. Proto je nutné zvládnout 

klíčové průlomové technologie, zejména informační a komunikační technologie v oblasti 

vyspělé výroby a zpracování a nastavit inteligentní řízení poptávky po energii. Společenská 

výzva je promítnuta do programu H2020 a tedy rozdělena do sedmi směrů: 

a) Snižování spotřeby energie a uhlíkové stopy prostřednictvím jejího inteligentního a 

udržitelného využívání: Jedná se o optimalizaci celkové spotřeby energie v 

budovách, ve službách a v průmyslu; analýzu údajů o spotřebě energie a emisích s 

navazujícími demonstračními projekty; o účinné a obnovitelné systémy vytápění a 

chlazení; o zásobování teplou vodou; podporu chytrých evropských měst a komunit 

včetně hospodaření s odpady a čištění vody. 

b) Zásobování levnou elektřinou s nízkými emisemi uhlíku: Do tohoto okruhu patří 

větrná energie; solární systémy; zachycování, přeprava a ukládání CO2; geotermální 

energie, vodní energie, energie moře a další. 

c) Alternativní paliva a mobilní zdroje energie: Jedná se o výzkum biopaliv druhé 

generace; o kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy včetně zachycovaní a 

skladování uhlíku; o zajištění konkurenceschopnosti vodíkových technologii a 

palivových článků; o nová alternativní paliva (kovová paliva, paliva 

z fotosyntetizujících mikroorganismů a jejich napodobenin).  

d) Jednotná inteligentní elektrická rozvodná soustava pro Evropu: Zde půjde o 

podporu vytvoření celoevropského trhu; integraci obnovitelných zdrojů energie; o 

řízení vztahů mezi dodavateli a odběrateli v masovém měřítku a o minimalizaci 

emisí a nákladů.  

e) Nové znalosti a technologie: Podpora multioborového výzkumu a přizpůsobení 

energetických soustav měnícím se klimatickým podmínkám.  

f) Účinné rozhodování a zapojení veřejnosti: Studie chováni spotřebitelů v rámci 

otevřených informačních platforem, např. živých laboratoři a velkých demonstračních 

projektů pro inovace ve službách.  

g) Zavádění energetických inovací na trh, úloha spotřebitelů: Regulace, správa a 

financování nízkouhlíkových, obnovitelných a energeticky účinných technologií a 

řešení; inovativní organizační struktury; šíření osvědčených postupů; zvláštní opatřeni 

v oblasti vzdělávání a budováni kapacit. 

            Snižování energetické náročnosti v zemích EU cestou úspor energií je proto 

významným tématem. Zásadní význam pro spotřebitele v EU bude mít masivní uvádění 

nových technologií, technických inovativních produktů včetně inteligentních řídicích systémů 

do praxe v celém komplexu výroby a spotřeby, zejména ve stavebním průmyslu. 

            Název „20 20 20“ do roku 2020“ byl vytýčen pro legislativní balíček EU (přijatý v r. 

2008) zaměřený na boj proti klimatickým změnám a na zlepšení bezpečnosti a 

konkurenceschopnosti v oblasti dodávek energie.  

Jsou proto stanoveny závazné cíle v této oblasti - do roku 2020, viz obr. 2.8 : 
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Priorita EU: „20 20 20 do roku 2020” 

a) Snížit emise skleníkových plynů o 20 %, 

b) Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě v EU na 20 % 

(pro ČR cíl 13 % podílu z OZE), 

c) Zvýšit energetickou účinnost v Evropě a dosáhnout tak úspor ve spotřebě primární 

energie o 20 % oproti roku 1990. 

 
Obr. 2. 8. Priorita EU: 20-20-20 (Převzato z [3]) 

           Z obrázku je patrné, že: výroba elektřiny z OZE od r. 2007 do 2013 se zvýšila cca o  4x  

více, tedy z 2mil MW na 8,2 mil MW.  

Tento trend je v současné době zpomalen, ale je možné cíl EU na tomto úseku splnit a to:  

 

„Za cenu multidisciplinárního přístupu k projektování budov“ 

 

Jak konstatujeme, EU - zatím nesměřuje k dosažení cíle uspořit 20 % primární energie  

                                             do roku 2020 – současný pohled!!!, viz obr. 2.9. 

 
Obr. 2. 9. Průběh úspory primární energie. („Mtoe- Milion tun ropného ekvivalentu“)  

                 Sníženo o 9 %; Rozdíl je → 11%??? (Převzato z [33]) 
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CÍL=100(1474/1842)=1474 →80%→SNÍŽENÍ O 20%  

 

I PŘES SVÉ ZÁSADNÍ PŘÍNOSY PRO EVROPU … 

SE TO NEPODAŘÍ SPLNIT!!, viz obr. 2.9. 

 

INVESTICE DO ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ mohou do roku 2020 

vytvořit až 2 miliony nových pracovních míst (v současnosti je již v tomto odvětví v EU 

zaměstnáno 1,19 milionu lidí). 

 

Řešení spotřeb energií (uvedeme jeden příklad jako vzorový) 

Pro vyhodnocování spotřeb energií a vzájemné porovnávání poboček se používají: 

- Odvozené parametry (jako je například spotřeba energie na m
2
 podlahové plochy, 

denostupně apod.) 

- K tomu je nutné znát další proměnlivé i konstantní veličiny (například počet lidí 

v objektu, plochy budov nebo obsazenost kanceláří, bytu apod.) 

 Tyto veličiny vstupují do výpočtů, jejichž výsledky nám umožní stanovit, jestli provoz 

budovy je ve srovnání s ostatními provozovanými budovami nebo uznávanými standardy 

hospodárný. 

 Např. ContPort je cloudová služba, (Cloudem nazýváme spolupracující zařízení, 

jakými jsou PC klientské stanice, servery a mobilní zařízení, která využívají Internet jako 

zásobu či fond informačních technologií a služeb. PC zařízení tak mají přístup k 

nevyčerpatelnému množství výkonných aplikací, výpočetnímu výkonu a datovému úložnému 

prostoru - Služby jsou dále nabízeny zákazníkům přes internet. Nemusíme tím pádem kupovat 

a spravovat serverovou infrastrukturu a ušetříme za licence, správu IT, energii) která 

shromažďuje data z řídicích systémů i různých výrobců, upravuje je a dále s nimi 

pracuje.  

 Efektivní správa budov znamená mimo jiné řízené snižování spotřeb energií. 

Chceme-li mít nad spotřebovanou energií kontrolu, musíme ji především: 

- průběžně měřit, 

- měřené hodnoty vyhodnocovat, 

- podle odvozených parametrů identifikovat slabá místa – a především 

- navrhovat a realizovat úsporná opatření. 

 Poslední dva body zajistí energetik nebo firma, která energetický management (někdy 

spolu se správou budov) dodává, měření a vyhodnocování může být součástí řídicího 

systému budovy. V naprosté většině případů ale řídicí systém budovy, tedy systém měření a 

regulace, data pouze přenáší do vizualizace a zaznamenává jejich historii. Nijak dále s 
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nimi nepracuje. Kromě procesních dat umí ContPort i spravovat systém hlášení poruch a 

úkolů (ticketing), včetně přiřazování servisních nákladů jednotlivým technologiím a jejich 

částem. Uživatelé tak mají unikátní přehled celkových provozních nákladů – energií i 

servisních služeb – v jednom náhledu. ContPort tím například umožňuje vyhodnotit, zda se 

technologii vyplatí průběžně opravovat, nebo zda je výhodnější ji nechat dosloužit a nahradit 

novou i za cenu dočasných vyšších spotřeb energie. V praxi již bylo dosaženo zajímavých 

výsledků – pouhým přednastavením požadovaných teplot v řídicím systému bylo jen u 

jediné pobočky řetězce supermarketů ušetřeno na topení více než 50 000 Kč měsíčně. 

ContPort pomohl identifikovat, která pobočka pracuje nehospodárně a kde se tedy vyplatí 

bližší zkoumání.  

 Modul pro sběr online dat shromažďuje data z technologií buď přes vizualizaci, 

nebo přímo z PLC a I/O modulů. Hodnoty se zobrazují na portálu na straně s přehledem a 

ukládají se v databázi. Tato data ukazují, jak efektivní je provoz zařízení, zobrazují se: 

- spotřeby jednotlivých částí,  

- hodnoty okolního prostředí (oslunění, venkovní teplota, rychlost větru atd.), procesní 

hodnoty (teploty, průtoky…)  

- spotřeby energií (elektřina, plyn, teplo, voda).  

 Hodnoty jsou prezentovány na manažerské úrovni a používají se pro přehledy a 

dlouhodobé plánování. 

 Modul pro reporting (součást informačního systému podniku, správy budov apod.) a 

ekonomické vyhodnocení pracuje s daty, získanými v předchozích dvou modulech, nebo 

importovaných do systému z dalších zdrojů (jako je automatický import meteodat z Internetu 

nebo souboru.csv). S ContPortem mají správci budov, facility manažeři a energetici data o 

provozních nákladech vždy po ruce.  

 „Podíl budov na celkové spotřebě energie v Unii činí cca 40 %.“, obr. 2.10; „Mtoe  

(Milion tun ropného ekvivalentu“). Na obr. 2. 11 je znázorněna celková spotřeba energie 

v ČR. 

 

 
Obr. 2.10. Celková spotřeba energií v rámci Evropy. (Převzato z [4]);      Náš zájem je 
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Poznámka: Běžně používané jednotky jsou odvozené od spalného tepla jednotlivých paliv, 

jako je ropa nebo uhlí. Označují se jako tuna ropného ekvivalentu (toe, odvozená z 

anglického „tonne of oil equivalent“), resp. tuna uhelného ekvivalentu (tce, z anglického 

„tonne of carbon equivalent“), přičemž 1 toe je přibližně 42 GJ a 1 tce přibližně 29 GJ. V 

textu tohoto skripta a přiložených tabulkách budou používány zkratky ktoe (1000 tun ropného 

ekvivalentu) i Mtoe (1 000 000 tun ropného ekvivalentu). 

 
Obr. 2.11. Celková spotřeba energií v ČR. Náš zájem je soustředěn v tomto skriptu na:  

                  „Budovy a služby“ (Převzato z [4]) 

 Mezinárodní energetická agentura (angl. International Energy Agency, IEA) je 

vládní organizace. Založila ji OECD roku 1974. Sdružuje 26 členských zemí (USA, 

Španělsko, Německo, Anglie, Itálie atd., včetně ČR). Zabývá se prevencí přerušení zásob 

ropy a informacemi o ropném trhu a dalších energií a energetických zdrojů. 

Energetická chudoba 

 Výsledky studie dále ukazují na významné ohrožení stále větší části populace z 

hlediska rostoucího poměru výdajů za energii ve vztahu k ostatním výdajům. Podle ČSÚ se 

tato hodnota dlouhodobě pohybuje na úrovni 10 %, ale další setrvání na této hranici není jisté 

ani pravděpodobné. Růst cen energie se v posledních letech ustálil zhruba na „1“ procentní 

bod nad mírou inflace a při setrvání tohoto stavu do budoucna bude tendence podílu výdajů za 

energii rostoucí, jakmile bude překonána hranice únosných úspor energie v domácnostech. 

Popis této situace není předmětem tohoto skripta, ale lze konstatovat, že čím je nižší absolutní 

výše spotřeby energie, tím méně je domácnost ohrožena jakkoli vysokým ročním nárůstem 

cen energie. Významná část populace může být do budoucna postižena jevem, který se 

nazývá „energetická chudoba“. Zejména nízkopříjmovým domácnostem může v budoucnu 

výrazně pomoci, že již dříve zabezpečily své obydlí realizací kvalitních opatření vedoucích k 

výraznému snížení spotřeby energie. Tímto způsobem lze i v delším horizontu udržet výdaje 

za energii na úrovni 10 % celkových výdajů domácnosti bez zásadního snížení životního 

standardu. 
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Změny klimatu 

 Významným faktorem ovlivňujícím spotřebu energie jsou změny klimatu. Postup 

klimatických změn je nezpochybnitelný, otázkou zůstává, jakým způsobem se budou 

projevovat v podmínkách České republiky. Zateplování budov je v každém případě důležitým 

adaptačním opatřením, a to jak za předpokladu, že v naší zeměpisné poloze dojde v příštích 

letech k lokálnímu ochlazení a přibude topných dní, tak i v případě, že bude narůstat počet 

extrémně teplých dnů v létě a v přechodném období. 

 Významných úspor energií je možné docílit OPTIMALIZACÍ ŘÍZENÍ technologií 

v budovách, takové úspory se mohou pohybovat na úrovni průměrných hodnot energetických 

úspor v rozpětí 11 až 31 %. Spotřeba energií v jednotlivých resortech (průmysl, doprava a 

budovy) procentuálně činí, viz obr. 2. 12. 

 
Obr. 2. 12. Spotřeba energií v jednotlivých resortech celkem v %. (Převzato z [33]) 

 

Příklady řešení úspor energií a nákladů: (Úspora energie, úspora nákladů a zvýšení 

efektivity) 

 

 
- Čidla osvětlení 

Čidla osvětlení monitorují úroveň osvětlení v blízkosti oken. To umožňuje, aby regulátory 

řídily světelné zdroje v závislosti na okolní úrovni osvětlení. 

 

 

 
- Vypínače 

a) Použité pro ovládání osvětlení v různých zónách. 
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b) Ruční ovladač v recepci je použit jako centrální vypínač pro všechna světla (tzv. 

odchodové tlačítko). Odešle jeden povel do nejbližší SmartStruxure Lite jednotky, 

která předá informaci do zbytku topologie k provedení povelu. 

 

 
- Čidla přítomnosti 

c) Čidla přítomnosti, která jsou pouze spárována s ovládacími relé, bez vazby na 

SmartStruxure Lite, řídí osvětlení na toaletách, skladech apod. 

d) Čidla přítomnosti v kancelářích jsou propojena s jednotkami SmartStruxure Lite, 

které dle obsazenosti a přeprogramovaných vazeb v závislosti na využití budovy 

řídí osvětlení v daném prostoru. 

 

Vizualizace úspor 

 Ze SmartStruxure Lite sítě je posílána informace o osvětlení např. na stávající KNX 

systém (nebo BACnet IP systém) třetí strany. Tato data jsou následně vizualizována, spolu s 

dalšími informacemi (o teplotě, kvalitě vzduchu, vlhkosti apod.), na uvítací obrazovce v 

blízkosti recepce, a to jak pro zaměstnance, tak i pro návštěvníky. 

 

Závěr: Výše uvedené některé vybrané skutečnosti pro získání přehledu o možných úsporách 

energií nám dávají jednoznačný závěr, že tedy významných úspor energií zejména 

v budovách je možné docílit, jak bylo uvedeno různými opatřeními, zejména pak budováním 

inteligentních budov a zaváděním automatizace technických zařízení budov (TZB). 

2. 4. Základní charakteristiky automatizace budov 

 z hlediska energetické  náročnosti budov (ENB) 

 Vymezení pojmů nízkoenergetický dům, pasivní dům, energeticky nulový dům, 

energeticky aktivní dům a dům s téměř nulovou spotřebou energie, viz obr. 2.13, jsou 

charakteristiky, od kterých se musíme odrazit, lépe řečeno musíme stanovit v návaznosti na to 

konkrétní automatizaci budov, konkrétní systém řízení.   
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Obr. 2.13. Vymezení pojmů budov z hlediska energetické náročnosti (Převzato z [33]) 

 

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v 

rozmezí 15-50 KWh/m² za rok. 

ENERGETICKY PASIVNÍ DŮM, je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria 

energetických úspor při provozu domu (aby jeho spotřeba energie na vytápění byla co 

nejnižší); Tato minimální spotřeba energie je dána vynikající tepelnou izolací celého domu a 

kvalitními okny, využíváním tzv. solárních tepelných zisků (max. využití slunečního záření 

procházejícího okny pro přitápění domu), využitím tzv. vnitřních tepelných zisků (max. 

využití tepla vydávaného osobami a technologiemi v domě), větráním se zpětným získáváním 

tepla (větrací jednotka vrací zpět do domu teplo, které by jinak odešlo s odpadním 

vzduchem). Měrná potřeba tepla na vytápění, musí být maximálně 15 kWh / m2 za rok. To 

znamená, že pasivní rodinný dům s podlahovou plochou 150 m
2
 bude mít celkovou potřebu 

tepla na vytápění 2250 kWh / rok (150m
2
 x 15 kWh = 2 250 kWh). 

ENERGETICKY NULOVÝ DŮM (END) je v základu energeticky pasivní dům, jehož 

energetická potřeba je vyrovnána energetickými zisky, např. z fotovoltaických panelů. Nulový 

dům kompletně pokrývá spotřebu pro svůj provoz, ENERGETICKY AKTIVNÍ DŮM 

dokonce vytváří energie přebytky. 

DŮM S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE, zkráceně můžeme říkat "nulový 

dům". Jedná se v podstatě o pasivní dům, jehož spotřeba energie je kryta v maximální 

možné míře z obnovitelných zdrojů. Základem je tedy navrhnout a postavit dům tak, aby 

měl co nejnižší spotřebu energie, a tuto spotřebu pak krýt z obnovitelných zdrojů, co nejvíce 

jak je to možné. 

 Můžeme výše uvedené rekapitulovat do následujícího obr. 2.14 „Energeticky úsporné 

budovy“. Hodnocení energetické náročnosti budov dle měrné spotřeby energie 

(potřeba tepla na vytápění [ kWh/m
2
 .a] – „kWh/m

2
 za rok“. Běžné novostavby spotřebují 80-

150 kWh/m
2
 za rok. Starší budovy cca 2x co novostavba. 
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Obr. 2.14. Energeticky úsporné budovy, jejich členění (Převzato z [33]) 

 

Nulové domy od roku 2020! 

Závazky evropské unie: 

a) evropská unie →splnění tří cílů: 20-20-20. 

b) směrnice z r. 2010/31/EU je platná od července 2010 a ukládá členským státům mimo     

   jiné: 

 navrhování všech nových budov s téměř nulovou spotřebou energie do 31. prosince 

2020,  

 navrhování nových budov užívaných nebo vlastněných orgány veřejné moci v 

energetickém standardu téměř nulové spotřeby energie nejpozději 31. 12. 2018; 

LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE 

V ČR platí novela zákona o hospodaření energií č.318/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 s 

novou prováděcí vyhláškou 78/2013 Sb. s účinností od 1. 4. 2013, která mimo jiné stanoví: 

NOVÉ BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE:  

• od 1. 1. 2016 veřejné budovy plocha > 1500 m2 

• od 1. 1. 2017 veřejné budovy plocha > 350 m2 

• od 1. 1. 2018 veřejné budovy plocha < 350 m2 

• od 1. 1. 2018 ostatní budovy plocha > 1500 m2 

• od 1. 1. 2019 ostatní budovy plocha > 350 m2 

• od 1. 1. 2020 všechny nové budovy! 

 Podle dostupných údajů [6] činí spotřeba energie v budovách v celosvětovém měřítku 

cca 24 %, ve vyspělých státech (USA, EU) pak dokonce 40 % z celkové spotřeby energie 

(údaj z roku 2004, který se postupně snižuje). Tlak vytvářený Evropskou unií na snižování 

spotřeby energie v budovách, vyústil ve vydání Směrnice evropského parlamentu a Rady 

2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov [2]. Snižování spotřeby 

energie se samozřejmě týká i systémů, které slouží k úpravě tepelně-vlhkostního stavu 

prostředí (vytápění, větrání, příp. klimatizace). V této souvislosti je nutné připomenout, že i v 

nulových budovách bude nutné primárně udržet požadovanou kvalitu vnitřního prostředí. 
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Nulové budovy lze rozdělit do tří kategorií:  

a) Autonomní budova (Zero Energy Building – ZEB) – energeticky efektivní budova. 

 Jedná se o budovu, která není napojena na veřejné energetické sítě. Spotřeba energií je 

 zcela pokryta vlastní energetickou produkcí plně založenou na místně dostupných 

 obnovitelných zdrojích [8]. 

b) Bilančně nulová budova (Net Zero Energy Building – nZEB) – energeticky efektivní 

budovy. 

 Je to budova, která je napojena na veřejné energetické sítě. Její spotřeba energie je v 

 roční bilanci vyrovnána vlastní energetickou produkcí z obnovitelných zdrojů, přičemž 

 část produkce je dodávána do veřejných energetických sítí. V době, kdy vlastní zdroje 

 jsou nedostačující, je energie z veřejné sítě odebírána. V roční bilanci je množství 

 odebrané a dodané energie rovno nule . 

c) Budova s téměř nulovou spotřebou energie (Nearly Net Zero Energy Building – 

nnZEB) 

 Jedná se o nulovou budovu, jejíž roční bilance primární energie PE, která se hodnotí 

 na základě energie odebrané a dodané z/do veřejné sítě, viz obr. 2. 15 se blíží nule. 

 

                                                                              [kWh/rok]                            (1) 

 

 Konverzní faktory F a hodnoty ΔPE jsou definovány na národní úrovni jednotlivých 

členských států unie. 

 
Obr. 2. 15. Schematické znázornění energie odebrané a dodané z/do veřejné sítě (Převzato z  

                   [33]) 

 Z hlediska stavebního řešení a technických zařízení budov by měly nulové budovy 

odpovídat standardu pasivní budovy v ČR (mezi odbornou veřejností nepanuje v tomto 

ohledu názorová shoda). Hranice pro hodnocení pasivních budov je dána měrnou potřebou 

tepla na vytápění, která nemá přesáhnout 20 resp. 15 kWh/m
2
 za rok pro rodinné, resp. bytové 

budovy a 30 kWh/m
2
 za rok pro budovy nebytové. Pro hodnocení nulových budov se však 

uvažují prakticky veškeré energie potřebné pro provoz energetických systémů budov vč. 

vytápění, větrání, klimatizace, ohřevu TV, osvětlení příp. elektrických spotřebičů (úroveň A 

nebo B). 

 Z uvedených úvodních poznatků je zřejmé, že hlavní důraz při stavbě budov nové 

generace bude kladen na snižování potřeby energie. I když ani v tomto ohledu nepanuje 
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názorová shoda, mělo by být dosaženo ekonomicky optimálního řešení. V druhé řadě pak 

bude snaha pokrýt podstatnou část potřeby z obnovitelných (alternativních) zdrojů energie, 

nebo část vyráběné energie dodávat do sítě. To je do jisté míry strategie, kterou bychom se 

měli řídit. 

 Nedílnou součástí nulových budov (stejně jako pasivních) bude řízené větrání se 

zpětným získáváním tepla. Lze předpokládat, že se v těchto budovách bude uplatňovat větrání 

řízené podle potřeby (DCV - Demand Control¨Ventilation). Větrací zařízení bude vybavované 

ventilátory s možností změny otáček (např. aplikace asynchronních motorů nové generace 

s aplikací frekvenčních měničů), které zajistí požadovaný průtok a odpovídající kvalitu 

vnitřního vzduchu. Regulace ventilátorů bude realizována na základě čidel kvality vzduchu 

(CO2, vlhkosti, nebo VOC). Otevíratelná okna mohou hrát svou roli např. při úspoře energie 

na chlazení. To bude vyžadovat automatické ovládání oken v závislosti na venkovních a 

vnitřních klimatických podmínkách. V nulových domech bude kladen zvýšený důraz na 

minimalizaci spotřeby elektrické energie. U větracích systémů tvoří tuto spotřebu převážně 

ventilátory větracích jednotek. V těchto souvislostech lze předpokládat, že bude kladen tlak i 

na výrobce větracích zařízení. V první řadě budou výrobci nuceni důsledně dokládat ve svých 

podkladech výkonové charakteristiky. Jedná se zejména o příkonové charakteristiky 

ventilátorů P = f (V) pro všechny rozsahy otáček, nebo hodnoty měrného příkonu ventilátorů 

SFP opět v závislosti na objemovém průtoku vzduchu V. 

 V neposlední řadě půjde o řešení dalších zařízení TZB v souvislosti s nulovými domy, 

jako jsou např.: 

d) Klimatizační zařízení 

e) Zdroje chladu 

f) Kompresorové chladící zařízení 

g) Sorpční chlazení 

h) Nízkoenergetické chlazení 

i) Adiabatické chlazení 

j) Využití zemského polomasku – zemní výměníky 

k) Využití spodní vody 

l) Využití vodních toků 

m) Řízené větrání a rekuperace 

n) Úsporné spotřebiče a osvětlení 

o) Využití OZE 

p) Měření a regulace: 

 

Podstatnou roli z hlediska provozu nulových budov bude hrát systém měření a regulace 

(MaR), jinými slovy automatizovaný systém řízení budov – systémová automatizace budov. 

V praxi se budou prosazovat pokročilé soustavy řízení, které dokážou vyhodnotit aktuální 

energetické potřeby (např. prediktivní řízení, nelineární regulátory, apod.) s ohledem na 

tvorbu vnitřního prostředí. Pro větší výkony chladicích a klimatizačních zařízení se 

doporučuje pokročilé monitorování provozu se zaznamenáváním spotřeb energií tak, aby 

bylo možné ZAŘÍZENÍ OPTIMALIZOVAT a provozovat efektivně. 
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Energetická náročnost budovy (výpis z revidované ČSN 73 0540-2; 2002) 

 Měrná potřeba tepla (nejvíce skloňovaný parametr – vyjadřující hlavní a obecně 

určující kategorii budovy – třídu energetické náročnosti budovy) na vytápění budov EU 

podle zvláštního předpisu se požaduje splnit: 

- U budov určených podle tohoto předpisu 

- U novostaveb a ostatních budov 

- U změn budov, které jsou určeny podle zvláštního předpisu, je-li to technicky a 

ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely 

Třídy energetické náročnosti budovy, tab. 2. 

Tab. 2. Třídy energetické náročnosti budovy (Převzato z [33]) 

 
Pojem energetické náročnosti budovy (ENB):  

- Obsahuje kromě vytápění také spotřebu energie na ohřev vody, na větrání, chlazení, 

osvětlení a také na pohon podpůrných systémů, jako jsou čerpadla, motory a 

ventilátory.  

- Nezapočítává se spotřeba elektřiny na provoz elektrospotřebičů, jako je chladnička, 

myčka, pračka či počítač a desítky dalších spotřebičů. 

Poznámka: V souvislosti s tím co jsme výše uvedli, musíme zdůraznit, že nasazení 

automatizace do budov je možné jen u budov zařazených do třídy A, B a C. U ostatních tříd tj. 

D až G je automatizace budov nevýhodná v jejím komplexním provedení. Můžeme zde 

akceptovat pouze nasazení takových systémů automatizace, které budou sofistikovaným 

způsobem řešeny. 

 

Třída energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy 

A Mimořádně úsporná 

B Úsporná 

C Vyhovující 

D Nevyhovující 

E Nehospodárná 

F Velmi nehospodárná 

G Mimořádně nehospodárná 
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3. PROJEKT SYSTÉMOVÉ ELEKTROINSTALACE 
RESPEKTUJÍCÍ ENERGETICKOU NÁROČNOST 
DANÉHO OBJEKTU  

  

 Úvod: 

 Současný intenzivní rozmach výpočetní techniky (VT), zejména jejich čtvrtá generace 

(1980-1990) - personální (osobní) počítače, je spojen se zvýšením integrace prvků v 

integrovaném obvodě a přechodem na LSI (Large Scale Integration), která představuje 

stovky aktivních prvků na cm čtverečním. S touto integrací nastupuje éra tzv. osobních 

počítačů, které při rozměrech vhodných pro použití na kancelářském stole disponují 

výkonem s výkonností mainframů [mejnfrejm] ze 70. let. V této souvislosti je potřebné 

vyzvednout význam technického odvětví, které se zabývá způsobem, jakým fungují počítače, 

tedy hardware a software - informační a komunikační technologie (veškeré technologie, 

nástroje a postupy umožňující lidem komunikaci a práci s informacemi) a to platí i v případě 

s projekty inteligentních budov jakožto integrovaného systému různých technických i 

netechnických subsystémů.  

 Propojení jednotlivých subsystémů umožňuje např. využívat data z různých systémů a 

podsystémů a vzájemně si je předávat čímž je zaručena vzájemná kompatibilita a to díky 

připravenému rozhraní. Elektrická podpora jednotlivých zařízení (účastníků) v procesu 

automatizace jako je procesní řízení, sledování a monitorování procesů včetně eskalace, 

vedou k soustavnému zlepšování činností a především k optimalizaci procesů. 

 „Integrace“ v procesu např. tvorby inteligentních budov je založena na velmi 

flexibilním konceptu virtuálních výstupů a možností. Taková integrace poskytuje mnoho 

výhod: Např. ovládat hudbu v domě pomocí klasického vypínače! 

Jediným stiskem vypínače nechat postupně rozsvítit světlo a zapnout hudbu k večeři. Dále 

integrovaná budící funkce – V 7:00 se vytáhnou žaluzie a muzika začne zlehka hrát. V 7:15 

již však hraje hlasitěji a vy vstáváte nabití energií do nového dne. Dále již nemusíte v 

koupelně hledat žádný ovladač, ale jednoduše dvojitým kliknutím na vypínač zapnete hudbu. 

Zapnutí muziky při zjištění pohybu v místnosti. Centrální hudební systém v celém domě 

zastupující funkci sirény alarmu. A mnohem více… 

 Z analýzy plyne jedna ze dvou možných cest. V prvním případě zjistíme, že jsou 

stávající systémy vhodné pro integraci. V tomto případě následuje detailní analýza, kde 

musí být specifikováno, jakým způsobem bude probíhat komunikace, definována rozhraní 

apod. V opačném případě (druhý případ) můžeme dojít k závěru, že jsou používané 

systémy zastaralé a integrace je buď technicky nemožná, nebo finančně příliš nákladná. Ač je 

to na první pohled zdrcující zjištění, je to do budoucna to nejlepší řešení.  

 Když se řekne „systémová integrace“, mnozí si představí drahé a zdlouhavé projekty. 

Nemusí tomu tak být vždycky, existují způsoby jak dodat potřebnou funkcionalitu jinak a 

hlavně rychleji a levněji. Smyslem systémové integrace není primárně propojit existující 

systémy, ale umožnit kombinaci funkcí jednotlivých IT systémů do fungujícího a 

komplexního celku. Systémová integrace (SI) je pojem, který se v praxi používá ve dvou 

významech: 
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a) V užším technickém pojetí se jedná o integraci různých technických částí 

informačního systému (některé procesy inteligentní budovy), tedy aplikací (systémů) 

do jednoho celku. Cílem je taková architektura informačního systému jakožto 

celku, která efektivně podporuje business procesy v organizaci 

b) V širším významu pojem systémová integrace označuje celý proces, který je 

nezbytný pro efektivní fungování zejména rozsáhlejších informačních systémů 

 Systémová integrace tedy znamená spojení různých softwarových komponent 

(účastníků), subsystémů, v jeden fungující celek. Cílem je, aby tento celek pracoval co možná 

nejefektivněji, tedy z pohledu jednotlivých subsystémů, aby komunikace mezi nimi probíhala 

podle definovaného schématu a všechny případné chyby a anomálie byly zahrnuty do tohoto 

schématu.  

Dobře provedená systémová integrace by měla přinést minimálně jednu z hodnot:  

- snížení provozních nákladů 

- zvýšení stability systému 

- zvýšení bezpečnosti systému 

- zajištění dalšího rozvoje systému 

Dodavatelem služby systémové integrace je systémový integrátor.  

 V souvislosti trendu integrace se naskýtá základní otázka, jaké technické řešení s VT navrhnout, 

abychom získali dostupné informace – tedy jaké, jak a k čemu je využívat. Důsledkem toho jsou 

následující obecné příznaky: 

a) Jednoúčelová, izolovaná řešení 

- Možnosti opakovaného využívání informací jsou prakticky nulové 

- Integrace takových řešení je nemožné (už při návrhu není zamýšlená) 

- Možnost rozšiřování dalších řešení (lze je vyrábět ve velkých sériích) 

b) Zvýšený tlak na standardizaci a normalizaci 

- Sdílení informací vyžaduje porozumění toku dat na straně příjemce i odesilatele 

- Dochází k pokusu o sestavení normalizovaných popisů komunikačních protokolů 

- Standardizace je obtížná, protože složitá řešení vyžadují odlišné přístupy, které nejsou mezi 

jednotlivými úrovněmi složitosti dobře přenosné 

c) Vzrůstají náklady a stoupá riziko integrace.  

- Paleta řešení a jejich způsobů komunikace je široká, ovšem špatně dokumentovaná a chybová 

- Integrátor nemá potřebné znalosti, při zjištění neslučitelnosti, nelze projekt přepracovat 

- Vlastní řešení je pak omezené vůči očekáváním a často bývá řešení neoptimální 

- V oblasti průmyslové automatizace a konkrétně při automatizaci budov můžeme poznat 

konkrétní skutečnosti: 

V oblasti automatizace budov výše obecné projevy můžeme konkretizovat: 

- Integrátoři vyvíjejí tlak na výrobce, aby svá izolovaná (uzavřená) řešení otevřeli a tím umožnili 

integraci. 
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- Standardizace, normalizace je produktem jediného výrobce s pravidly umožňující vzájemnou 

komunikaci svých různých výrobků. Velikost výrobce zvyšuje šanci na rozšíření standardu. 

 Automatizace v budovách v současnosti postupuje k větší integraci inteligentních zařízení 

(účastníků) dvěma odlišnými cestami: 

a) První směr:  

- Velcí výrobci pro své produkty (řídicí systémy) vyvinuli a nabízí různé sběrnicové systémy 

- Tyto systémy jsou omezené – kompatibilní pouze na původní sortiment těchto výrobců, na jiné 

technologie jsou nefunkční 

- Např. původní Instabus (Siemens – nyní KNX a současný Ego-n) pokrývají domovní 

inteligentní elektroinstalaci 

- Zatímco pro jiné technologie (EZS, EPS, dveřní systémy, výroba tepla) nelze původní řídicí 

systém použít (nejsou kompatibilní s instalovanými sběrnicovými systémy) 

- Vzájemné propojení všech těchto technologií vyžaduje integrační řešení a postupy (náhled na 

některé z možných integračních přístupů ukazuje obr. 3.1) 

 
Obr. 3. 1. Nástin možných integračních postupů (Převzato z [33]) 

a) Druhý směr: 

- Je určen zákazníky spolu s integrátory 

- Ve fázi projektu jsou určeny všechny její technologie a stanovuje se míra a uskutečnitelnost 

vzájemné integrace 

- Přednost mají řešení, která s integrací počítají 

- Pokud není technologie (podsystém) integrovatelná a má být využita, je snahou projektantů 

integraci co nejvíce zajistit u výrobce 

- Je možné, pokud výrobce zaznamená více takových požadavků, pak výrobek lze upravit 

Příklad integrace při návrhu IB (metodický návrh): 

a) jednotlivé podsystémy musí být vzájemně provázány 

b) sdílení informací mezi jednotlivými systémy řízení, zabezpečení a správy objektu 

c) propojení objektů obousměrnou datovou komunikací 

d) na základě informace získané v některém ze systémů budovy lze prostřednictvím 

 integrace přímo vyvolat odpovídající akci v systému jiném 
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e) např. při požárním poplachu vyhodnoceném systémem EPS se spustí požární ventilace, 

vypne se ostatní vzduchotechnika, uvedou se do požárního režimu  výtahy, osvětlí se 

evakuační trasy a odblokují únikové východy 

f) ovládání osvětlení nebo klimatizace jednotlivých prostorů podle stavu jejich 

 obsazenosti, který je vyhodnocen přístupovým systémem 

g) na základě informace ze systému EZS při narušení objektu přepnout na kameru 

systému CCTV snímající danou zónu, ovládat polohovací hlavice kamer nebo sepnout 

odpovídající režim videorekordéru, případně zapnout osvětlení daného prostoru 

 Provoz moderní budovy (administrativní, jiné veřejné, bytové, nebytové apod.) – 

inteligentní budovy (IB) zajišťuje řada systémů: 

- Řízení vytápění, 

- Chlazení a vzduchotechnika, 

- Řízení osvětlení, 

- Řízení energetické soustavy budovy včetně náhradních zdrojů, 

- Řízení přídavných komfortních zařízení (žaluzie, dveře, garážové vrata, okna, atd.), 

- Řízení výtahů, 

- Požární signalizace (EPS), 

- Zabezpečovací systémy (EZS), 

- Přístupový (kartový) systém, 

- Uzavřený televizní okruh, 

- Případně další systémy. 

 Jednotlivé systémy, jejich komponenty a zařízení mají své výrobce a dodavatele, kteří 

vybavují tyto systémy autonomní automatikou zajišťující optimální provoz zařízení 

s rozsáhlými možnostmi diagnostiky provozních a poruchových stavů. Automatika systémů je 

zpravidla založena na mikroprocesorové technice. Prakticky každý takový elektronický 

výrobek má své vlastní rozhraní pro připojení na sériovou sběrnici pro komunikaci s osobním 

počítačem na pracovišti obsluhy, odkud lze efektivně řídit a monitorovat činnost zařízení. 

Bezchybná činnost každého z těchto celků v autonomním režimu je logickou podmínkou. 

 

3.1 Automatizace budov, význam a funkce 
 Automatizace budov vyrostla v samostatný a významný aplikační obor automatizační 

techniky, který poskytuje zákaznicky orientovaná řešení provozovatelům i uživatelům všech 

druhů budov. 

 Moderně vybavená budova z pohledu řízení budovy (někdy označováno jako tzv. 

"Inteligentní budova") je jeden komplexní integrovaný celek, ve kterém jsou systémy 

propojeny do jedné komunikační/vizualizační platformy a řízené technologie jsou 

schopny spolu vzájemně komunikovat. Srdcem budovy je zcela jednoznačně řídicí systém 

nazývaný MaR (provozní soubor měření a regulace) nebo také někdy označován anglickým 

názvem BMS (Building Management System). 

 Systém měření a regulace zajišťuje zejména řízení připojených technologií TZB 

(technických zařízení budov) jako jsou vytápění, větrání/vzduchotechnika, klimatizace, 

chlazení a elektrické rozvody. Pojem TZB se nejčastěji do angličtiny překládá jako HVAC 

(heating, ventilation aircondition cooling).  
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 Výběr ze základních funkcí řídicího systému měření a regulace: 

- řízení připojených akčních členů (např. uzavírání ventilů, klapek) 

- sběr dat o stavu řízených technologií (např. polohy ventilů) 

- snímání fyzikálních hodnot pomocí připojených senzorů/snímačů (jako např. teploty, 

tlaky) 

- měření odchylek hodnot, regulace (např. porovnání skutečné a požadované teploty v 

místnosti) 

- provádění výkonných povelů řízeným technologiím (např. jako reakce na neočekávané 

provozní stavy) 

- sběr dat a trendů různých hodnot různého typu (např. pro následné analýzy a 

manažerská rozhodnutí) 

- zajištění řízení technologií ve stejném čase (hodnota času pro různé technologie je 

stejná) 

- přenos dat do jiných systémů (např. integrace řízení osvětlení, žaluzií, výtahů, 

přístupových systémů) 

- archivace dat a vizualizace pro obsluhu (což je zejména funkce tzv. řídicí centrály) 

 Význam řídící centrály viz obr. 3.2, (někdy se používají i názvy např. SCADA, nebo 

vizualizační systém). V naší oblasti existuje vžitý mýtus, že řízení systémů se odehrává v tzv. 

řídicí centrále čili v podstatě v počítači na dispečinku. Toto v naprosté většině případů není 

pravda. Řízení procesů (tedy regulace) se odehrává o jednu tzv. řídicí úroveň níže a to na 

úrovni tzv. regulátorů (jiné názvy nebo synonyma: podstanice, DDC controller, PLC atd.). 

Samotná řídicí centrála je jen jakýmsi "oknem do systému a úložištěm dat". 

Hlavní funkce řídicí centrály: 

- sběr a archivace snímaných hodnot nebo jinak získaných dat (například 

automatizovaným výpočtem) 

- vizualizace hodnot a stavů procesů (tzv. MMI = Man Machine Interface) 

 
Obr. 3.2. Popis funkce systému MaR (Převzato z [33]) 

Komponenty řídicí centrály: 

a) hardware komponenty: 

- klasické: počítač se standardním příslušenstvím typu tiskárna, přídavné disky, monitor 
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a) doplňkové: notebook, IPAD, tablet PC, notebook atd. 

b) software komponenty: 

- operační systém SW (nejčastěji OS typu MS Windows jako standardní dodávka s PC) 

- firmware: softwarové prostředí výrobců řídicích systémů nebo vizualizačních systémů 

- uživatelský SW: naprogramovaná konkrétní aplikace např. realizační firmou pro 

dodávku systému MaR 

 Je třeba zmínit také skutečnost a to nejen z historických důvodů, že technologie 

v budovách jsou rozděleny na tři velké výkonné skupiny a jednu skupinu zastřešující. 

Přenos informací mezi těmito skupinami vyžaduje dnes integraci, ale v současné době se 

situace zlepšuje a především v budoucí době, bude počet nutných integrací ubývat. Jaké jsou 

výkonové skupiny technologií v budovách: 

- Skupina událostních systémů (EZS, EPS, ACS, DCS), je typicky distribuovaná 

(autonomní čidla, čtečky, pohon) s jedním či několika vydělenými koncentrujícími 

uzly. Systémy reagují převážně jen na vnější podněty (události). Typické je ukládání 

událostí do historie ať už z důvodů bezpečnostních nebo obchodně/ekonomických. 

Systémy nebývají vizualizovány. 

- Skupina spojitých, regulujících (řídících) systémů (příprava TUV, tepla, HVAC), je 

typicky centralizovaná (např. systémy v kotelně). Systémy pracují trvale, 

charakteristicky podle požadavků udržující určité prostředí ve stanovených mezích. 

Systémy nevyžadují ukládání historie dat a nebývají vizualizované. Základním 

kořenem této skupiny je průmyslová automatizace. Do této skupiny lze zařadit 

technologie – řídicí systémy tzv. uzavřené. 

- Skupina inteligentních (systémových) elektroinstalací, představuje náhradu klasické 

domovní silové elektroinstalace [(světelné, zásuvkové a spotřebičové obvody) 

doplněnou o blízce příbuzná rozšíření např. regulace jasu, IRC - Internet Relay Chat 

byla jednou z prvních možností komunikace v reálném čase po internetu. Ve své době 

propojovala významnou část internetových uživatelů. IRC tak částečně stojí u zrodu 

„internetového chatování“ (many-to-many)]. IRC je otevřený protokol, který používá 

TPC a volitelně SSL, atd.. Systémy jsou vysoce distribuované, převážně událostní, 

historie se neukládá. Vizualizace (a také ovládání) bývá požadována. Systémy nemají 

zřejmé předchůdce, většinou vznikly se záměrem vytvořit právě takový systém, který 

by se přibližoval k „inteligenci“. Do této skupiny lze zařadit technologie – řídicí 

systémy tzv. otevřené (o kterých budeme dále hovořit, jako např. KNX systém, který 

bude popsán do jistých podrobností i z hlediska metodického pro pochopení ostatních 

otevřených systémů). 

 Do zastřešující skupiny, lze zařadit všechny supervizorské, vizualizační a ovládací 

systémy (např. SCADA). 

 Z výše popsaného rozdělení výkonových technologií v budovách lze spatřit výrazné 

rozdíly v tom, že jejich vzájemná integrace případně kooperace, by byla složitá. Při tomto 

srovnání se rovněž ukazují dva hlavní konfliktní vztahy, které se běžně v inteligentních 

budovách vyskytují a které jsou opakovaně řešeny: 

a) Vztah události versus trvalé děje: 
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- Úloha č. 1: Systémy zpracovávající události musejí rychle reagovat, nesmějí události 

ztrácet, nepotřebují velký výpočetní výkon. Proto mohou být tyto systémy snadno 

distribuovatelné (protože jednotka systémů může být malá a lehká). 

- Událostní systém umožňuje zaznamenávat veškeré operace obsluhy, což může být 

užitečné pro následnou analýzu vzniklé situace popř. vyhodnocení odpovědnosti. 

- Úloha č. 2: Systémy pro trvalé děje vyžadují vetší výpočetní výkon, jejich odezva 

může být delší, závislost na ztrátě informace je malá. 

- V inteligentních budovách řeší oba typy úloh různá zařízení, k integraci na úrovni 

jednotek nedochází (výjimky jsou např.: pokojové termostaty, logické řízení v jiných 

spojitých úlohách PLC). 

- Typický je přenos limitních informací (překročení mezí, změna stavu) ze spojitých 

systémů do událostních a přenos ovládacích informací (zap/vyp, nastavení 

požadované hodnoty regulace) z událostních systémů do spojitých. 

- Přenos bývá vyřešen často na úrovni elektrických signálů, přetrvává však řešení, kdy 

systém pro trvalý děj umí komunikovat (limitní i spojité informace) událostně sám. 

b) Vztah systému s uloženou historií versus systém bez uložené historie: 

- Systémy s historií vyžadují SŘBD (Poznámka: Systém řízení báze dat - zkracováno na 

SŘBD či DBMS podle anglického database management systém - je softwarové 

vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn., tvoří rozhraní mezi aplikačními 

programy a uloženými daty. Občas se pojem zaměňuje s pojmem databázový systém. 

Databázový systém však je SŘBD dohromady s bází dat), na zdroje náročný informační 

systém, který není možné provozovat na odlehčené úrovni samostatných jednotek. 

- Problémy jsou dva: cena (z důvodu požadavku na uchování historie) a přenos 

informací. Spojitý i událostní systém potřebují pro zápis do SŘBD programové 

vybavení zpracované ve vyšším programovacím jazyce. 

- Řešení v současných integracích bývá dvojí:  

 • První řešení spojuje uchování historie s vizualizací (SCADA „supervizory control 

 and data acquisition", tedy "dispečerské řízení a sběr dat". Obvykle se tento 

 pojem používá pro průmyslové řídicí systémy, které z centrálního pracoviště 

 monitorují průmyslová zařízení a procesy a umožňují jejich ovládání, samozřejmě je 

 po určitých ne složitých úpravách používán i při domovní  automatizaci - je to 

 software fungující nad skutečným řídicím systémem založeným např. na PLC - 

 programovatelný logický automat, nebo jiných HW zařízeních), protože  vizualizace 

 vyžaduje zpravidla přístup ke všem informacím. 

 • Druhé řešení spočívá v rezignaci na integraci. Událostní systémy (ACS – 

 docházkový a přístupový systém) uchovávají historii vlastními prostředky a jiné části 

 uloží historii ve SCADA. 

Závěr:  

- Trend v integraci jednotlivých druhů technologií je i přes popsané problémy 

jednoznačný. 

- Vítězí elektroinstalační/událostní skupina, k níž se integrují řídicí systémy a původní 

událostní systémy. 

- Inteligentní elektroinstalační systémy jsou tak hlavní, které prosazují celý trh 

inteligentních budov a postup jejich automatizace. 
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3.1.1 Systémová automatizace budov 

 Na ovládání technických zařízení budov (TZB) byl v posledních třiceti letech kladen 

stále větší důraz. Souběžně s tímto, byly zvyšovány požadavky na sledování určitých rizik 

v objektech, jako bezpečnost spojená s instalovanými TZB zejména elektrickými zařízeními, 

dále protipožárními bezpečnostními systémy, přístupovými a poplachovými zabezpečovacími 

systémy atd.. Tyto funkce byly zpočátku zajišťovány stálým dozorem pověřených pracovníků 

či jednoduchým systémem hlásičů, které opět vyžadovaly manuální obsluhu.  

 Postupně s pokrokem v rozvoji logických obvodů a čidel, senzorů a aktorů docházelo 

u jednotlivých zařízení k automatizaci a snižování požadavku na obsluhu.  

 Koncem osmdesátých let několik evropských firem založilo společnost (Instabus-

Gemeinschaft), jejímž úkolem bylo vyvinout vhodný systém pro měření, řízení, regulaci a 

sledování provozních stavů v budovách. Základní podmínky byly dány takto: 

- projektování a instalace musí být jednoduché, 

- systém musí být snadno rozšiřovatelný a musí umožnit přidání aplikací, které 

nebyly původně požadovány, 

- nestejné délky větví i odchylky ve výstavbě systému nesmí působit problémy, 

- systém musí být decentralizovaný, 

- systém musí vyhovovat platným normám a předpisům, 

- nároky na odbornost při projektování, instalacích a případných změnách, 

servisu a opravách musí odpovídat nárokům na běžného elektroinstalatéra. 

 Postupně se k této společnosti přidávaly další firmy a rovněž byly dodatečně 

definovány další možnosti tohoto systému. 

 

Současné požadavky a možnosti 

 Dnešní systémová řešení účelových staveb se nabízejí pod názvem systémová 

technika řízení budov a jsou to hlavně s pomocí procesorových počítačů účelně vybudované 

řídicí systémy. Tyto systémy se začaly používat v oblastech spínání, měření a regulace, řízení, 

dozoru audio/video, apod., které však vzájemně nemohly buď vůbec komunikovat, nebo jen s 

velkými náklady a omezenými možnostmi. 

  Provozně technická zařízení mají v dnešní době, jak v účelové výstavbě, tak v bytové 

výstavbě, plnit stejné funkce, jako například: 

- ovládání osvětlení v závislosti na osvětlení denním světlem, na výskytu osob, 

denní době, 

- ovládání rolet/žaluzií v závislosti na osvitu sluncem, denní době, výskytu osob 

ve stíněném prostoru, síle větru, 

- ovládání vytápění - měření a regulace, obsluha v závislosti na větrání, 

- řízení a sledování odběru energií, 

- oznamování, hlášení, obsluha a dozor, 

- spojení technických zařízení budov se spojovacími místy k jiným systémům, 

- zprostředkování hlášení zdravotní problematiky vybraných osob v daném 

prostoru. 

 Za systémový přístup považujeme způsob myšlení, způsob řešení problému či způsob 

jednání, při němž jsou jevy chápány komplexně ve svých vnitřních a vnějších souvislostech 

(J.Habr-J.Veprek:Systémová analýza a syntéza). 
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 Systémový přístup se uplatňuje hlavně při řešení komplikovaných problémů, které 

zasahují do několika rozličných oborů lidského poznání (tzv. interdisciplinární problémy). 

 Přitom návrh a realizace automatizace je právě takovým problémem, při kterém je 

nutno řešit současně řadu prolínajících se dílčích problémů:  

- problém znalosti potřeb trhu a vývoje požadavku zákazníků 

- technické problémy technologického procesu, který se automatizuje 

- technické problémy návrhu mechanických, hydraulických, pneumatických a elektronických 

  automatizačních prostředků využívaných pro automatizaci 

- problémy technického a programového vybavení použitých počítačů 

- sociální a psychologické problémy dopadu automatizace 

- ekonomické aspekty automatizace 

- organizační problémy při zavádění a využívání automatizace 

- personální problémy spojené s výcvikem a výukou obsluhy automatizace 

- stavební úpravy stávajících prostoru nebo výstavba nových prostoru souvisejících s  

  automatizací 

- atd. 

 Integrovaná nevýrobní automatizace – systémová automatizace, představuje tu oblast 

automatizace, která se zabývá automatizací nevýrobních procesů a automatizací činnosti 

nevýrobních soustav. Objektivní potřeba systémové automatizace vyplývá ze dvou základních 

skutečností. Není dosti dobře možné, aby se určitá oblast automatizace vyvíjela velmi 

progresivně a druhá významně zaostávala. Například inteligentní robotické systémy nemohou 

mít špičkové inteligentní řídicí systémy a současně zastaralé pohony anebo senzory. 

 Například i v kybernetickém domě budoucnosti bude nutné umět se vypořádat s jejím 

zabezpečením proti páchání trestné činnosti (krádeže zařízení, surovin apod.) i teroristickým 

útokům.  

 Problematika systémové automatizace je doplněna vysvětlením významu 

systémového přístupu k automatizaci, jako jsou např.: 

- bezpečnost automatizace, 

- ekonomické přínosy automatizace, 

- sociální dopady automatizace, 

- řízení automatizačních projektů, 

- jakost návrhu automatizačních projektů podle norem ISO 9000:2000, 

- integrace systémů při dodávkách automatizace, 

3.1.2. Klasická a systémová elektroinstalace 

 V současné době se pro provádění elektroinstalací v budovách a bytech používá široký 

výběr přístrojů a zařízení. Podle použití těchto přístrojů můžeme rozdělit současné způsoby 

elektroinstalace do dvou skupin: 

a) Klasická elektroinstalace, 

b) Systémová elektroinstalace, kterou lze podle druhu použitého systému rozdělit na: 

- Centralizované systémy, 

- Hybridní (částečně decentralizované) systémy, 

- Decentralizované systémy. 
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 Jestliže si více představíme automatizaci budov a systémovou automatizaci budov na 

úrovni jejich zpodobnění do oblasti TZB, dojdeme k závěru, že konkrétní jejich dopad je 

promítnut do klasické a systémové elektroinstalace. 

Klasická elektroinstalace 

Základní popis: 

- klasická elektroinstalace se skládá z různých samostatných obvodů (např. 

obvod pro zapínání osvětlení, obvod pro zapínání topení, obvod pro ovládání 

rolet a žaluzií ...) 

- zapojení je v klasické elektroinstalaci pevné – neměnné (sekání drážek do 

zdi..) 

- neposílají se žádné informace, ale spíná se přímo příslušný spotřebič 

- po zadání požadavku na projekt klasické elektroinstalace zákazníkem a po jeho 

provedení už nelze provádět změny v projektu bez dodatečného nárůstu 

nákladů 

Druhy přístrojů, používaných pro klasickou elektroinstalaci: 

- ochranné přístroje - jističe, proudové chrániče, ochrany proti přepětí atd., 

- silové zásuvky,  

- sdělovací technika, 

- kontaktní přístroje - relé, stykače atd., 

- elektronické přístroje - spínače, stmívače světel, dálkové ovládání atd., 

- měřící přístroje - elektroměry, čidla atd., 

- elektroinstalační materiál - propojovací vodiče, kabely, svorky, svorkovnice, 

elektroinstalační krabice, rozvodnice, 

Klasické elektroinstalace mají v dnešní době inteligentních budov spíše už jen řadu 

nevýhod než výhod. Mezi ty základní nevýhody patří změny v elektroinstalaci spojené s 

vysokými náklady, nepřehlednost při velkém počtu kabelů, problémy se vzájemným 

propojením systémů a růst nákladů na realizaci s rostoucími požadavky na množství funkcí. 

Shrnutí výhod  

- Klasická instalace je vhodná pro jednoduché instalace. Pokud máme místnost a v ní 

jeden nebo dva světelné okruhy, klasická instalace je naprosto ideální pro toto použití.  

- Finanční nenáročnost pro jednoduché instalace, rovněž také finanční nenáročnost na 

elektrické použité přístroje a zařízení 

- Důležitým faktem je možnost výběru dodavatele elektroinstalace ze spousty kvalitních 

firem a spolehlivých živnostníků, kteří jsou schopni realizovat takovou instalaci bez 

větších technických problémů.  

- Základem takového posouzení je kvalifikace dodavatelů podpořená povinným 

získáním osvědčení o provádění elektroinstalací ve vymezeném rozsahu činnosti 

předepsané vyhl. 50/1978 Sb., což u většiny profesí není vyžadováno.  

Shrnutí nevýhod  

- Nevhodná pro složité instalace 

- Finanční náročnost pro složité instalace 

- Změny v projektu znamenají pro zákazníka vysoké náklady (zpravidla jsou spojeny se 

sekáním a vrtáním do zdí) 
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- Při velkém množství kabelů se stává situace často nepřehledná (zvláště při 

elektroinstalaci u velkých budov) 

- Problémem je také propojení různých systémů (např. zapnout světlo, když se spouští 

rolety…)  

 Pro automatizaci funkcí se dnes používá oddělených jednotlivých systémů, čehož 

výsledkem je jak větší počet vodičů a tím i zvýšené nebezpečí požáru, tak stále 

komplikovanější vedení rozvodu. Taková elektroinstalace může být při přestavbách a 

změnách využití jen stěží ještě rozšířena a prakticky neexistuje možnost jednotlivé systémy 

vzájemně propojit. Řešení nabízí technika systému budov se sériovým datovým sběrnicovým 

systémem. Ukázka takové nesystémové elektroinstalace je uvedena na obrázku 3.3. 

 

 

Obr. 3.3. Schéma klasické elektroinstalace (převzato z [5]).  

 Klasická elektroinstalace [5] byla od počátku určena pro pevné spotřebičové a světelné 

rozvody. Skládá se z různých samostatných celků (ovládání osvětlení, ovládání topení atd.). 

Neposílají se zde žádné informace, ale spíná se přímo obvod příslušného spotřebiče (obr. 3.3). 

Veškeré změny v klasické elektroinstalaci znamenají další náklady, stavební úpravy a často 

nepřehlednost instalace. Realizace každého systému vyžaduje samostatné vedení a každý 

řídicí systém samostatnou komunikační síť. Tím se stávají elektrické rozvody nepřehledné, 

zejména tehdy, když nejsou dodržovány systémy ukládání kabelů dle předepsaných – 

doporučených systémů, například jak je znázorněno na (obr. 3. 4). 
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Obr. 3.4. Systém ukládání kabelů (převzato z [33]). 

 U klasické elektroinstalace v bytech a budovách projektuje a dodává technická 

zařízení budov (např. osvětlení, klimatizace, větrání, vytápění) specializovaná odborná firma. 

 Používané senzory a aktory (jako prostředky automatizační techniky) se připojují 

lokálně k zařízením pro řízení, regulaci a vizualizaci, viz obr. 3.5. To však vede ke značným 

nárokům na projektování, pokládku kabelů a způsobuje, že se po uvedení do provozu a při 

údržbě obtížně hledají chyby. 

 
Obr. 3.5. Klasická elektroinstalace (Převzato z [33]) 
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 Spojení autonomních TZB, např. za účelem společné obsluhy, ve většině případů není 

vůbec možné, jindy velice náročné. S růstem rozsahu funkcionality a požadavků na pohodlí se 

klasické TZB stávají náročné, nepřehledné a prodražují se. Východiskem je systémová 

technika budov (systémová automatizace v úzkém slova smyslu, systémová elektroinstalace). 

  

Inteligentní elektroinstalace 

 Inteligentní (systémová) elektroinstalace s integrovanými TZB kladou menší nároky 

na kabelové rozvody, viz obr. 3.6. 

 
Obr. 3.6. Systémová elektroinstalace s integrovanými TZB (Převzato z [33]) 

 

 Definice inteligentní elektroinstalace: „Inteligentní instalace slouží k ovládání a 

řízení všemožných technologií, technických zařízení a systémů budov včetně procesů, se 

kterými se lze v budovách a objektech běžně setkat. Jejím hlavním úkolem je komplexně 

řešit použití samostatných technologií do jednoho funkčního celku, tedy o jeden společný 

systém řízení v budovách a bytech“. Tento systém pak řeší vše od provádění měření a 

regulace v topném systému, ovládání a řízení osvětlení, spínání ventilace, řízení pohonu 

okenních žaluzií nebo rolet, řízení pohonu otevírání a zavírání oken, spínání závlahových 

systémů až po vizualizaci celé použité technologie. 

Inteligentní elektroinstalace [5] je navržena modulárně, to znamená, že jednotliví 

účastníci jsou vzájemně propojeni sběrnicovým kabelem. Sběrnicová instalace umožňuje 

snadné projektování, protože je jednoduchá, přehledná a neobsahuje různé elektrické systémy. 

Všechny ovládací prvky systému jsou připojeny na dvojvodičové vedení (obr. 3.7), jak je 

uvedeno také v [17] 
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 Obr. 3. 7. Schéma inteligentní elektroinstalace (převzato z [5]). 

 Inteligentní elektroinstalace je zaváděna v důsledku vyšších požadavků na flexibilitu, 

komfort instalace a montážní zjednodušení vysoce náročných elektrických instalací ve spojení 

s minimalizací spotřeby energie. Spojuje v sobě klasická silnoproudá zařízení s postupy a 

technologiemi řídicích systémů slaboproudých zařízení. Bližší pojednání o inteligentní 

elektroinstalaci bude dále samostatná kapitola. 

Výhody a nevýhody inteligentní elektroinstalace 

 Mezi hlavní výhody inteligentních elektroinstalací je poskytovaný komfort v řízení, 

ovládání a řízení spotřeby energie. U velkých a rozsáhlých systémů představuje inteligentní 

elektroinstalace jedinou možnou cestu z důvodu přehlednosti a komplexnosti. Zkušenosti z 

praxe jednoznačně potvrzují, že u velkých a rozsáhlých projektů je provedení inteligentní 

elektroinstalace cenově srovnatelné, nebo v některých případech dokonce i levnější než 

provedení klasického způsobu instalace. Mezi další výhody patří i možnost libovolného 

rozšíření celé inteligentní elektroinstalace a jednoduchost kabeláže. V neposlední řadě je i 

možnost dodatečně přizpůsobovat a upravovat nastavení celého systému inteligentní 

elektroinstalace. Sběrnice je napájena jen malým napětím SELV, dochází tedy k vyloučení 

vlivu elektromagnetického vyzařování instalací 230V (např. ložnice) jak je uvedeno v [17]. 

Hlavní nevýhodou inteligentní elektroinstalace je nepřiměřená velikost finančních 

nákladů při použití v malých nebo jednoduchých systémech. V takovém případě jde 

jednoznačně o otázku prestiže a požadovaného komfortu ze strany investora. Další nevýhodou 

inteligentní elektroinstalace je, že v našem státě zatím není příliš rozšířena, protože jde 

především o vysoké ceny za instalační materiály, komponenty a řídicí systémy. Z toho plyne i 

poslední nevýhoda, a to je nedostatek odborných firem a specialistů na trhu, které umožňují 

kvalitní provedení této elektroinstalace. 

Shrnutí základních výhod inteligentních elektroinstalací (výběr několika funkcí): 

Komfort: 

- stmívání funkcí (postupný náběh/doběh, soft start, světelné scény) 

- ovládání přes dotykový displej (zabudovaný ve stěně, kompletní přehled) 
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- ovládání běžným dálkovým ovladačem (například od TV nebo HIFI) 

- ovládání hlasem 

- regulace teploty podle předem nastavených programů 

- možnost ovládání přes mobilní telefon, počítač a internet 

Automatizace: 

- funkce se provádí automaticky na základě určené veličiny (čas, teplota, úroveň 

osvětlení, pohybu osob, síly větru ...) 

- je možno vykonat několik funkcí na základě jednoho povelu nebo události (např. při 

setmění systém zatáhne žaluzie, rozsvítí světla, zvýší pokojovou teplotu atd.) 

- příchodové/odchodové funkce: po zadání kódu (nebo přečtení karty) na klávesnici 

- systém automaticky nastaví elektrické spotřebiče podle rozpoznaného uživatele 

Bezpečnost: 

- alarm s rozšířenými funkcemi je součástí systému 

- systém je vybaven vlastní klávesnicí, která může být ovládána kódem nebo 

přístupovou kartou 

- veškeré nastavení a přístupy jsou kryty heslem v několika úrovních 

- ochrana domu při špatném počasí, nečekaných událostech (poruchy v síti, přepětí, 

přetížení) 

- bioinstalace: vypnutí nepoužívaného elektrického okruhu (např. ložnice při spánku) 

- dotykové části senzorů jsou napájené bezpečným napětím 24 V 

Úspory: 

- součástí je regulace vytápění a/nebo klimatizace 

- časové nebo časově omezené spínání 

- regulace osvětlení (lze dosáhnout až 10 % úspor elektrické energie) 

- závislé spínání (např. při soumraku, při nastavené teplotě ...) 

- blokování vybraných spotřebičů při vysokém tarifu elektroměru  

- eliminace nechtěně zapnutých spotřebičů [16] 

 

Např. CFox systém je vyvinut prostředek, který by měl pokrýt všechny důležité instalace, 

které lze pro TZB použít. TZB se mohou projektovat a instalovat systémově, což ruší hranice 

mezi jednotlivými profesemi, které je realizují. 

 Toto řešení zjednodušuje projektování a realizaci funkcí budovy a umožňuje její větší 

funkcionalitu, flexibilitu a komfort, a to bez dodatečných nákladů. 

 Prostřednictvím programovacích (vývojových) prostředí se příslušnému zařízení 

definuje, co má dělat. Díky této skutečnosti je instalace pružná a může se přizpůsobovat 

novým požadavkům. Ať už se tento druh instalace využívá v rodinných domech, bytových 

domech nebo v účelových budovách, všude umožňuje automatické řízení osvětlení, vytápění, 

větrání a zabezpečovacích zařízení. Hlavní výhodou těchto aplikací je hospodárný provoz a 

lepší využití nemovitostí. 

 Systémová elektroinstalace budov CFox s využitím dvouvodičové instalační sběrnice 

je systém, který se v systémové technice budov používá pro síťové spojení zařízení (senzorů, 

aktorů, regulačních a řídicích zařízení, měřicích zařízení - obr. číslo 3.8). Implementace 

CFox je přizpůsobena elektrotechnické instalaci, čímž jsou zajištěny funkce a automatizované 

procesy v objektu. 
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Obr. 3.8. Síťové informatické spojení zařízení (Převzato z [33]) 

  

Celá koncepce je postavena na principu centralizované správy periferních jednotek 

připojených do systému jednoduchým způsobem - dvěma vodiči s libovolnou topologií. Tento 

koncept je nazván CIB (Common Installation Bus) a je plně integrován do centrálních modulů 

CP-1000 (CU2-01M) a CP-10xx Foxtrot®. Prostřednictvím CP-1000 (CU2-01M) a FoxTool 

jsou přístupná vnitřní data pro komunikaci s nadřazenými systémy či vizualizaci - 

SCADA/HMI systém Reliance. 

 V následujícím přehledu uvedu několik příkladů, které poukazují na konkrétní přínosy 

systémové elektroinstalace v budovách. 

 V oblasti komfortu: 

- všechna svítidla v budově lze zapnout nebo vypnout stisknutím jednoho tlačítka, 

- stisknutím tlačítka lze aktivovat předdefinovanou světelnou scénu, 

- všechny žaluzie například jednoho podlaží lze vytáhnout nebo spustit stisknutím 

jednoho tlačítka, 

- plnohodnotná a komfortní vizualizace. 

V oblasti bezpečnosti: 

- v době po setmění jsou při vstupu na pozemek budovy automaticky osvětleny oblasti 

 vchodu či vjezdu, 

- u všech oken je možno centrálně ohlásit, zda-li jsou okna otevřena nebo zavřena, 

- při stisknutí poplachového tlačítka lze například rozsvítit osvětlení v celém domě, 

- v době nepřítomnosti se může provést simulace přítomnosti nastavením konkrétních 

 sekvencí. 

V oblasti hospodárnosti: 

- pokud je otevřené okno, zavře se ventil topného tělesa, 

- žaluzie se nastavují v době slunečního svitu tak, aby to ovlivnilo teplotu v místnosti. 

 

Jaké jsou základní pilíře CFox není předmětem-náplní tohoto textu, odkazuji na školení 

tohoto systému pořádané firmami TECO a.s., případně GEOVAP s.r.o. v Brně.  

 

Porovnání klasické a inteligentní elektroinstalace 

 Výběr klasické nebo inteligentní instalace [16] záleží na závislosti nákladů na 

výkonnosti elektroinstalace (obr. 3. 9). Klasickou elektroinstalací je možné zajistit většinu 

požadavků kladených na elektrické vybavení budov. 
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 Obr. 3. 9. Závislost nákladů na výkonnosti elektroinstalace (převzato z [5]).   

  

Inteligentní elektroinstalace mají oproti klasickým vyšší komfort ovládání přístrojů a 

zařízení, zavádí bezpečnostní funkce (signalizace rozbití oken, poplachu atd.), jsou 

jednodušší, přehlednější, umožňují snadné projektování a dodatečné rozšíření systému o další 

prvky. Inteligentní elektroinstalace jsou vybaveny funkcí centrálního ovládání všech zařízení 

v budovách a bytech. Inteligentní elektroinstalace oproti klasickým dosahují optimální 

spotřeby energie. Inteligentní elektroinstalace nespíná ovládacím prvkem přímo příkon do 

spotřebiče, ale posílají se jen povely pro spínání - ZAP/VYP. Porovnání instalací z hlediska 

funkce při spínání žárovky viz (obr. 3. 10).  

 
 Obr. 3. 10. Spínání žárovky (převzato z [5]). 
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 U klasické elektroinstalace je zde normální vypínač, který po stisknutí zapne, nebo 

vypne svítidlo, popř. jiný elektrický spotřebič například ventilátor, odsávání digestoře, 

spuštění rolet atd. Svítidlo nebo ostatní elektrická zařízení jsou tedy řízena pouze vypínačem. 

Ve skutečnosti je to provedeno tak, že z rozvaděče je natažen samostatně jištěný přívodní 

kabel do vypínače, přes který se vede přívod až do samotného světelného zdroje nebo jiného 

elektrického zařízení. Vypínač popř. vypínače tedy slouží přímo k přerušení napájení ke 

svítidlu nebo jiným elektrickým zařízením. Například každý světelný okruh, který chceme 

ovládat samostatně, musí mít svůj vlastní vypínač. U zásuvkových obvodů to znamená jejich 

přímé napojení do rozvaděče na jisticí prvky jakožto významný bezpečnostní prvek 

elektroinstalace. To samé platí i pro připojení ostatních použitých technologií elektrických 

zařízení, jak je uvedeno v [6]. 

 V inteligentní elektroinstalaci (systémové elektroinstalaci), např. s aplikací sběrnice 

CIB (Common Installation Bus), jakožto dvoudrátové sběrnice sdružující rychlou 

komunikaci a napájení senzorů a akčních členů rozprostřených v budovách, je základním 

nezpochybnitelným zařízením současných řídicích systémů nejen v budovách. Příslušnost 

jednotlivých ovládacích prvků (tlačítkových spínačů) k jim odpovídajícím světelným 

okruhům není dána přímým silovým propojením, ale softwarovým přiřazením těchto tlačítek 

přes jednotku vstupů ke spínací jednotce, která bude vykonávat předem naprogramované 

příkazy. Sběrnice zajišťuje jak přivedení napájecího napětí pro jednotlivé prvky, tak i 

komunikaci mezi těmito prvky a centrální jednotkou. Komunikace je tedy „namodulována“ na 

napájecím napětí, jak je uvedeno v [16]. 

Závěr 

Volba klasické elektroinstalace nebo inteligentní elektroinstalace je hlavně závislá na 

požadavcích zákazníka, funkcí které chceme ovládat či řídit a na finančních možnostech 

investic do komfortu, bezpečnosti a energetických úspor. Pro větší domy je klasická instalace 

vhodná jen tehdy, jedná-li se o dům bez složitých systémů nebo ovládání. Pokud je však v 

rámci elektroinstalace požadována univerzálnost řešení, možnost ovládání z centrálních míst 

nebo pokud je kladen důraz na úsporu energií, pak je třeba zvolit elektroinstalaci inteligentní, 

která umožňuje bezproblémovou a jednoduchou jak regulaci osvětlení, vytápění, atd., tak i 

zapojení obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, tepelný motor, solární ohřev, atd.). 

Vzhledem ke složitosti jakékoliv domovní elektroinstalace je však nutné vybrat mezi 

klasickou a inteligentní elektroinstalací z několika hledisek tak, aby byla zvolena optimální 

varianta pro dané zadání a byly splněny všechny požadavky na tuto elektroinstalaci. 

3.1.3 Rozdělení řídících systému [6] 

 Klasické elektrické instalace naráží na problém vysokého požadavku na úroveň 

komfortu a vysokého počtu náročných funkcí spojených s řízením provozu místností i celého 

objektu. Tím je dána jakási hranice možností aplikace klasických elektroinstalací. Proto se 

začaly vyvíjet různé řídicí systémy, jejichž cílem bylo umožnit co nejefektivnější využívání 

energií při maximálním komfortu. Řídicí systémy musí komunikovat s účastníky na 

komunikačním médiu a k tomuto účelu potřebují přesně definované protokoly, pomocí nichž 

jsou vysílány jednotlivé telegramy definující příslušné funkcionality. 
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 Uvedené předurčuje definovat řídicí systémy a protokoly pro systémovou automatizaci 

budov, potažmo pro inteligentní (systémovou) elektroinstalaci. Existují čtyři základní 

kategorie jejich rozdělení: 

a) jednoduché systémy s pevnou komunikací 

b) otevřenost protokolů a řídicích systémů: 

- otevřené protokoly 

- uzavřené protokoly 

c) centralizovanost protokolů a řídicích systémů: 

- centralizované systémy 

- decentralizované systémy 

- hybridní systémy 

d) komplexnost systémů: 

- komplexní systémy 

 Až doposud jsme se zabývali historickou selektivitou obecného pohledu účelově 

orientované integrace systémů a postupů v procesu automatizace a její systémové podoby pro 

potřebu projektanta IB. Nyní naznačíme rozdělení řídicích systémů ad. c) předchozího 

odstavce v procesu automatizace budov. Podrobnější informace naleznete v [6].  

Centralizované systémy 

 U centralizovaného systému jsou vstupy (senzory - vysílače) a výstupy (aktory - 

přijímače) propojeny hvězdicově s centrálním řízením.  

Aktor   - je specifický název objektu, který je schopen delegovat zprávy. (čistý 

   objektový programovací jazyk). Aktorový model výpočtu je varianta 

   objektově orientovaného chování systému, kde dochází k delegování 

   zpráv mezi objekty. Aktor vyhodnocuje telegramy, které senzory  

   vysílají, a mění je v (mechanickou) činnost; aktory označujeme jako: 

a) spínací,  

b) stmívací,  

c) žaluziové,  

d) aktory topení atd. 

   I když v zásadě jsou jednotliví účastníci buď senzory, anebo aktory, 

   mohou k sobě sdružovat oba druhy. Proto většina účastníků disponuje 

   řadou navzájem nezávislých komunikačních kanálů. 

Senzor  - (z anglického sensor, tentýž význam mají nepřejaté výrazy čidlo nebo 

   snímač) je to obecně zdroj informací pro nějaký řídicí systém  

   (například mozek), v užším slova smyslu technické zařízení  

   (součástka), které měří určitou fyzikální nebo technickou veličinu a 

   převádí ji na signál, který lze dálkově přenášet a dále zpracovat v  

   měřicích a řídicích systémech. Nejčastěji jde o elektrický signál (časový 

   průběh napětí  nebo proudu); pokud měřená veličina není elektrická, 

   hovoříme o elektrickém měření neelektrické veličiny. 

   V inteligentní budově senzory snímají fyzikální veličinu nebo děj, 

   převádějí ji na informaci, kterou je možno přenést po sběrnici  

   (digitálně) a na sběrnici vysílají odpovídající telegram. Nejjednodušším 

   dějem je stisk tlačítka na určitém tlačítkovém senzoru. Senzory jsou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Instance_t%C5%99%C3%ADdy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Delegace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objektov%C4%9B_orientovan%C3%A9_programov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8D%C3%A1stka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elekt%C5%99ina
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   dnes schopny snímat nejrůznější veličiny, např. intenzitu osvětlení, 

   teplotu nebo přijímat radiové signály. 

  

Každý účastník (senzor, aktor, spotřebič) je vybaven programovatelnými 

mikroelektronickými obvody, které mu umožňují adresnou komunikaci jednotlivých přístrojů 

mezi sebou. Aby nedocházelo ke konfliktním situacím, v nichž by svoje zprávy současně 

vysílalo více účastníků, bylo nutné zajistit postupné předávání zpráv. Toto je zabezpečeno 

centrální řídicí jednotkou, přes kterou probíhají veškeré informace, která také určuje, kdy a 

který účastník bude vysílat měřené hodnoty či přijímat příkazy. Jednoduchost zapojení 

takového systému je uvedena na obr. 3.11. 

 
Obr. 3.11. Blokové schéma systémové instalace s centrální řídicí jednotkou (Převzato z [33]) 

 

 Struktura sběrnice, k níž jsou připojeni všichni účastníci i řídicí jednotka, musí 

umožňovat přímou komunikaci mezi touto řídicí jednotkou (např. Master) a kterýmkoliv 

účastníkem (Slave). Řídicí jednotka přijímá údaje snímačů a po jejich vyhodnocení vysílá 

odpovídající příkazy akčním členům k vykonání potřebné akce. 

Výhody nebo nevýhody centralizovaných systémů 

a) výhody: 

- bezkonfliktní provoz sběrnice při vysokých přenosových rychlostech 

- kapacita systému je omezena 

- použití pro řízení jednoho souboru funkcí, např. jen pro regulaci vytápění, nebo žaluzií 

apod. 

- vyrábí se i jednoduché relativně levné systémy pro ovládání jedné nebo několika 

funkcí (limitovaný počet ovládacích a akčních členů) 

- protokoly těchto uzavřených systémů podléhají licenci 

- dovolují vytvořit sofistikovaný řídicí systém s širokými možnostmi nastavení 

vnitřních vazeb včetně časových oken 

b) nedostatky: 

- nemožnost podávání zpětných hlášení od akčních členů až ke snímačům, centrální 

jednotka může obdržet hlášení o uskutečnění požadovaného příkazu, ale již je 

neodešle ke snímači 

- v současné době se v systémové technice budov používá zřídka 

- náročná kabeláž k připojení akčních členů a snímačů 

Decentralizované systémy 

Výhody: 

 Potřeba řízení provozu různých funkcí s možností: 



48 

 

- Ke svému fungování nepotřebuje centrální řídicí jednotku 

- Ke sběrnici jsou připojena zařízení vstupního i výstupního charakteru, číslicového i 

analogového tvaru 

- Jednoduchost řešení elektroinstalace 

- Úspora kabeláže 

- Menší pracnost při instalaci 

- Extrémní variabilita – při různých požadavcích na změnu funkcionality stačí pouhé 

přeprogramování potřebných prvků 

- Zpětného hlášení 

- Vizualizace 

- Protokolování událostí 

- Potřeba systému, který by bylo možné používat v malých i velkých objektech, 

možnost stavebnicového postupu výstavby 

Nevýhodou je: 

- Vyšší cena aktorů a senzorů 

- Pro realizaci složitějších funkcí je sice možné připojit specializované moduly, ale již 

se jedná o poměrně složitou a ne zcela standardní úlohu, která vybočuje z rámce 

typických aplikací 

 To vede ke změně způsobu komunikace mezi jednotlivými účastníky (snímači, 

akčními členy a dalšími prvky systémové elektroinstalace). Výsledkem je, že každý takový 

účastník (prvek na sběrnici), aby mohl komunikovat s dalšími prvky na téže sběrnici, je 

vybaven malou řídicí jednotkou, která je pak schopna řídit k němu přiřazené snímací 

elementy nebo silová ovládací zařízení a současně si vyměňovat potřebné informace s dalšími 

prvky. Pro tento účel slouží software, jehož pomocí se programují parametry jednotlivých 

přístrojů, ale i vzájemná komunikace. Každý účastník vlastní „inteligenci“ (mikroprocesor 

s pamětí). 

Výhody: 

- Možnost realizace představ a požadavků na vlastnosti a chování různých funkcionalit 

aplikovaných v budově 

- Možnost definovat chování každého účastníka a mít zpětnou informaci o jeho aktuální 

poloze 

- Jednotlivé vazby při tvorbě funkcionality, nejsou předem dány, vše se vytváří pomocí 

programu, který zpracovává projektant při konfiguraci systému 

- Jedná se o otevřený systém nejvíce používaný v automatizaci budov 

 

Hybridní systém 

 V hybridním systému jsou vstupy (senzory) zapojeny na sběrnici, zatímco výstupy 

jsou hvězdicově připojeny na řídicí jednotku. Hybridní řešení spojuje centralizovaný a zcela 

distribuovaný systém řízení: 

- K centrálnímu systému PLC je připojena sériová sběrnice 

- Některé prvky lez připojit tradičním způsobem na vstupy a výstupy PLC 

- Ostatní prvky jsou připojeny ke sběrnici, která zajišťuje jejich komunikaci 

s centrálním modulem PLC 
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- Prvky připojené ke sběrnici lze považovat jen za jeho vzdálené pasivní vstupy a 

výstupy 

- Disponuje inteligencí a komunikačními možnostmi centrálního systému PLC: 

a) Včetně komunikace po síti Internet 

b) Bezdrátové komunikace 

c) Komunikace jinými standardními sběrnicemi 

- Připojení periferních prvků po sběrnici usnadňuje řešení instalace a spoří kabeláž 

- Zajišťuje dostatečnou variabilnost a otevřenost k budoucím požadavkům uživatele 

- Senzory a aktory disponují nižší inteligencí – nižší cena 

- Pro velké aplikace (řádově tisíce senzorů, aktorů) je vhodnější plně decentralizovaný 

systém 

 

Sběrnicové systémy 

 Povaha a vlastnosti inteligentních elektrických instalací budov přímo určují povahu a 

vlastnosti, které automatizační systémy pro budovy musejí mít: 

- Elektrické instalace jsou vysoce decentralizované, automatizační systém pak bude spíše 

distribuovaný, než centralizovaný. 

- Elektrické instalace jsou rozsáhlé, automatizační systém se bude snažit minimalizovat 

počet vodičů a jejich propojení, které používá. Rozsáhlost ztěžuje komunikaci, 

protokol pro výměnu dat proto bude spíše úsporný a spíše stavový. 

- Ovládací části elektroinstalací jsou malé, automatizační systém (jeho jednotky) nemůže 

být příliš větší. 

- Jednoduchá zapojení vypínačů (křížový, schodišťový) dovolují ovládat světla skupinově 

i na velké vzdálenosti. Automatizační systém proto bude skupinové ovládání rovněž 

podporovat. 

 Uvedené vlastnosti, které přirozeně vyplývají z povahy elektroinstalací, jsou řešeny 

všemi stávajícími systémy inteligentních budov podobně. Důležité je, že systém navržený od 

začátku s těmito vlastnostmi je náročnější, než systém s vlastnostmi jinými. Například, 

centralizované systémy jsou obyčejně jednodušší na řízení i správu než systémy 

distribuované, větší zařízení se vyrábí a navrhuje snáze ji než malé, a adresné ovládání je ve 

srovnání se skupinovým přímočařejší. Není překvapivé, že systém s popsanými náročnějšími 

vlastnostmi dokáže bez velkých komplikací zastoupit systémy jednodušší. Tato skutečnost 

napomáhá již zmíněnému trendu, kdy elektroinstalační systémy do sebe integrují systémy 

ostatní. Pro automatizační systémy s výše odvozenými vlastnostmi souhrnně platí: 

- Jejich topologie minimalizuje délku a počet vodičů. Typický počet vodičů jsou dva, 

téměř nikdy se nevyskytuje topologie hvězda. Běžná topologie je kruh, sběrnice nebo 

strom. Řešení většinou spojuje napájení a komunikaci do stejných vodičů. 

- Přenosové medium bývá obyčejně pevné (optické, metalické kabely), pro větší 

vzdálenosti takřka výhradně. Používá se rovněž radiový přenos, ten je však 

vzdálenostně omezen. 

- Jednotky systému jsou malé, autonomní. Jejich programovatelnost bývá omezena, 

často se jedná jen o nastavení propojovacích a komunikačních bodů. 

- Komunikační protokol se omezuje jen na synchronizaci vnitřních stavů jednotek, 

obyčejně všesměrovými zprávami o změnách. 
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Schematicky takové sběrnicové automatizační systémy znázorňuje obrázek 3.12. 

 
Obr. 3.12. Sběrnicový systém (Převzato z [33]) 

  

Celosvětově se postupně prosadily dva hlavni standardy, které si navzájem příliš 

nekonkurují—jeden (LonWorks, [1]) vznikl v Americe, druhý (KNX, [1]) v Evropě. Mimo tyto 

systémy provozují a nabízejí všichni velcí výrobci elektroinstalačních systémů své uzavřené 

standardy (patrně z marketingových důvodů): XComfort (Moeller, [1]), Ego-N (ABB, [1]), 

Funk (GIRA, [1]), apod. 

Použití sběrnice 

- Řízení a automatizace budov 

- Protipožární ochrana 

- Zabezpečovací zařízení 

- Dálkové řízení libovolných procesů 

- Měření a regulace (MaR) 

- HMI (Human-Machine Interface) – zpracování přenesených dat od akčních členů, 

senzorů a klávesnic s následným zobrazením přímo na displeji 

- Ovládání akčních členů – topná tělesa, motory, sirény apod. 

3.1.4 Prevence kriminality a projektování IB 

 Strategie prevence kriminality je chápána jako základní prvek managementu rizik 

v konkrétních prostorách. 

Prostory jsou ve vztahu k hlavní hrozbě - vloupání, děleny na: 

- Vysoce rizikové objekty, u kterých se předpokládá, že mohou být cílem 

organizovaného zločinu a profesionálů páchajících kriminální činnost (např. krádeže 

zboží vysoké hodnoty, zařízení, informací a dat), 

- Objekty, které jsou vzhledem k hodnotě skladovaného zboží cílem krádeže spíše 

příležitostně, 

- Rozdělení různých typů objektů do kategorií vysokého, středního a nízkého rizika, 

v některých případech i s konkrétním doporučením například pro výšku plotů, obr. 

3.13. Jedná se o obecná doporučení, která se neodkazují na žádné národní nebo 

mezinárodní normy nebo technické dokumenty.  
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Obr. 3.13. Klasifikace objektů z hlediska rizik ve vztahu technické ochrany, fyzické ostrahy a  

                  organizačních opatření (Převzato z [33]) 

  

V současné době se stává významným fenoménem udržitelný rozvoj a hodnocení 

nebo certifikace jeho aspektů z hlediska výstavby. Jedním z takovýchto aspektů je i otázka 

bezpečnosti obyvatel certifikovaných objektů a tedy i stavební řešení z hlediska prevence 

kriminality. V současné době neexistují podle získaných poznatků žádné normy ani jednotné 

postupy pro certifikaci objektů z pohledu prevence kriminality. 

Pro udržitelnou výstavbu definuje jako udržitelnou budovu tu, která: 

- spotřebuje minimální množství energie a vody během svého života,  

- využívá efektivně suroviny (materiály šetrné k životnímu prostředí, obnovitelné 

materiály),  

- má zajištěnu dlouhou dobu životnosti (kvalitní konstrukční zpracování, adaptabilita 

konstrukce pro různé druhy provozu),  

- vytváří co nejmenší množství odpadu a znečištění během svého života (trvanlivost, 

recyklovatelnost),  

- efektivně využívá půdu, dobře zapadá do přirozeného životního prostředí,  

- je ekonomicky efektivní z hlediska realizace i provozu, uspokojuje potřeby uživatele 

nyní i v budoucnosti (pružnost, adaptabilita, kvalita místa) a vytváří zdravé životní 

prostředí interiéru, 

 Kriminální problémy jsou způsobovány mnoha faktory:  

- sociální skupiny,  

- stav zaměstnanosti,  
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- věk a pohlaví, zdraví, kultura, morální a občanské hodnoty. 

Opatření pro prevenci kriminality při návrhu nových areálů a budov se týká: 

- obchodní centra a obchodní domy, 

- náměstí a místa shromažďování osob, 

- školy a ostatní vzdělávací instituce, 

- nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení, 

- objekty pro ústřední vytápění, 

- objekty potravinářského průmyslu, 

- objekty pro výrobu a distribuci elektrické energie. 

Bezpečnostní opatření objektu a areálu lze dělit i podle umístění prvků ochrany na: 

- prostředky vnější ochrany, 

- prostředky vnitřní ochrany. 

 Prvky vnější ochrany jsou určeny k ochraně celé hranice areálu nebo vytyčeného prostoru 

perimetru.  

 Prvky vnitřní ochrany slouží k ochraně vnitřních prostor objektů a budov. 

Bezpečnostní systém tvoří, viz. obrázek 3.14.: 

- fyzická ochrana, 

- bezpečnost informačních systémů (ochrana řídících a regulačních systémů prvku KI, 

informací o ochraně prvků kritické infrastruktury (KI), kryptografická ochrana), 

- komunikační bezpečnost (zabezpečení přenosových cest využívaných pro řízení a 

regulaci funkčnosti prvků KI, ochrana přenosových cest informačních systémů, které 

obsahují informace o KI),  

- kybernetická bezpečnost (ochrana proti hrozbám kybernetické kriminality a 

kybernetickému terorismu), 

- administrativní bezpečnost (pravidla manipulace s dokumentací vztahující se k funkci 

prvků KI, bezpečnostním opatřením ochrany KI, manipulace s médii, na kterých je 

dokumentace uložena), 

- personální bezpečnost (výběr bezpečnostně spolehlivých, odborně vyhovujících osob, 

které budou spolehlivě zajišťovat činnosti, za které jsou odpovědné). 
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Obr. 3.14. Bezpečnostní systém prvku KI (Převzato z [33]) 

 

 Pro zajištění bezpečnosti řídicích systémů a komunikačních cest prostřednictvím 

ICT je základním předpokladem zavedení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) 

v souladu s ČSN ISO/IEC 27001. Bezpečností informací se rozumí ochrana odpovídajících 

informačních systémů, informačních technologií a samotných informací, které jsou 

shromažďovány, zpracovávány, uchovávány a přenášeny.  

 Součástí ISMS je i ochrana přenášené informace mezi počítači (komunikační 

bezpečnost), ochrana před přírodními hrozbami a fyzickými útočníky (fyzická bezpečnost) a 

ochrana před vnitřními útočníky (personální bezpečnost). 

 Vhodným předpokladem pro bezpečnost je architektonické řešení, poskytující dobrou 

přehlednost v kombinaci s dobrým přirozeným i umělým osvětlením.  

 V Kanadě a USA se přístup k zajištění bezpečnosti objektů stal známým pod názvem " 

Prevence kriminality prostřednictvím tvorby prostředí. 

 Evropská charta měst zaručuje základní občanské právo obyvatelů evropských 

měst na "bezpečné město bez kriminality, delikvence a násilí". Základní právo na 

bezpečnost společnosti bylo včleněno do mnoha programů prevence kriminality v celé 

Evropě. 
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4. ROZHRANÍ, KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ KANÁL 
V SYSTÉMOVÉ ELEKTROINSTALACI BUDOV 

 Počítačové sítě (telekomunikační služby a sítě) a komunikace nejsou jen o tom, co 

dělají jednotlivé vrstvy, a jak fungují ty které protokoly. Klíčem k jejich pochopení i 

správnému používání je pochopení základní principů přenosu dat. Například toho, čím je dána 

a na čem je závislá schopnost přenášet data, v čem se měří atd. Třeba co je šířka pásma, co 

modulace, jaký je vztah mezi modulační a přenosovou rychlostí, a co znamená nominální a 

efektivní přenosová rychlost.  

 Lidé, kteří budují a provozují komunikační sítě: počítačové sítě, telekomunikační 

služby a sítě, sběrnicové systémy (např. komunikace zprostředkovávané systémem 

KNX/EIB v budovách) a stejně tak lidé kteří je používají, by měli mít alespoň základní 

povědomí o vztazích a souvislostech, které se týkají datových přenosů a v rozhodující míře je 

determinují (určují). Je to vhodné přinejmenším kvůli tomu, aby si lidé neidealizovali 

schopnosti dnešních datových sítí a neočekávali od nich nekonečně velikou (vysokou) 

schopnost přenášet data. Naopak, měli by tušit, na čem je schopnost přenášet data závislá a 

kde jsou její limity - i kam až se lze dostat zdokonalováním technologií, a kde leží hranice, 

přes které se v principu nelze dostat, ani se sebelepšími technologiemi. Lidé dnes 

komunikační sítě, jak jsme je výše uvedli, používají a budou používat prakticky 

v každodenním životě, zejména v oblasti automatizovaného systému řízení budov, tzn. dnes 

takových budov, které zařazujeme do kategorií budov inteligentních.  

Nuže tedy: vzhůru k poznání základních principů datových komunikací a typů sítí v oblasti 

výpočetní, řídící a měřící techniky. Níže si představíme stručně sítě, které v kontextu s naším 

problémem jsou relevantní.  

 Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů nebo prvků – 

elektrických zařízení vybavených prostředky výpočetní techniky – snímače, aktory apod., tak 

aby mohly navzájem sdílet své prostředky či zařízení, aby mohly vzájemně komunikovat, 

vyhodnocovat informace a definovat jednotlivě řídící pokyny (signály). Přitom je jedno zda se 

jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. 

 Inteligentní sítě (anglicky Smart grid) jsou silové elektrické a komunikační sítě, které 

umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, jak v místním, tak v 

globálním měřítku. Jejím principem je interaktivní obousměrná komunikace mezi výrobními 

zdroji a spotřebiči nebo spotřebiteli o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie. 

Ochránci soukromí a bezpečnostní odborníci však varují před sledovacím potenciálem a 

náchylností této technologie, kterou mohou využít i zloději. 

Plná automatizace zahrnuje digitální kontrolní a řídicí systém, integrované senzory 

monitorující chování sítě a automatické obnovování provozu po poruše. Součástí je 

dostupnost informací v reálném čase o zatížení sítě, kvalitě dodávky, přerušení apod. Plná 

integrace zákazníků. 

 Její podstatou je vybavení zákazníků digitálními měřidly s obousměrným tokem 

informací v reálném čase, která umožňuje tvorbu cenových tarifů podle aktuální situace v síti 

(tzv. "chytré/inteligentní elektroměry"). Umožňuje zákazníkům efektivně řídit spotřebu, např. 

ohřev vody, praní prádla či dobíjení baterií v době s volnou výrobní kapacitou. 
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Telekomunikační síť je síť terminálů, kanálů a uzlů, které jsou společně propojeny a 

umožňují telekomunikaci mezi uživateli terminálů. Síť může využívat technologie 

přepojování okruhů nebo přepojování paketů. Každý terminál v síti musí mít jedinečnou 

síťovou adresu, aby zpráva nebo spojení odkazovaly na správného a nezaměnitelného 

příjemce. Celý rozsah adres v síti se nazývá adresní prostor. 

Telekomunikace neboli sdělovací technika se zabývá předáváním informací na dálku 

(z řeckého tele – vzdálený). Jsou tak zároveň druhem dopravy a technologií sloužící 

k dorozumívání. Jedná se vlastně také o specifický druh elektronické komunikace. 

Komunikace může probíhat mezi dvěma subjekty, ale i od jednoho odesílatele k mnoha 

příjemcům. 

Neuronová síť je jeden z výpočetních modelů používaných v umělé inteligenci. Jejím 

vzorem je chování odpovídajících biologických struktur. Umělá neuronová síť je struktura 

určená pro distribuované paralelní zpracování dat. 

 Skládá se z umělých (nebo také formálních) neuronů, jejichž předobrazem je 

biologický neuron. Neurony jsou vzájemně propojeny a navzájem si předávají signály a 

transformují je pomocí určitých přenosových funkcí. Neuron má libovolný počet vstupů, ale 

pouze jeden výstup. 

 Neuronové sítě se používají mimo jiné i pro rozpoznávání a kompresi obrazů nebo 

zvuků, předvídání vývoje časových řad (např. burzovních indexů), někdy dokonce k filtrování 

spamu. V lékařství slouží k prohlubování znalostí o fungování neuronových soustav živých 

organismů. Například perceptronová síť vznikla původně jako simulace fyziologického 

modelu rozpoznávání vzorů na sítnici lidského oka. 

Celulární neboli buňková rádiová síť je rádiová telekomunikační síť, v níž 

komunikaci v rozlehlejší geografické oblasti zajišťuje množství základnových stanic, které 

svým dosahem vytvářejí soustavu vzájemně se překrývajících poměrně malých buněk. Název 

celulární pochází z latinského slova „celula“ neboli buňka. 

 Díky použití radiových vln nejsou jednotlivé stanice vázány na místa, kde končí 

komunikační vedení, proto mluvíme o mobilních stanicích. Spojení jednotlivých buněk 

poskytuje rádiové pokrytí větší geografické oblasti. To umožňuje, aby větší množství 

přenosných stanic (např. mobilní telefony, pagery, apod.) mohlo komunikovat spolu navzájem 

a s pevnými stanicemi a telefony kdekoli v síti, prostřednictvím základnových stanic, i když 

se některé z mobilních stanic během vysílání pohybují mezi buňkami. 

 Každá buňka celulární sítě je obsluhována vysílačem a přijímačem, které pokrývají 

určité území, jenž navazuje na území pokryté jinými buňkami (vysílači). Mobility 

management sítě vhodným způsobem automaticky přepojuje mobilního účastníka mezi 

jednotlivými buňkami, aby mohl používat služby sítě bez potřeby manuálního přepínání a 

výběru jednotlivých vysílačů. Celulární radiové sítě se používají pro přenos hovorů a dat a je 

možné je dále dělit na veřejné (např. sítě mobilních telefonů) a neveřejné (firemní sítě, 

policie, atd.). 

Definice dalších použitých pojmů 

IP adresa 

Je to adresa rozhraní (PC či řídicího systému) v síti Ethernet a Internet. Každé zařízení na síti 
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musí mít svou unikátní IP adresu v „dané síti“. Rozlišujeme statické, dynamické, veřejné a 

neveřejné IP adresy. Hodnota adresy je 32 bitové číslo. Zapisuje se po jednotlivých bytech, 

oddělených tečkami (např. 192.168.1.250). 

 

Lokální síť 

Je to síť zařízení s IP adresami, které se všechny navzájem „slyší“. Komunikace s jinou 

lokální sítí je možná pouze prostřednictvím výchozí brány (gateway). Lokální síť může být 

buď privátní, nebo může být součástí veřejné sítě. 

Veřejná síť 

Je to síť zařízení s IP adresami s neomezeným přístupem. Tato síť je volně přístupná z jiných 

sítí. Stupeň zabezpečení je tedy velmi nízký. 

Privátní síť 

Je to síť zařízení s IP adresami s omezeným přístupem. V této síti mohou navzájem 

komunikovat pouze zařízení, které patří do této sítě, čímž je umožněn vyšší stupeň 

zabezpečení. V privátních sítích je nutno přidělovat IP adresy tak, aby spadaly do zvláštního 

rozsahu adres (tabulka). Adresy z tohoto rozsahu nejsou použity nikde na Internetu, síťové 

prvky (směrovače) u nich automaticky předpokládají, že se jedná o komunikaci v rámci 

privátních sítí, a tudíž data jimi nejsou směrována do Internetu.  

Síť integrovaných služeb, do této kategorie sítí patří například elektronická pošta (e-mail) a 

databázové informační služby lokálního nebo mezinárodního charakteru. 

 S rychlým rozvojem výpočetní techniky a rozvojem programového vybavení dochází 

k potřebě spojovat počítače nebo počítač s inteligentními elektrickými zařízeními (např. 

v systému KNX, jak o tom bude dále pojednáno, snímače, senzory, aktory, různé logické 

prvky s integrovanými funkcemi apod.) vzájemně do počítačových (komunikačních a 

řídících) sítí. To přináší následující výhody: 

a) Sdílení programového vybavení a výměna dat a informací mezi uživateli 

(inteligentní elektrické zařízení) i na různou vzdálenost. Sítě však umožňují především 

výměnu dat v reálném čase neboli sdílení. Vznikla tak celá řada aplikací SW, které 

bez vzájemného propojení počítačů a inteligentních elektrických zařízení postrádají 

smysl. 

b) Sdílení technického vybavení v prostředí sítě je možno sdílet periferní zařízení jako 

tzv. síťová. Mohou je využívat všichni oprávnění účastníci sítě.  

Z hlediska aplikací můžeme sítě rozdělit na jednoúčelové (rezervační, bankovní, pro 

řízení TZB a další) a veřejné. Jedním z nejčastějších hledisek dělení sítí je hledisko územní 

rozlehlosti. Podle toho dělíme sítě na: 

a) LAN (Local Area Network) 

b) MAN (Metropolitan Area Network) 

c) WAN (Wide Area Network) 

 

4.1. Sítě LAN (Local Area Network).  
 

 Lokální sítě jsou systémy pro vysoce výkonný transfer informací. Umožňují řadu 

rovnoprávným uživatelům na prostorově omezeném území za použití rychlých přenosových 
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médií partnersky orientovanou výměnu zpráv vysoké kvality. V sítích LAN jsou používány 

metody přístupu: CSMA/CD, token-ring a token-bus.  

 Charakteristickým rysem CSMA/CD (Carrar sence multiple access with colision 

detection – mnohonásobný přístup s detekcí nosné a detekcí kolize) je jednoduchý způsob 

rozhodování o tom, kdo může vysílat zprávu. Stanice, která chce vysílat, zkontroluje, zda 

právě někdo vysílá. Pokud tomu tak je, čeká na okamžik, až bude na spojovacím kanálu 

volno. Když stanice zjistí, že je na kanálu klid, zahájí odesílání zprávy. Kontroluje, jestli 

nezačala ve stejném okamžiku vysílat i jiná stanice a zda tedy nedochází ke kolizi zpráv. 

Pokud by tomu tak bylo, zjistí tuto skutečnost obě vysílající stanice, přeruší odesílání zpráv a 

budou se je po chvíli pokoušet odeslat znovu. Z tohoto lze odvodit vlastnosti této metody. 

Výhodou je tedy jednoduchost. 

 Se vzrůstajícím zatížením sítě (větší množství přenášených paketů), však dochází stále 

častěji ke kolizím zpráv a vznikají ztrátové časy, zahlcením. Tato metoda se používá 

především u standardu ether Net. 

 Metoda token-ring je založena na zásadě, že právo vysílat zprávu má v každém 

okamžiku vždy pouze jediná stanice v síti. Toto právo (token) si pak stanice mezi sebou 

postupně předávají. Uvedená metoda se používá především v sítích s kruhovou topologií 

(např. IBM token-ring). Dostane-li stanice právo vysílat, odešle připravené zprávy a s nimi i 

toto právo další stanici následující v kruhu. Výhodou této metody je její odolnost proti 

zahlcení i při vysokém zatížení sítě a její deterministický charakter. Její mírnou nevýhodou 

oproti metodě CSMA/CD lze uvést její poněkud vyšší složitost, a z toho plynoucí o něco nižší 

rychlost přenosu dat. 

 Metoda token-bus je obdobou předchozí metody, je však schopna pracovat v sítích se 

sběrnicovou a hvězdicovou strukturou. To je možné díky tomu, že postup předávání práva 

vysílat zprávy neodvozuje z posloupnosti fyzického propojení stanic do kruhu, ale 

z takzvaného „logického“ kruhu, do kterého si tato metoda řadí stanice sama. Výhody a 

nevýhody zmíněné metody odpovídají celkem pochopitelně tomu, co je uvedeno pro metodu 

token-ring. 

 LAN jsou nejdůležitější aplikací metod mnohonásobného přístupu. Používají 

nejrůznějších typů komunikačních kanálů – vícevodičových sběrnic, symetrických a 

nesymetrických (koaxiálních) vedení a optických spojů. Po těchto kanálech přenášejí data 

buď přímo (v základním pásmu), nebo modulovaná na jiné signály (v přeloženém nebo 

rozloženém pásmu). Často využívají kapacity kanálu až po samé hranice technických 

možností a setkáváme se s rychlostmi 10 Mb/s až 100 Mb/s. Pro tyto rychlosti nepřicházejí 

v úvahu složité algoritmy řízení (srovnatelné se směrováním a řízením toku v přepojovacích 

sítích), řízení musí být realizovatelné technickými prostředky. 

 Typickými architekturami LAN jsou sdílené sběrnice a kruhový spoj, viz obr. 4.1. 



58 

 

 
Obr. 4. 1.  Typické architektury LAN (Převzato z [33]) 

 

LAN většinou pokrývají oblast jedné budovy, u nás v ČR, v Evropě, ale i ve světě jsou 

na této síti realizované systémy: 

 

1. Evropská instalační sběrnice KNX/EIB 

 Je to průmyslový komunikační systém, který se v systémové technice budov používá 

pro síťové informatické spojení zařízení (snímačů, akčních členů, regulačních a řídících 

zařízení, obslužných a měřících zařízení, atd.). Data určená pro vzájemnou komunikaci se 

vkládají do datového telegramu a prostřednictvím instalační sběrnice se digitálně přenášejí. 

Jednotlivé přístroje (inteligentní zařízení – účastníci) různých výrobců, které jsou 

zkonstruovány podle KNX/EIB, mohou mezi sebou komunikovat. Instalace  KNX/EIB se 

pomocí rozhraní IP (IP – Gateways) propojují se síťovou infrastrukturou budov (sítě TCP/IP) 

a tyto instalace jsou přístupné prostřednictvím internetu i z venkovního prostředí, mimo 

budovu. Rodina protokolů TCP/IP (anglicky Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

– „primární přenosový protokol/protokol síťové vrstvy“) obsahuje sadu protokolů pro 

komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet. Komunikační 

protokol je tedy množina pravidel, které určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při 

komunikaci. Prostřednictvím KNX/EIB je rovněž možné vzájemně spojit sféru 

elektroinstalací a sféru internetu. Architektura TCP/IP je uvedena na obr. 4.2. 
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Obr. 4.2. Architektura TCP/IP [Převzato z (33)] 

 

Rozhraní IP – IP Gateway je propojovací člen mezi sítěmi KNX/EIB a sítěmi IP. 

Jeho prostřednictvím se může realizovat výměna dat mezi instalacemi KNX/EIB a instalací 

IP. To umožňuje propojit systémovou techniku rozvodů v automatizovaných systémech 

budov a dálkové instalace KNX/EIB přes internet. 

Rozhraní IP -  může nainstalovat namísto liniových anebo oblastních spojek (bude 

vysvětleno dále) a takto se využije LAN pro rychlou výměnu datových telegramů mezi 

liniemi a oblastmi. Doporučujeme toto řešení zejména tehdy, jestliže je na hlavní nebo páteřní 

linii napojena vizualizace a z instalace KNX/EIB se přijímají velké objemy dat, buď v plném 

rozsahu, anebo se provádí jejich výběr. To pak vede k značnému  objemu přenosu datových 

telegramů (Bottle Neck Effect -) tzv. úzké místo sítě). Prostřednictvím sítě LAN se přenáší 

velké objemy dat podstatně rychleji než v případě KNX/EIB.  

 

2. Technologie LonWorks  

 Je to sběrnicový systém, standardizovaný normou EN 14908. Použitá zařízení a 

přístroje jsou vybaveny vlastní distribuovanou inteligencí a jsou napojeny na lokální operační 

síť. Pro tuto techniku se používá zkratka LON (vlastně modelová odvozenina LANu), která je 

odvozena z anglického výrazu Local Operating Network. 

           Po fyzické stránce je síť LON jednoznačně strukturovaná. Nejmenší jednotkou sítě je 

uzel (node), jehož jádra vytváří neuronový čip. Jestliže zařízení sítě LON (device), jako je 



60 

 

např. výkonný počítačový modul DDC (Direct Digital Controller) s funkcionalitou jako volně 

programovatelný automat, aplikovaný v řízení výrobních,  ale i bytových procesů (PROM), 

jsou často šité na míru pro požadavky domovní a bytové techniky. Takové moduly mohou 

fungovat v bezprostřední blízkosti instalací  technických zařízení budov (TZB), jsou 

vybaveny digitálním procesorem a jsou označeny DDC. Díky svému spojení s komunikačním 

interfacem nahradily tyto DDC moduly do té doby nezbytné rozsáhlé neautonomní sítě, 

napojované na centrální počítač. V této souvislosti se mluví o etapě distribuovaných 

(decentralizovaných) řešení. 

Základní komponenty sítě LonWoks, viz obr. 4.3. 

a) Node je to inteligentní zařízení na síti, senzor, akční člen nebo kontrolér. Všechny 

nody tvoří společnou síť. Nody jsou propojeny příslušným komunikačním mediem, 

jako např. kroucenou dvojlinkou, IF linkou, silovým vedením apod. Po tomto vedení 

spolu komunikují protokolem LonTalk. Node typicky obsahuje Neuron Chip, 

transceiver a I/O obvody. Transceiver je síťový prvek, který umožňuje překlad toku 

informací z jednoho typu sítě na typ jiný. Jméno tohoto prvku je odvozeno z 

anglických slov TRANSmitter a reCEIVER, jinak vysílač a přijímač. Jde o obvod, 

který v sobě sdružuje funkci vysílače a přijímače signálů, přenášených po daném typu 

kabelu. Pracuje jako jednobitový budič – přijímač. 

b) Dříve se v největší míře používaly transceivery pro převod mezi koaxiálními kabely 

(tenký BNC a tlustý AUI) a mezi koaxiálními a UTP kabely. Dnes se využívají 

nejčastěji při převodu metalické sítě na optickou, z bezdrátové na metalickou apod. 

c) Funkce transceiveru již ale nebývá řešena jako samostatný hardwarový prvek, ale 

integruje se dnes do inteligentnějších zařízení (směrovač, bezdrátový přístupový bod). 

d) Neuron Chip – je srdce běžných LonWorks nodů. Je to VLSI (very Large Scale 

Integration) obvod, který má implementován LonTalk protokol jako část firmware. 

Může vykonávat uživatelský program a obsluhovat I/O zařízení. 

e) Transceiver – je to obvod (zařízení), které realizuje elektrické spojení Neuron Chip 

s fyzickým komunikačním médiem. 

f) Host Processor – používá se pro komfortní vykonávání uživatelského programu. 

Neuron Chip potom slouží jen jako komunikační co-procesor realizující síťové 

připojení. Síťové interface – takto se označují zařízení umožňující připojit PC do sítě 

LonWorks. Jsou to obvykle ISA nebo PCI zásuvné karty do PC. 

g) Vývojové prostředky – jsou to nástroje umožňující vývoj nodů, vytváření a údržbu sítě 

LonWorks. 
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Obr. 4.3. Komponenty sítě LonWoks (Převzato z [33]) 

 

Celková síť se sestavuje z jednotlivých podstanic, resp. zařízení sítě LON.  

 Patří sem zaprvé vytvoření fyzického propojení mezi jednotlivými komponentami 

sítě. Pro jednotlivé typy transceiverů si popíšeme vhodné typy sítí.  

 Transceiver jak už jsme uvedli je kombinovaný vysílač a přijímač, který zajišťuje 

přenos propojením neuronových čipů na síti. Spojení mezi čipem a transceivere se označuje 

jako síťové rozhraní (Network Interface). Jeho prostřednictvím se dosahuje přenosové 

rychlosti až 1,25 Mbit/s. Transceiver také zajišťuje, aby se stejná zařízení mohla přizpůsobit 

různým přenosovým médiím. Například transceiver pro volno topologii „FTT-10A se 

v instalacích budov používá tehdy, jestliže je v budově mnoho různých oddělených místností, 

což vytváří potřebu i možnost nestrukturovaného, volného rozmístění sběrnicového systému. 

Přitom propojení jednotlivých sběrnic se může zajistit propojením od jednoho zařízení LON 

k druhému. Vybavení místností snímači a akčními členy pokračuje vždy do další místnosti, 

takže se nemusí přísně dodržovat pravidla tvorby struktury síťového vedení. Jednotlivá 
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zařízení LON se mohou spojit i do kruhové struktury. Daní za vysoký stupeň volnosti 

rozmístění sítě je omezení její délky na max. 500 m. V případě, že se požaduje délka až do 

2700 m, musí se účastnické stanice propojit do liniové struktury. Jako přenosové médium se 

používá cenově dostupné kroucené dvojlinky (twisted pair). FTT-10 je používán také pro 

případ galvanického oddělení zařízení LON od sítě s transformátorem. Tento způsob 

umožňuje, aby se do sítě připojily i komponenty s libovolným pólováním. Dále např. Link 

Power Transceiver LPT-10 se používá tam, kde se chceme obejít bez samostatného zdroje 

napájení. Napájení uzlů LON se provádí přímo z vedení sběrnice. Další typy transceiverů 

můžeme nalézt v dostupné technické obchodní dokumentaci, kde jsou uvedeny podmínky 

aplikací. 

 Za druhé sem patří vytváření logických vazeb mezi jednotlivými uzly sítě LON. 

Datový přenos probíhá prostřednictvím aplikačních programů, které jsou k dispozici určitým 

proměnným hodnotám (Variabels) zařízení. 

 Po fyzické stránce je síť LON jednoznačně strukturovaná. Nejmenší jednotkou sítě, 

jak jsme výše uvedli, je uzel (node), jehož jádro vytváří neuronový čip. Jestliže zařízení sítě 

LON (device), jako např. výkonný DDC obsahuje více neuronových čipů, pak každý 

jednotlivý vestavěný neuronový čip představuje samostatný uzel sítě. Na aplikacích nejčastěji 

používaných transceiverů pro volnou topologii (Free Topology Transceiver – FTT) a Link 

Power Transceiverů (LPT) lze představit strukturu sítě LON, ale to ponecháme na čtenáři 

v zájmu rozšíření vědomostí o této skutečnosti, kterou nalezne v mnoha literaturách, např. [7]. 

Neuronové čipy (neuročipy), obr. 4.4. 

 Neuronové čipy jsou základem technické realizace umělých neuronových sítí. 

Neuronový čip - tříprocesorový počítač v jediném pouzdře plně zajišťující komunikaci 

protokolem LonTalk. Každý čip má přímo z výroby svoje číslo, které je zcela unikátní a nikdy 

se nebude opakovat. Každý neuron je tedy v síti jednoznačně identifikován svým číslem. 
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0br. 4. 4. Neuron čip (Převzato z [33]) 

 Neuronové čipy jsou vyráběny ve velkých sériích a jsou proto poměrně velmi levné. 

Při snahách o snížení investičních nákladů dochází ke snahám použít tuto levnější technologii 

i v případech, kdy je to nevhodné, například pro řízení ucelených technologií jako jsou 

kotelny, vzduchotechnické strojovny, strojovny chlazení, výměníkové stanice atp. To je bez 

nebezpečí možné jen v některých případech. Další chybné použití by bylo pro nouzové funkce 

budovy, především pro požární zabezpečení. V těchto případech, pokud se technologie 

použije, je nutné dbát na přísné oddělení na dílčí sítě, které nejsou vzájemně přímo propojeny. 

To platí samozřejmě obecně nejen pro LON technologii, ale i pro ostatní. 

 Současné čipy je nutné naprogramovat a poté jim zadávat platné povely z instrukční 

sady, zatímco nová technologie sází na získávání zkušeností z analyzovaných dat a vzorců. 

Díky senzorům pak v budoucnu mohou vznikat roboti s možností samovolného přemýšlení a 

rozhodování, což nám trochu připomíná fiktivní Skynet. 

 Inspirace mozkem znamenala i nutné vytvoření náhrad za některé jeho části, 

neurosynaptické jádro s integrovanou pamětí je jakýmsi ekvivalentem reálných synapsí, 

neurony jsou nahrazeny výpočetními jednotkami a nervová spojení nahrazují komunikační 

kanály. 

 IBM má již dva 45nm čipy vyrobené, jedná se modely s 656 neurony a jádrem 

obsahujícím 262 144 programovatelných synapsí schopných učit se. Zatím toho nezvládají 

mnoho, ale první krok k vytvoření umělého počítačového mozku byl vykonán. Za několik 
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desítek let prý tato technologie nahradí Von Neumannův koncept, který už je jakýmsi 

dědečkem. 

 Neuročip je zařízení (Obrázek 4.5 a Obrázek 4.6), které je určené k výzkumu neuronů. 

Čip je složen z tenké elastomerické vrstvy (PDMS) a elektrodového pole (MEA). 

 

 
Obr. 4.5.  Technologie neuron čipu (Převzato z [33]) 

 
 

 
Obr. 4. 6. Technologie neuron čipu „Cross-section“ (Převzato z [33]) 

 

 Elektrodové pole je soustava ITO (Indium-Cín-Oxid) elektrod, které jsou propojeny s 

neurony nebo neuronovými spoji. Elektrody slouží k stimulaci a zaznamenávání aktivit 

probíhajících mezi neuronovými spoji. Na obrázku (Obrázek 4.5) je v levé části zachycena 

soustava elektrod propojených s neuronovými spoji a neuronem samotným. V pravé části 

obrázku je pak zachycen časový průběh aktivit naměřených na těchto elektrodách. 

 Elastomerická vrstva je umístěna na elektrodovém poli. Vrstva v sobě obsahuje 

otvory, určené pro vsazení neuronů a mikroskopické kanálky sloužící k vytvoření 

požadovaného propojení neuronů.  

 Současné neuronové čipy vyžadují pro výrobu a užití laboratorní prostředí. Levné 

výrobní postupy zaměřené na hromadnou produkci těchto čipů přispějí k rozvoji výzkumu v 

oblasti zkoumání neuronů. Kombinace vhodné výrobní technologie, rychlého návrhu a 

elektrodových polí povede k produkci levných neuronových čipů dostupných pro většinu 

laboratoří zabývajících se výzkumem neuronů. 
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3. Technologie BACnet (Building Automation and Control Network)  

Je to technologie, pod kterou rozumíme standardizovaný komunikační protokol pro 

automatizační a řídicí systémy budov, v němž si zařízení a systémy mohou vzájemně 

vyměňovat informace. Tento komunikační protokol byl vyvinut American Society of Heating, 

Refrigeration and Air- Conditioning Engineers (ASHRAE) a v roce 1995 byl standardizován a 

u nás byl normalizován jako ČSN EN ISO 16484-5. 

 Základním fenoménem aplikace BACnetu byla skutečnost, že automatizace budov 

se vyznačovala dříve rozdrobeností vlastních technologií různých výrobců. Tak se mohlo stát, 

že například řízení vytápění od výrobce A neodpovídalo softwaru řídící jednotky výrobce B. 

Jednotlivé profese jako např. klimatizace, větrání, osvětlení nebo zabezpečovací technika byly 

navzájem naprosto nezávislé a také naprosto nekompatibilní – bez vhodného interface pro 

vzájemnou výměnu informací, bez možností komunikace s řídicím střediskem. BACnet 

poskytuje otevřený a pružný komunikační protokol, který umožňuje provozovat komponenty 

od různých výrobců, což slibuje větší transparentnost a lepší konkurenční prostředí. Tím se 

usnadňuje využití přínosů v oblasti komfortu, optimalizace spotřeby energie, bezpečnosti a 

potenciálu snižování nákladů. 

Oblast využití:  

 Například v účelových budovách multifunkčního charakteru jsou rozlehlé místnosti. 

Zároveň se v jednotlivých částech uplatňují různé požadavky na řízení vytápění, větrání a 

klimatizace. Z tohoto důvodu nelze všechny tyto oblasti řídit z jednoho řídicího centra, ale 

z několika oddělených stanic, které zodpovídají za řízení a regulaci celých částí budov až po 

jednotlivé místnosti. Data decentralizovaných stanic (naměřené hodnoty, provozní stavy, 

poplachová služba) se shromažďují v řídicí ústředně. Ta je vybavena grafickou prezentací a 

sjednocujícím přístupem ke všem datům budov, překračující rámec jednotlivých odborností 

TZB, což umožňuje přístup ke všem datům a k řídicím funkcionalitám. V automatizaci budov 

se tak vytváří distribuovaný systém v podobě vícevrstvého modelu, viz obr. 4. 7. 

 

 
Obr. 4.7. Vícevrstvý model distribuovaného systému (Převzato z [7]) 

 

 Provozně procesní úroveň budovy obsahuje jednotlivé snímače (teploty, spínače), 

akční členy (regulační ventily, servopohony, relé) a ovládací panely a rovněž jejich napojení 

na automatizační úroveň na systém tzv. podstanice DDC. Tyto podstanice jsou dále napojeny 
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na úroveň managementu, odkud mohou být všechny součásti sledovány centrálně z různých 

míst potřeby. Z této úrovně se uskutečňuje konkrétní provozní řízení a vyhodnocení hlášení o 

poruchách a alarmech. Na centrální server řízení automatizace techniky TZB budov se mohou 

hlásit a přistupovat příslušní klienti sítě. 

 Systém BACnet je zásadně vhodný pro všechny úrovně automatizace budov, vykazuje 

velké přednosti právě na úrovni funkcí managementu. Proto je z velké obliby používán jako 

nadřazený systém u rozsáhlých instalací, které jinak samy pracují na provozně procesní 

úrovni autonomně v rámci LONWORKSU anebo KNX/EIB. 

 Přenos a předávání zpráv se může uskutečnit různými přenosovými cestami. Obzvláště 

výhodné je využití stávajících disponibilních lokálních sítí (LAN) pro komunikaci mezi 

kancelářemi. Zprávy BACnetu se mohou přenášet sítěmi – technologií LAN, které vedou od 

jednoduché kroucené dvojlinky přes koaxiální kabel až po vodiče z optických vláken. Mohou 

to být sítě označované jako sítě typu Ethernet. Vedle toho se mohou využívat i ostatní 

lokální sítě, jako jsou protokoly MS/TP, LONTALK, nebo ARCNET. Pro větší vzdálenosti 

je vhodné spojení Point-toPoint, s vytáčením po telefonu. 

 Abychom mohli stručně popsat funkci zařízení odpovídající BACnetu, používá se 

k tomu tzv. objektů. Každý přístroj automatizace TZB se zobrazuje jako množina datových 

struktur, resp. objektů. Jestliže máme např. 4 digitální výstupy, 2 analogové vstupy a jeden 

regulátor v jednom zařízení, pak tomu odpovídá stejný počet objektů. Každý z nich má určité 

vlastnosti (např. jméno a aktuální stav), které lze vyladit a na které se lze dotazovat. S pomocí 

těchto objektů získáme informace o každém zařízení, aniž bychom museli znát jeho vnitřní 

konstrukci, nebo konfiguraci. Koncept objektů bezprostředně souvisí s interoperabilitou. 

Různý hardware a software tak může zajistit realizaci stejných funkcionalit. Standardizované 

objekty tím umožňují přístup nezávislý na dodavateli zařízení.  

 BACnet se orientuje na model ISO/OSI, který byl použit pro strukturovaný popis 

komunikačních systémů. Na obr. 4.8 ukazujeme vrstvy BACnetu a jejich přiřazení vrstvám 

modelu OSI.  

 
 

Obr. 4. 8.  Vrstvy BACnetu a jejich přiřazení vrstvám modelu OSI. (Převzato z [8]) 

  

 V systému BACnet se funkce prezentační, relační a transportní vrstvy (tj. vrstev 4-6 

modelu OSI) integrují do aplikační vrstvy. Důvodem pro tuto štíhlou komunikační strukturu 

je redukce Overheads – dodatečných informací, jejichž rozsah roste s počtem vrstev, a co 

nejmenší náklady na potřeby hardware a software při přenosu dat. Cílem bylo co nejmenší 

vynaložení nákladů na vývoj a výrobu BECnetu. 
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Komunikační protokol BACnet 

 BACnet (viz [9]), (viz [10]) (Building Automation and Control Network) je standardní 

komunikační protokol pro sítě automatizace a řízení budov vyvinutý americkým sdružením 

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers). 

Hlavním cílem bylo vytvořit protokol, který by umožňoval integraci systémů různých 

výrobců primárně určených pro automatizaci budov do jediného kooperujícího celku. 

Protokol BACnet stanovuje standardní způsoby jak reprezentovat funkce (data) libovolného 

zařízení jako např. analogové a binární vstupy a výstupy, časové programy, řídicí smyčky a 

alarmy. BACnet nedefinuje interní konfiguraci, datové struktury nebo řídicí logiku zařízení. 

Informace poskytované na síti BACnet jsou definovány jako standardizované abstraktní 

objekty. Vazba těchto objektů na reálně naměřené hodnoty je definována výrobcem. Stejné 

pravidlo platí i pro implementaci řídicích algoritmů zařízení - standardizováno je rozhraní 

vzhledem k síti BACnet, vnitřní architektura není pro standard BACnet podstatná.  

 Specifikace BACnetu je složena v zásadě ze tří hlavních částí. První část popisuje 

metody jak reprezentovat jakékoli zařízení standardním způsobem (tj. objekty). Druhá část 

definuje zprávy zasílané počítačovou sítí pro monitoring a řízení takového zařízení (tj. 

služby). Třetí část definuje množinu přístupných lokálních sítí (LAN) použitelných pro přenos 

zpráv. Vlastní architektura BACnetu je založena na modelu ISO/OSI, viz obrázek 4.8. 

BACnet rovněž umožňuje směrovat zprávy skrze existující IP sítě a Novell IPX sítě. Oba tyto 

protokoly jsou schopny zapouzdřit BACnet zprávy a přenést je pomocí tzv. tunelování 

(BACnet/IP Packet-Assembler-Disassembler: B/IP PAD). 

 

Rozhraní k jiným systémům 

 Kromě vzájemného propojení sítí BACnet mezi sebou pomocí routek hrají velkou roli 

Gateways – rozhraní Gateways propojují různé systémy obr. 4.9, jako např. KNX/EIB 

s BACnetem, nebo BACnet s LONWORKSEM. 

 
Obr. 4. 9. Příklad instalace rozhraní (Převzato z [33]) 

 Rozhraní transformuje zprávy jednoho protokolu na jiný protokol. Právě tato 

terminologie se používá v tomto smyslu, protože pojem rozhraní se používá i v jiném smyslu. 
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 Rozhraní v našem případě je tedy v kontextu s automatizací budov při použití systémů 

např. BACnetu a musí zvládnout obtížný úkol a to je vzájemně převádět koncepty a datové 

struktury různých automatizačních systémů a to převážně bez jakéhokoliv výmazu. BACnet je 

z tohoto hlediska velmi flexibilní a umožňuje si přizpůsobit cizí systémy prostřednictvím 

velkého počtu objektů a služeb. 

 Nejčastěji se BACnet používá jako nadřazený systém. Při výběru rozhraní je třeba 

vyřešit otázku, jaké informace a funkcionality cizího systému jsou v BACnetu požitelné. 

 

4. Lokální síť ETHERNET 

 Snad žádná jiná přenosová technologie linkové vrstvy neměla v praxi takový úspěch a 

nedočkala se takového nasazení, jako Ethernet. Vděčí za to kombinaci několika faktorů, 

včetně své jednoduchosti a přímočarosti, a také rozumnému přístupu svých původních autorů, 

včasné standardizaci a brzkému "otevření". Dnes už Ethernet přerostl z prostředí lokálních 

sítí až do sítí metropolitních i sítí rozlehlých. Přitom také podstatně zrychlil, z původních 

deseti megabitů za sekundu nejnověji na tisícinásobek, na deset gigabitů.  

 Ethernet je technologií, která z pohledu sedmivrstvého referenčního modelu ISO/OSI 

patří na linkovou vrstvu, neboť se zabývá přenosem rámců mezi uzly, které spolu přímo 

sousedí. Zasahuje ale i do vrstvy fyzické, neboť má své vlastní představy o tom, jak se mají 

přenášet jednotlivé bity. V rámci rodiny protokolů TCP/IP je zařazení Ethernetu ještě 

jednodušší, protože zde je pro "vše pod síťovou vrstvou" vyhrazena jen jedna vrstva, a to 

vrstva síťového rozhraní.  

 Zařízení Ethernetu do sedmivrstvového modelu ISO/OSI a do síťového modelu 

TCP/IP je uvedeno na obr. 4.10. 

 
Obr. 4. 10. Sedmivrstvový model ISO/OSI vložený do síťového modelu TCP/IP 

                 (Převzato z [33]) 

 

 Ethernet přitom dokáže velmi dobře spolupracovat právě s protokoly TCP/IP (viz také 

kap. 4.1, odst. 1 popisující úvodní slovo do této problematiky). Protokol TCP/IP má totiž 

velmi podobnou filosofii jako protokol IP, který se v rámci protokolů TCP/IP používá na 

síťové vrstvě - a je právě tím síťovým protokolem, který je asi nejčastěji vkládán do 

Ethernetových rámců. Oba protokoly, tedy jak Ethernet, tak i IP, jsou totiž záměrně 

koncipovány jako jednoduché a přímočaré protokoly, soustředěné "na svůj hlavní 

byznys". Ten vykonávají velmi efektivně, a už si příliš nelámou hlavu s tím, co se má stát v 

různých "krajních situacích".  
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 Můžeme poznamenat, že každému počítači připojenému k internetu je přiřazena 

jedinečná „internetová“ adresa (IP adresa) – takto identifikovaný počítač se nazývá uzel 

internetu. Komunikace mezi jednotlivými uzly Internetu probíhá podle standardizovaných 

pravidel určených protokoly TCP/IP. 

 Internet je heterogenním prostředím, ve kterém jsou propojeny sítě a počítače 

nejrůznějších typů a charakteristik. Sjednocující platformou tohoto prostředí musí být taková 

technologie, která bude nezávislá a bezproblémová bez ohledu na prvky, které propojuje. 

Touto technologií je soustava protokolů TCP/IP. Protokoly TCP/IP definují: 

- Rozhraní, přes která jsou předávána data mezi jednotlivými komponentami sítě, 

- Přesný tvar, strukturu a formát přenášených dat (tím se rozumí i tvar provozních a 

zabezpečovacích dat) 

- Pravidla, která určují způsob komunikace uzlů sítě. 

Protokoly TCP/IP jsou konstruovány jako několikavrstvené, podobně jako referenční síťový 

standardní model ISO/OSI. Na rozdíl od modelu ISO/OSI, který je tvořen sedmi vrstvami, 

počet vrstev protokolů síťového modelu TCP/ISO jsou čtyři: aplikační vrstva, transportní 

vrstva, síťová internetová vrstva a spojová vrstva, jak ukazuje obr. 4.10. 

 U Ethernetu je to třeba situace, kdy je více uzlů připojeno k jednomu společně 

sdílenému segmentu a dva či více uzlů by chtěly začít vysílat a odesílat své rámce. To ale 

nejde, a tak se Ethernet pokouší mezi nimi vybrat jednoho, který by vysílal (a ostatní by 

počkaly). Dělá to ale v zásadě tak, že si jakoby hodí kostkou (neboli: použije náhodný faktor), 

a podle výsledku vybírá. Je to jednoduché, rychlé a také snadno implementovatelné, a navíc to 

v drtivé většině situací bohatě postačuje a funguje zcela bez problémů. Ale z pohledu 

jednotlivých uzlů použití náhody (nedeterminismu) znamená, že chování Ethernetu není 

dopředu přesně predikovatelné, a jednotlivé uzly nemají žádnou jistotu, že se vůbec dostanou 

"ke slovu" (že budou moci odeslat svůj rámec). Mohou počítat pouze s pravděpodobností, 

která se tím více blíží jistotě, čím menší je provoz v daném segmentu. Ale nikdy nejde o 

skutečnou jistotu.  

 Právě naznačený nedeterminismus (použití náhodného prvku) je v Ethernetu hluboce 

zakořeněn a dodnes jej činí nezpůsobilý pro využití tam, kde je požadována garantovaná 

odezva v reálném čase (jako například při řízení výroby). Na druhou stranu pro drtivou 

většinu ostatních aplikací, jako třeba pro "kancelářské", "domácí" či "školní" využití vyhovuje 

více než dobře, a dokáže zde uplatnit již zmiňované přednosti (jednoduchost, přímočarost, 

rychlost, i snadnost implementace, a s ní spojenou nízkou cenu). Podobně síťový protokol IP 

také ve většině případů "stíhá" přenášet síťové pakety, ale pokud zátěž přeroste jeho 

možnosti, moc si s tím hlavu neláme, "přebývající" pakety zahazuje a pokračuje dál.  

 Určitá podobnost mezi Ethernetem a protokolem IP z rodiny protokolů TCP/IP přitom 

není úplně náhodná. Mezi autory obou řešení totiž existuje vazba, v osobě Roberta Metcalfa, 

(v souvislosti s tzv. Metcalfovým zákonem). Právě Robert Metcalfe totiž vedl skupinu, která 

"vynalezla" Ethernet - a současně byl členem skupiny, která pod vedením Vintona Cerfa 

navrhovala samotné protokoly TCP/IP. Snad i proto Ethernet tak báječně "pasuje" k protokolu 

IP.  

 Vědeckovýzkumné středisko PARC (Palo Alto Research Center) v Kalifornii v USA 

navrhlo propojit pracovní stanice Alto stylem "do sběrnice", přes jeden segment koaxiálního 

kabelu, sdílený všemi stanicemi. Mělo to výhodu v tom, že když jeden uzel něco vysílal do 
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tohoto společně sdíleného přenosového média, "slyšely" to současně všechny ostatní uzly a 

mohly jeho vysílání přijímat. Právě kvůli této vlastnosti - kvůli tomu, že vysílání jednoho uzlu 

"pronikalo všude", ke všem uzlům - pak Ethernet dostal také své jméno. Na obr. 4.11 je 

uvedena představa topologie „do sběrnice“, využívající sdílené přenosové médium. 

 
 

Obr. 4. 11. Topologie „do sběrnice“, využívající sdílená přenosová média (Převzato z [33]) 

  

 První verze Ethernetu, která spatřila světlo světa ve středisku PARC a skutečně 

propojovala pracovní stanice Alto, pracovala s přenosovou rychlostí 2,94 Mbit/s, odvozenou 

od rychlosti procesorů stanic Alto.  

 Ale to ještě zdaleka nebyla ta verze Ethernetu, která doslova dobyla svět. Na té museli 

ve středisku PARC ještě trochu zapracovat, a také ji zrychlit, na rovných 10 megabitů za 

sekundu. Ale to už se do vývojových přípravných prací zapojily i další subjekty, respektive 

jejich odborníci.  

 Kromě samotné firmy Xerox se tak na vývoji Ethernetu podílely také společnosti Intel, 

a DEC (Digital Equipment Corporation). Seřazeno podle abecedy je to trojice DEC, Intel a 

Xerox, zkratkou DIX. Proto se také o prvních verzích Ethernetu mluvilo a mluví jako o "DIX 

Ethernetu". 

 Stojí za to si připomenout pro pochopení LAN se sběrnicovou architekturou, což je 

vlastně síť ETHERNET, že se stala de facto standardem pro tento typ sítě – LAN. Základní 

strukturou sítě je segment, tvořený koaxiálním kabelem o délce nejvýše 500 m. Na jeden 

segment lze připojit nejvýše 100 stanic (inteligentních zařízení i zařízení původně 

klasických). Rozsáhlejší sítě lze vytvořit propojováním segmentů pomocí retranslátorů obr. 

4.12, největší vzdálenost mezi dvěma stanicemi je 2,5 km. 

Retranslátor je zařízení pro dálkový přenos rádiových a televizních signálů, které jsou 

přijímány od jednoho vysílače a po zesílení předávány dalším stanicím.  

 Vysílač může být použit i jako retranslátor, což je vhodné při sběru dat z více míst, viz 

obr. 4.12. Je- li modul zapojen jako vysílač pak k němu stačí připojit pouze např. vysílací 

anténu, jinak se připojuje anténa retranslační. Programování modulu se provádí DIP-

přepínači.  

 Retranslátor můžeme chápat také jako zařízení, které je určeno pro bezdrátové obecní 

rozhlasy. Převádí frekvenci bezdrátového signálu a zabezpečuje požadovaný dosah signálu v 

náročných podmínkách. Je schopný pracovat na všech povolených frekvencích. Takové 

případy můžeme spatřit u systému přenosu dat (např. KNX/EIB, Ego-n, atd.) u bezdrátových 

inteligentních elektroinstalacích. 
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Obr. 4. 12. Struktura sítě ETHERNET, datový paket, signály sběrnice (Převzato z [33]) 

  

 Data jsou přenášena v základním pásmu a kódována v kódu Manchester. Rychlost 

přenosu je 10 Mb/s, řízení sítě odpovídá metodě naléhající CSMA/CD. Zajímavé je řízení 

intenzity opakování. Při zajištění kolize je další pokus plánován na r-tý kolizní slot, kde r je 

náhodně zvolené číslo z intervalu          exponent k je odvozen z počtu neúspěšných 

pokusů o odeslání paketu n,             . Délka kolizního slotu odpovídá 512 bitům dat, 

tedy zhruba 50μs. 

 Jen pro srovnání: Ethernet nebyl jedinou technologií svého druhu, která v uvedené 

době vznikala, s cílem propojit systematickým způsobem a na malou vzdálenost větší počty 

uzlů. Jiným příkladem byla technologie Token Ring, kterou vyvíjela společnost IBM. Ta ji ale 

tak dlouho držela "pod pokličkou", chránila si ji jako své proprietární řešení a odmítala ji 

náležitě otevřít, až bylo příliš pozdě a Ethernet konkurenční Token Ring jednoznačně 

převálcoval.  

 Pracovní skupina IEEE 802 si k projednání návrhu na standardizaci Ethernetu 

vytvořila zvláštní podskupinu, dodnes označovanou jako IEEE 802.3. Ta začala návrh DIX 

Ethernetu skutečně posuzovat, ale měla k němu určité připomínky, vyžádala si provedení 

určitých změn v celém návrhu - a s tím návrh vrátila autorům.  
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 Verze, která byla nakonec vydána jako standard (IEEE 802.3), navíc formálně ani 

nemohla být pojmenována jako Ethernet. To kvůli tomu, že v té době již měla jméno Ethernet 

registrované jako svou chráněnou značku společnost Xerox. Proto standardy IEEE 802.3 

používají poněkud krkolomné označení sítí "na bázi CSMA/CD". To podle označení 

přístupové metody, která je pro Ethernet tak charakteristická.  

 Pro verze Ethernetu, standardizované v rámci IEEE 802.3 (tedy vlastně "pro sítě“ na 

bázi CSMA/CD) se záhy začalo používat také jiné označení. Například první standardizovaná 

verze je dodnes známá jako "10Base5", kde číslo 10 znamená rychlost (už šlo o 10 Mbit/s), a 

číslice 5 značí dosah (ve stovkách metrů). Slůvko "Base" uprostřed celého označení pak 

říkalo, že jde o přenos tzv. v základním pásmu (Baseband), což fakticky znamenalo, že jde o 

přenos, který není modulován (tj. nepoužívá nějakou nosnou harmonickou frekvenci, jejíž 

modulací by se vyjadřovala přenášená data). Verzi 10Broad5, která měla dosah, až 500 metrů 

využívala tzv. tlustý koaxiální kabel, s průměrem 1 cm. Ten měl často žlutou barvu (jakoby 

podle původního Metcalfova obrázku, viz výše), a tak se mu někdy říkalo i "Yellowcable" 

(doslova: žlutý kabel). Nevýhody první verze Ethernetu částečně odstranila verze další, 

označovaná jako 10Base2. Používala již tenčí koaxiální kabel (o polovičním průměru), a 

číslice 2 odpovídala tomu, že jeho dosah byl jen 200 metrů. 

 Koaxiální kabel byl přenosovým médiem, na kterém Ethernet doslova "vyrostl", a 

podle kterého se také zformovala jeho celková koncepce. Zejména sdílený charakter 

koaxiálního kabelu, coby přenosového média, na dlouho předznamenal jeho vlastnosti, i 

chování jeho přístupové metody. Jenže ani koaxiální kabel nevydržel Ethernetu navždy.  

 Alternativou, která časem koaxiální kabel úplně nahradila, byla tzv. kroucená 

dvoulinka (anglicky: twisted pair, zkráceně "twist"). Tedy dvojice souběžně vedených vodičů, 

které jsou pravidelně zkrouceny kvůli tomu, aby se minimalizovalo jejich vyzařování i 

citlivost na vnější elektromagnetické pole (tj. efekt antény). 

 Navíc kroucená dvoulinka je v jednom ohledu principiálně odlišná od koaxiálního 

kabelu: nejdou na ní dělat žádné odbočky, a tak ji lze použít jen pro dvoubodové spoje (tj. jen 

pro vzájemné propojení dvou uzlů). Jenže na to Ethernetu nebyl zvyklý, a předpokládal 

naopak sdílené propojení více uzlů stylem "do sběrnice" (viz výše). A tak se místo odboček 

na kabelu muselo použít rozvětvení pomocí elektronických obvodů, soustředěných do 

"krabičky", označované příznačně jako rozbočovač (anglicky: hub).  

 Brzdou ve zvětšování dosahu Ethernetu byla jeho přístupová metoda (CSMA/CD), 

jejíž fungování neumožňovalo dosahovat větších vzdáleností ani na optických vláknech. A tak 

časem vzala za své i tato přístupová metoda, pro Ethernet dříve tak charakteristická. U 

gigabitového Ethernetu ještě nebyla odstraněna úplně (protože zde stále existuje varianta, kde 

se využívá), ale u desetigigabitového Ethernetu už vzala definitivně vale.  

Bez ní sice Ethernet může fungovat jen na dvoubodových spojích, bez opakovačů a jen plně 

duplexně (neboli tak, aby obě strany mohly vysílat "proti sobě" a souběžně). Ale na oplátku 

může Ethernet v této podobě dosáhnout na podstatně větší vzdálenosti, třeba i desítky 

kilometrů. Vlastně už ztratil nějaké principiální omezení na dosah, a ten je už dán jen 

fyzikálními vlastnostmi použitého přenosového média (hlavně jeho útlumem).  

 Před Ethernetem se tak doslova otevřel zcela nový svět. Původně totiž vznikl jako 

technologie jen pro lokální sítě (sítě LAN), umožňující propojení jen na krátké vzdálenosti. 

Ale když s postupem času ztratil svá omezení na dosah, mohl náhle vstoupit do sítí 
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metropolitních, a dokonce i do sítí rozlehlých. Najednou se pak začalo hovořit i o 

"metropolitním Ethernetu", o "Ethernetu pro operátory" a o dalších jeho mutacích a 

variantách.  

 Ale to je vše stále jen část celého báječného a velmi úspěšného příběhu Ethernetu, 

jehož další části ponecháme na dalším hlubším studiu čtenáře.  

  V předchozí části tohoto textu jsme si popsali, jak Ethernet nejprve přešel z 

koaxiálního kabelu na kroucenou dvoulinku, a posléze se dočkal zrychlení na desetinásobek, z 

10 Mbit/s na 100 Mbit/s. Kromě samotného zvýšení rychlosti se ale na ostatních vlastnostech 

Ethernetu nezměnilo vůbec nic. Tedy pokud nepočítáme různá drobná vylepšení, jako třeba 

mechanismy autodetekce, umožňující automatické rozpoznání rychlosti Ethernetu. Beze 

změny tak zůstala zejména nedeterministická a distribuovaná přístupová metoda CSMA/CD. 

Právě ta, které Ethernet může na jedné straně děkovat za svou jednoduchost, přímočarost a 

snadnou implementaci, ale na druhé straně jí může vyčítat (například) svůj omezený dosah.  

  

Z  LAN do MAN a WAN 

 

 Plně duplexní fungování Ethernetu přitom nebylo specialitou jeho nejvyšších verzí, ale 

objevilo se už poměrně dávno, u jeho původní desetimegabitové verze. Stalo se tak v 

souvislosti s přepínači, které jsou základní podmínkou pro plně duplexní Ethernet (zatímco 

opakovače jsou u něj naopak zakázány). Pravdou ale je, že u desetimegabitové, stejně jako u 

stomegabitové verze Ethernetu, jeho plně duplexní verze ještě žádnou díru do světa neudělaly.  

Přitom první verze (ještě poloduplexního) Ethernetu, které mohly počítat jen s dosahem v 

řádech stovek metrů, a to ještě s použitím opakovačů, byly určené pouze pro lokální sítě. Pro 

sítě rozlehlé (sítě WAN, Wide Area Network), a dokonce i pro sítě metropolitní (MAN, 

Metropolitan Area Network) byl Ethernet svým omezeným dosahem nepoužitelný.  

 Jakmile ale Ethernet přešel na plně duplexní fungování, a díky tomu se zbavil své 

přístupové metody CSMA/CD a z ní vyplývajících omezení dosahu, stal se rázem použitelný i 

v metropolitních sítích (MAN), a částečně i v sítích rozlehlých. A nejen použitelný, ale i 

atraktivní a žádaný, vzhledem ke své efektivnosti, přímočarosti a snadnému provázání s 

lokálními sítěmi, připojovanými k metropolitním či rozlehlým sítím.  

 Hezkým příkladem využití jak gigabitového, tak i desetigigabitového 

Ethernetu v praxi, a to na malou i větší vzdálenost, mohou být různá peeringová centra 

(peeringové body). Přes ně prochází velké objemy dat, a tak potřebují co možná největší 

propustnost. Navíc mohou mít několik lokalit, ve kterých dochází k vzájemnému předávání 

dat mezi internetovými providery, na principu peeringu. A tyto lokality proto musí být 

propojeny mezi sebou neméně vysokou rychlostí.  

 Konkrétním příkladem, na kterém lze vše dokumentovat, je pražský neutrální 

peeringový uzel NIX.CZ, který má v současné době celkem čtyři lokality, vzdálené od sebe 

jednotky kilometrů. No a ty potřebuje propojit mezi sebou co nejrychleji a nejefektivněji. 

Proto k tomu využívá právě Ethernet. Aktuální topologii pražského NIXu, z ledna 2007, 

ukazuje následující obrázek 4.13. Jsou na něm samé desetigigabitové spoje, a mezi dvěma 

nevytíženějšími lokalitami vedou dokonce dva takovéto spoje vedle sebe. To naznačuje, že 

ani desetigigabitový Ethernet není v daném případě dostatečný, a bude zapotřebí Ethernet 

ještě rychlejší. A to ještě náš NIX.CZ není zdaleka největším (nejvytíženějším) – ale jen 
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osmým v Evropě. Takže motivace pro další zrychlování Ethernetu určitě existují, a to nejen v 

ČR. Na obr. 4.13 je patrná topologie peeringového centra NIX.CZ. 

 
 

Obr. 4. 13. Topologie peeringového centra NIX.CZ (Převzato z [11]) 

 

Poznámka: První snahy přenést drátový Ethernet do bezdrátové podoby, a využít k tomu 

nově uvolněná frekvenční pásma, na sebe nenechaly dlouho čekat. Historické anály přitom 

říkají, že iniciátorem těchto snah byla společnost NCR, která měla poměrně zajímavou 

motivaci: vyráběla totiž různá zařízení, mezi nimi i pokladny (do obchodů), a hledala možnost 

jak je propojit mezi sebou, bez nutnosti „tahat dráty“. A tak z její iniciativy vzniká v roce 

1988, na půdě společnosti IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) další 

pracovní skupina, aby se navrhovanému řešení věnovala. Jde tedy o stejnou platformu (IEEE), 

na které vznikaly a nadále vznikají standardy Ethernetu, v rámci pracovní skupiny IEEE 

802.3. Ovšem bezdrátová varianta Ethernetu od začátku měla svou vlastní pracovní skupinu, 

očíslovanou jako IEEE 802.11.  

 Existují tři alternativní řešení, představující tři různé varianty bezdrátových přenosů: 

prostřednictvím techniky infračerveného přenosu, pomocí frekvenčních přeskoků (Frequency 

Hopping, FHSS), a s přímým rozprostřením do širšího spektra (Direct Sequence Spread 

Spectrum, DSSS). Nezapomínejme na to, že rychlostní maximum všech těchto variant byly 2 

Mbity za sekundu.  

 V ČR se mohou používat produkty, vycházející z výše uvedených variant, i když u 

druhé z nich jen s určitými omezeními. Už se ale v souvislosti s nimi nehovoří o bezdrátovém 

Ethernetu, protože tak se označoval jen původní standard IEEE 802.11 z roku 1997 (s max. 

rychlostí 2 Mbit/s). Spíše se o nich mluví jako o Wi-Fi, i když ani toto označení není vůbec 

přesné. Samotné Wi-Fi je totiž něčím jako nálepkou, stvrzující že konkrétní produkt vyhovuje 

standardu IEEE 802.11a nebo 802.11b a je plně kompatibilní a interoperabilní s jinými 

produkty, které vychází ze stejných standardů.  

4.2. Síť MAN 

 Síě MAN (Metropolitan Area Network) pokrývají obvykle jednu městskou aglomeraci 

a jsou koncipovány jako rychlé sítě navzájem spojující větší množství sítí LAN. Příkladem 

takovéto metropolitní sítě je PASNET – Pražská akademická síť, jejíž páteř je vybudována na 

bázi optických vláken a technologie ATM (Asynchronous Transfer Mode), která je velmi 
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vhodná i pro náročné multimediální aplikace vzhledem k rozsahu přenosových rychlostí od 25 

Mb/s do 625 Mb/s. Do okrajových oblastí této sítě se data přenášejí po pronajatých 

telekomunikačních okruzích, tzv. pevných linkách, přenosovou rychlostí 64 Kb/s. 

 Asynchronous Transfer Mode, zkráceně ATM, byl v osmdesátých a devadesátých 

letech standard pro vysokorychlostní (155 Mbps až 622 Mbps) síťovou architekturu. 

Zabezpečuje Quality of Service (QoS) pro přenos hlasu a videa. Dříve byl označován jako 

telefonie „další generace“ (technické kořeny v telefonním světě). Umožňuje přenos IP 

datagramů. Pracuje s připojováním paketů (pakety pevné délky, zvané buňky, anglicky cell) 

užitím virtuálních okruhů. 

 Je to síťový protokol přenosu dat po buňkách, který rozděluje přenos dat na malé 

kousky (buňky) s pevnou délkou (53 bytů; 48 bytů dat a 5 bytů záhlaví) místo paketů, které se 

délkou liší (užívané v LAN). Je to technologie orientovaná na spojení, ve které spojení je 

vytvořeno mezi dvěma koncovými body ještě předtím, než začne výměna dat. 

 Původním úmyslem u ATM bylo zajistit jeden jednotný síťový standard, který by 

dovedl podporovat jak sítě synchronního typu (PHD, SDH)), tak sítě založené na paketovém 

přenosu (IP, Frame relay. atd.), přičemž by podporoval víceúrovňový QoS (Quality of 

Service) pro přenos paketů. 

 ATM se snažilo vyřešit konflikt mezi typem sítí s přepojováním okruhu (circuit-

switched networks) a sítěmi s přepojováním paketů (packet-switched networks) tak, že 

transformovalo jak bitový, tak paketový tok do jednoho toku sestávajícího se z malých 

„buněk“ stanovené velikosti, které byly označeny identifikátory virtuálního okruhu (virtual 

circuit). 

 Ve svém původním konceptu se ATM chystalo být nosnou technologií služby 

Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN), která by nahradila existující 

PSTN. Kompletní specifikace standardu ATM zahrnuje definice jak fyzické vrstvy, tak také 

vrstvy spojové a síťové v rámci sedmivrstvého ISO/SI modelu. Standardy ATM stojí na 

konceptech telekomunikačních společností více než na konceptech společností počítačových. 

Z tohoto důvodu se tomuto protokolu dostalo obrovské pozornosti od telekomunikačních 

společností a od nich také pocházelo velké úsilí pro jeho integraci. 

 Jako výsledek poskytuje ATM vysoce komplexní technologii s širokými možnostmi 

jak pro světové telekomunikační sítě, tak pro malé soukromé počítačové sítě (LAN). ATM 

jako technologie slaví pouze částečný úspěch – je široce rozšířená, ale obecně se používá 

pouze pro přenos dat na protokolu IP; její záměr integrovat v sobě technologie pro počítačové 

sítě, veřejné sítě a uživatelské služby selhal. 

 Metropolitní sítě jsou zajímavé jak z pohledu poskytovaných služeb, ale i síťové 

architektury. Koncoví zákazníci mohou být domácnosti, nebo firemní zákazníci, větší či 

menší velikosti. Právě koncoví zákazníci formovali vývoj metropolitních sítí. Nabízené 

služby v metropolitních sítích se mohou lišit, od širokopásmového připojení do internetu, přes 

hlasové a video služby, až po datové služby typu virtuální privátní sítě (na druhé nebo třetí 

vrstvě OSI modelu, tj. L2 VPN, resp. L3 VPN). 

 Pojem Metropolitní síť nebyl nikdy přesně ohraničen a definován. Důvody jsou 

především dané samotným vývojem telekomunikačních sítí.  

 Metropolitní síť – MAN (Metropolitan Area Network) představuje komunikační 

infrastrukturu rozprostírající se na geografickém území města či obce. Smyslem takové 
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infrastruktury je poskytnout jednotný a definovaný přístup k informačním zdrojům a zajistit 

propojení samostatných lokálních sítí vybraných subjektů, případně zajistit přístup do 

komunikačních sítí dalších subjektů např. sítí veřejné správy nebo do veřejné sítě Internet. 

Také je možné je aplikovat v automatizovaném systému TZB, zejména u budov 

inteligentních, jak je patrné v úvodní části z definice inteligentní budovy. 

 Metropolitní sítě umožňují rozšíření působnosti lokálních sítí jejich prodloužením, 

zvýšením počtu připojených stanic a zvýšením rychlosti. Rychlost MAN sítí bývá vysoká a 

svým charakterem se řadí k sítím LAN. Sítě mohou být jak soukromé, tak veřejné, které 

provozovatel pronajímá různým uživatelům. Normalizovaná metropolitní síť existuje jedna: 

 protokol Distributed Queue Dual Bus (DQDB) (IEEE 802.6) 

4.3. Síť WAN 

 WAN (Wide Area Netork) jsou sítě, které spojují uživatele ve více městech. 

Příkladem může být CESNET (Czech Educational and Scientific Network) nebo internet. 

Většinou se jedná o veřejné datové sítě o několik vzájemně propojených lokálních případně 

metropolitních sítí. 

 Jsou to rozlehlé sítě, umožňující komunikaci na velké vzdálenosti. Bývají obvykle 

veřejné, ale existují i soukromé WAN sítě. Typicky pracují prostřednictvím komunikace se 

spojením, které nepoužívají sdílený přenosový prostředek. 

 Přenosové rychlosti se velmi liší podle typu sítě. Začínají na desítkách Kbit, ale 

dosahují i rychlostí řádu Gbit. Mezi rozlehlé sítě patří: 

 - Integrated Services Digital Network (ISDN) 

 - X25 

 - Frame Relay 

 - Switched Multimegabit Data Service (SMDS) 

 - Asynchronous Transfer Mode (ATM) 

 - WiMax (IEEE 802.16d) 

 

4.4. Rozhraní 
 Rozhraní (či podle původního anglického označení též interface, případně počeštěné 

interfejs) se označuje v informatice (automatizační a měřicí technice): 

- zařízení 

- program           zajišťující komunikaci a přenos dat mezi jinými zařízeními a programy 

- formát               

 Zařízení (anglicky device) je termín v některých souvislostech používaný pro části 

počítačového hardware (fyzicky existující technické vybavení počítače – součástky počítače): 

- vstupní zařízení – klávesnice, myš a podobně 

- výstupní zařízení – monitor, tiskárna a podobně 

- zařízení (soubor) – speciální soubor nebo soubor zařízení (anglicky special file, 

device file nebo device node) je používáno pro komunikaci se zařízením 

prostřednictvím klasických funkcí pro práci se souborem 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika_(po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_v%C4%9Bda)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vstupn%C3%AD_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDstupn%C3%AD_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_(soubor)
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 Program [software – SW (programové vybavení): systémový software, zajišťující chod 

počítače a aplikační software, zajišťující řízení nějakého stroje nebo se kterým pracuje 

uživatel počítače] je v informatice (zpracování informací) posloupnost instrukcí (ne nutně 

strojových – kódovaný příkaz pro provedení elementární operace procesoru), které popisují 

realizaci dané úlohy počítačem. Aby počítač mohl vykonávat nějakou činnost, potřebuje mít 

ve své operační paměti alespoň jeden program. 

 Formát souboru (neboli typ souboru) obvykle určuje význam dat v elektronickém 

souboru (sada dat uložených na datovém médiu – jsou uloženy bity). Existuje množství 

různých formátů, přizpůsobených pro ukládání různých typů informace. Často existuje více 

formátů pro reprezentaci jednoho typu dat. 

 Některé formáty jsou navrženy pro ukládání přesně daného typu dat, například JPEG 

[standardní metoda ztrátové komprese (způsob ukládání některých digitálních dat)] používané 

v informatice nebo v řídicí technice. Jiné mohou sloužit pro několik typů dat, např.: 

multimediální kontejnery (do jednoho souboru tak lze například uložit jednu video stopu, 

několik zvukových stop v různých jazycích a několik titulků, je zajištěna jejich synchronizace). 

(GIF – grafický formát, slouží pro uchovávání jak statických obrázků, tak jednoduché 

animace). 

Rozhraní (interface), je soubor technických prostředků mezi vnějším prostředím a vnitřními 

obvody komunikačního systému., obr. 4.14. 

 
Obr. 4.14. Rozhraní (Převzato z [33]) 

  

 Podle toho, zda je rozhraní součástí počítačového hardwaru, nebo softwaru, mluvíme o 

hardwarovém nebo softwarovém rozhraní: 

- Hardwarové rozhraní může být: 

a) počítačová síť 

b) sběrnice 

c) styčný prvek nebo jednotný formát styku mezi vstupně výstupními 

zařízeními 

- Softwarové rozhraní může být: 

a) rozhraní pro programování aplikací (API) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C4%9Brnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vstup/v%C3%BDstup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vstup/v%C3%BDstup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://cs.wikipedia.org/wiki/API


78 

 

b) komunikační protokol mezi programy 

c) programová konstrukce (interface) 

-  Uživatelské rozhraní:  

a) grafické uživatelské rozhraní – nejrozšířenější rozhraní pro desktop 

b) textové uživatelské rozhraní – s menu, tlačítky, ovládání klávesnicí a 

myší 

c) příkazový řádek – příkazy se zadávají zápisem pomocí klávesnice 

d) braillský řádek – zařízení pro převod textu do slepeckého písma 

 

 Uživatelské rozhraní je souhrn způsobů, jakými lidé (uživatelé) ovlivňují chování 

strojů, zařízení, počítačových programů či komplexních systémů. 

 Vazba mezi systémy může být realizována diskrétními signály přenášenými mezi 

vstupním a výstupním zařízením jednotlivých systémů. Tyto signály nesou konkrétní 

informaci, jejíž význam je předem definován již v projektové dokumentaci. Počet takto 

přenášených informací je fyzicky omezen počtem vstupních a výstupních kanálů, které mají 

jednotlivé systémy k dispozici, pozdější rozšíření je obtížné vzhledem k nutnosti zásahu do 

hardwarových systémů včetně realizace nových kabelových propojení. Pro komfortní 

komunikaci s každým se systémů je pak nutné nasazení vlastního PC na pracovišti obsluhy. 

 Skutečné propojení činností jednotlivých systémů v rámci „inteligentní budovy“ lze 

realizovat integrací, tj. propojením systémů prostřednictvím komunikačních kanálů 

umožňující přenos zpráv (v našem případě výměna zpráv mezi stroji – zařízeními budovy a 

také přenos zpráv mezi člověkem a strojem). 

Rozhraní můžeme také rozdělit na: 

a) paralelní rozhraní 

b) sériové rozhraní 

Paralelní rozhraní 

 Paralelní rozhraní realizuje přenos dat mezi vnitřní sběrnicí řídicího systému s vnějším 

prostředím po znacích neboli slabikách (bytech).  Na obr. 4.15, je nakresleno obecné blokové 

schéma paralelního rozhraní. 

 
Obr. 4. 15. Blokové schéma paralelního rozhraní (Převzato z [33]) 

 

A – adresní sběrnice 

C – řídicí sběrnice 

D – datová sběrnice 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Protokol_(informatika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interface_(programov%C3%A1_konstrukce)
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEivatelsk%C3%A9_rozhran%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%A9_u%C5%BEivatelsk%C3%A9_rozhran%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Desktop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Textov%C3%A9_u%C5%BEivatelsk%C3%A9_rozhran%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADkazov%C3%BD_%C5%99%C3%A1dek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Braillsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1dek
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m
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 Na rozhraní lze rozlišit datové a řídicí signály. Datovými signály se přenášejí datové 

informace (znaky), řídicí informace se účastní řízení přenosu dat rozhraním. Paralelní 

rozhraní může být jednosměrné (realizuje přenos dat v jednom směru), nebo obousměrné 

(realizuje přenos dat v obou směrech). Hovoříme-li někdy o třístavovém rozhraní, je tím 

míněna taková technická realizace obvodů, která umožňuje uvést výstupní zesilovač kromě 

dvou logických stavů (log. „1“ a log. „0“) do stavu odpojení neboli tzv. vysoké impadence. 

V počítačové technice patří tento typ rozhraní mezi nejpoužívanější, neboť umožňuje zajistit 

spolupráci mezi dvěma zařízeními pracujícími časově nezávisle. 

 Zvláštním druhem přenosu dat s potvrzením je systém s přerušením (interrupt). Je 

nutný pro všechny procesy řízení (také ve všech systémech automatizace budov, např. 

KNX/EIN, atd.). Příchodem hrany přerušovacího signálu se přeruší běh stávajícího programu, 

což způsobí přechod do režimu přerušení, tedy do programu obsluhy přerušení. Při povolení 

přerušení jsou zpracovávána případně i jiná data v jiném podprogramu. Původní program je 

pozastaven. Výhodou tohoto způsobu je prakticky okamžitá reakce systému na podnět 

z vnějšího prostředí (např. alarm, operátora, apod.). 

 Mezi dnes nejčastěji používaná paralelní rozhraní v mikropočítačové technice patří 

Centronix pro komunikaci s tiskárnou na rozhraní IEEE 488 pro připojení měřících zařízení 

v prostoru budovy apod. Rozhraní Centronix je nejrozšířenější paralelním rozhraním pro 

připojení, jak jsme uvedli, tiskáren k mikropočítači, pracujícím se signály v úrovni TTL. 

Přenos dat je na tomto rozhraní osmibitový, arytmický s oboustranným kvitováním 

(korespondenční režim). Rozhraní a sběrnice IEEE 488 vzniklo z potřeb vytvářet automatická 

měřící pracoviště vzájemným propojováním elektrických měřících přístrojů a prostředků 

výpočetní techniky. Tato praktická realizace je také uplatněna v systémech automatizace 

budov. Na společnou sběrnici IEEE 488 může být propojeno maximálně 15 zařízení a celková 

délka přenosového kanálu nesmí být větší jak 15 m. Přenosová rychlost informací na 

kterémkoli vodiči sběrnice nepřevyšuje hodnotu 1 Mbit/s. Všechna zařízení s rozhraním IEEE 

488 jsou vybavena konektory jednoho typu „D-SUB 25“. 

 

Sériové rozhraní 

Sériové rozhraní realizuje přenos dat mezi počítačem (řídicím systémem) a vnějším zařízením 

jako sériový tok dat jednotlivých bitů. Na obr. 4.16 je znázorněno principiální schéma 

sériového rozhraní. 

 
Obr. 4. 16. Princip sériového rozhraní (Převzato z [33]) 

  

 Obecně jako v případě rozhraní paralelního lze rozlišit signály datové a řídicí. Protože 

přenos dat se děje sériově, datový vodič je jeden. Sériové rozhraní umožňuje přenášet data 

pouze po bitech. Proto je nutné na straně signálového zdroje převést znak (obvykle byte) na 

posloupnost jednotlivých bitů. Na straně příjemce se musí přijaté bity zpětně sestavit do 

původního znaku. Toto lze provést buď technickými, nebo programovými prostředky. Rovněž 

je nutné zajistit zabezpečení přenosu informace. To však snižuje přenášený výkon. Je nutné 
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vždy zvážit požadavky na přenos a podle toho zvolit přenosovou rychlost a způsob 

zabezpečení. Někdy se vstupní nebo výstupní signálové vodiče musí galvanicky oddělit od 

obvodů mikropočítače (mikropočítač může být v systému automatizace budov také 

inteligentní elektrické zařízení, jako jsou aktory, snímače apod.). Důvod může být eliminace 

vnějšího rušení oddělením potenciálů nebo zamezení zničení obvodů počítače při poruše 

periferie. 

 Mezi běžně používané sériové rozhraní patří: proudová smyčka, RS – 232C, RS – 

422, RS – 423, RS – 485.  

 

Proudová smyčka 

Patří mezi nejstarší rozhraní, kde pro přenos informací se použije elektrický proud – proudová 

smyčka. Datový signál není u tohoto typu přenosu dat interpretován dvěma úrovněmi napětí, 

nýbrž dvěma proudovými stavy: proud nevede = log. „0“, proud vede = log. „1“. Na obr. 4.17 

je uvedeno principiální schéma realizace přenosového kanálu proudovou smyčkou. 

 

 
Obr. 4. 17. Princip proudové smyčky (Převzato z [33]) 

  

 Odporem R se nastaví předepsaný proud tekoucí ze zdroje G linkou při uzavření 

smyčky klíčovým spínačem S. Na straně příjemce značí K příjemci relé. Stav log. „0“ se 

vytvoří rozepnutím spínače S, kdy proud linkou neteče, stav log. „1“ sepnutím spínače S. 

Vysílačem je spínač, přijímačem je relé. 

Rozhraní RS – 232C 

 Toto rozhraní patří mezi nejrozšířenější rozhraní u počítačů a řídicích systémů 

s arytmickým přenosem. Rozhraní dovoluje doplnit procesor nejen různými periferními 

zařízeními, ale též jej umožňuje začlenit do různých počítačových sítí. Toto rozhraní vychází 

z americké normy EIA RC – 232C. Elektrické parametry rozhraní (propojení modemu 

s terminálem nebo počítačem) jsou uvedeny na obr. 4.18. 
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Obr. 4. 18. Sériové rozhraní RS-232C (Převzato z [12]) 

 

 Nesymetrický vysílač rozhraní G má poměrně vysoký vnitřní odpor (ochrana proti 

zkratům na vedení), generuje napěťový signál vztažený k zemnímu potenciálu vysílače. 

Nesymetrický přijímač rozhraní R tento signál vyhodnocuje vzhledem k zemnímu potenciálu. 

Přijímač je značně citlivý na napěťové rozdíly v zemních potenciálech vysílače a přijímače. 

Rozhraní lze použít do vzdálenosti přenosu 20m. 

Rozhraní RS – 423 

Toto rozhraní vychází ze standardu RS – 423 EIA, resp. V.10/X.26 CCITT. Náhradou 

nesymetrického přijímače přijímačem symetrickým, úpravou napěťových úrovní vysílače, ale 

hlavně snížením jeho vnitřní impedance dostáváme modernější komunikační rozhraní. 

Nesymetrické vazební obvody jsou konstruovány tak, aby umožňovaly přenosovou rychlost 

až 100 kbit/s při maximální délce vedení 1200 m, přičemž pro dosažení minimálního 

zkreslení signálu je nutno i úměrně snižovat přenosovou rychlost až na 1 kbit/s. Jeho 

elektrické parametry a graf závislosti mezi přenosovou rychlostí a překlenutou vzdáleností je 

na obr. 4. 19. 
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Obr. 4. 19. Sériové rozhraní RS-423 (Převzato z [12]) 

 

Rozhraní RS – 422 

 Toto rozhraní vychází ze standardu RS – 422 EIA, resp. V.11/X.27 CCITT. 

Symetrický vysílač a zatížení vedení mezi vysílačem a přijímačem charakteristickou 

impedancí je dalším krokem na cestě k vyšší rychlosti a překlenuté vzdálenosti. Elektrické 

parametry a graf mezi přenosovou rychlostí a překlenutou vzdáleností je na obr. 4.20. 
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Obr. 4. 20. Sériové rozhraní RS-422 (Převzato z [12]) 

 

Sběrnice RS – 485 

 Tato sběrnice vychází z normy RS-485 EIA. Dosud uváděná sérová rozhraní byla 

určena pro dvoubodové propojení jednoho vysílače s jedním, případně více (u rozhraní RS-

422) přijímači. Při komunikaci ve skupině mikropočítačových zařízení však obvykle vyžaduje 

obousměrný přenos dat, tj. schopnost koordinovat práce více vysílačů na jediném vedení. 

 Sériová sběrnice RS-485, která se v praxi využívá téměř výlučně, vznikla úpravou 

rozhraní RS-422. Úprava se týká jednak oboustranného zakončení dvoudrátového vedení 

charakteristickou impedancí, jednak změny mezních napětí na vstupu přijímače. Nejčastějším 

převodníkem napětí pro sběrnici RS-485 je obvod SN75174. U této sběrnice RS-485 není 

definován maximální počet vysílačů, ale počet přijímačů je omezen na 32 na jedné sběrnici. 

Maximální přenosová rychlost je 10 Mb/s. 

 Pro distribuované měřící, řídicí a informační systémy zejména v budovách je nutnou 

podmínkou pro splnění požadované funkce systému vhodné propojení všech prvků na 

sběrnici. Za prvky systému automatizace budov považujeme řídicí jednotky, periferie, akční 

členy, inteligentní senzory. Vzájemné fyzické propojení několika prvků systému zajišťuje 

sběrnice, po které prvky mezi sebou vzájemně spolupracují. 

 



84 

 

4.5. Přenos digitálních signálů 
 Běžný život přináší potřebu informovat člověka o stavu určitých objektů. K tomu 

slouží soustavy zajišťující generování, přenos a zpracování zpráv. Obecné schéma takovýchto 

soustav je na obr. 4.21. 

 

 
Obr. 4. 21. Obecné schéma soustavy pro přenos zpráv (Převzato z [33]) 

 

 Zprávy mohou být nejrůznějšího původu a povahy (obraz objektu, údaj o teplotě, stav 

žaluzie, stav osvětlení, vzdálenost apod.). Množině stavů objektu odpovídá množina možných 

zpráv. U příjemce zprávy je před jejím přenosem „neurčitost“ o stavu objektu; po přenosu 

zprávy je tato neurčitost zčásti nebo zcela odstraněna. Do jaké míry je neurčitost odstraněna, 

závisí na množství informací, které zpráva nese. 

 Zprávu je třeba pro přenos upravit – převést na změny fyzikální veličiny pro přenos 

vhodné (elektrický proud, tlak vzduchu, intenzita světla, tištěné znaky) – tj. vytvořit signál 

(elektrický, pneumatický, optický). Signál se přenáší vhodným médiem a převádí do takového 

tvaru, který může příjemce zprávy využít. 

 Pokud je jednoznačný vztah mezi stavem objektu a zprávou příjemce, pracuje soustava 

bez rušení. Vyskytuje-li se v soustavě rušení, mohou být při stejném stavu objektu příjemcem 

přijímány různé zprávy. Soustava pak pracuje s rušením. Rušení zavádí do přenosu nežádoucí 

neurčitost, brání tak úplnému odstranění neurčitosti o stavu objektu a zmenšuje množství 

přenášené informace. Pokud v soustavě existuje rušení, pak vedle signálu užitečného je 

nasnadě rušivý signál. 

Pro představu si uvedeme příklad přenosu!!! 

Přenos v základním pásmu 

• jde o takový druh přenosu, při kterém je vstupní signál okamžitě převáděn na přenosové   

  médium 

- bez činnosti modulačního prvku 

• tj. přenáší se rovnou "data",  

• Představa:  

- přenášené bity se reprezentují: 

• napěťovými úrovněmi (H/L), nebo 

• velikostí proudu (tzv. proudová smyčka), kdy prochází/neprochází el. proud  

• na přenosovém médiu probíhá jen 1přenos!! 

• přenos v základním pásmu může být také kódovaný 
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- jeden datový bit je "zakódován" do více změn přenášeného signálu 

- výhoda: větší "robustnost" 

• snáze se detekují chyby 

• příklad: 

- kódování Manchester 

• používá se např. v Ethernetu  

• na 1 bit jdou 2 změny signálu 

- 0: změna z H (igh) na L(ow) 

- 1: změna z L(ow) na H (igh) 

- diferenciální Manchester 

• používá se např. v Token Ringu 

• jedna změna signálu: časování 

• druhá změna: datový bit 

Poznámka: Příklady kódování, obr. 4. 22. 

 

 
Obr. 4. 22. Příklad kódování (Převzato z [33]) 

 Pod pojmem signál rozumíme fyzikální veličinu S (t), která je funkcí času t. Zpravidla 

půjde o elektrickou fyzikální veličinu (např. proud, napětí) a tedy o elektrické signály. Je třeba 

upozornit na rozdíl mezi signálem S (t) a funkcí f (t). Funkce mohou být vzhledem 

k proměnné mnohoznačné, fyzikálně existující signály jsou jednoznačnou funkcí času t.  

 Pod pojmem soustava budeme rozumět množinu prvků vhodným způsobem 

spojených a vzájemně na sebe působících pod vlivem vnějších a vnitřních signálů za účelem 

splnění požadované funkce.  

Druhy signálů: 
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- Signály rozdělujeme podle toho, jak jsou definovány jejich hodnoty: 

- Determinované (regulární) 

- Náhodné (stochastické) 

 Determinované signály jsou popsány nenáhodnou funkcí času a můžeme proto určit 

v každém okamžiku jejich hodnotu. Náhodné signály jsou náhodné funkce času. Pro daný čas 

je velikost signálu náhodnou veličinou, nemůžeme předem určit její hodnotu; určit můžeme 

jen pravděpodobnost, že bude ležet v určitém intervalu. K náhodným signálům patří 

především rušení (šum), jehož složitá fyzikální podstata znemožňuje přesný popis všech dějů. 

 Kdyby totiž stavy objektu, které sledujeme, byly determinovanou funkcí času, znali 

bychom je předem pro libovolný okamžik a nebylo by třeba zajišťovat přenos zpráv. Z tohoto 

hlediska determinované signály, tak jak nás zajímají v kontextu automatizace TZB, jsou 

idealizací – předpokladem, že jejich parametry jsou předem dány a nejsou ovlivňovány např. 

přenášenými zprávami.  

Podle povahy definičního oboru signály dělíme: 

Signály se spojitým časem – jejich definičním oborem je časový interval; pro jednoduchost 

budeme přívlastek „se spojitým časem“ často v praxi vynechávat. 

Signály s diskrétním časem - posloupnosti – jejich definičním oborem je početná množina 

hodnot času; nejčastěji jsou hodnoty času, pro které je signál definován, násobkem kroku 

diskretizace TV, tj. 

 

                                                                                                     (2) 

 

Podle povahy oboru hodnot signály dělíme na: 

Spojité (nekvantované) – nabývají nespočetně mnoha hodnot z nějakého intervalu 

Diskrétní (kvantované) – nabývají konečného počtu hodnot z nějakého intervalu 

Rozdělení signálů je znázorněno na obr. 4.23. 
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Obr. 4. 23. Rozdělení signálů (Převzato z [12]) 

Můžeme poznamenat, že se často uvádějí i jiné termíny pro signály: 

- Spojité signály se nazývají analogové 

- Diskrétní signály se nazývají impulsové signály 

- Diskrétní posloupnosti se nazývají číslicové (digitální) signály 

  

 Signály, které se vyskytují v technické praxi, mají vždy vyjádřeny počátek (zdroj 

reálného skutečně existujícího signálu musel být někdy zapnut) pro t = ta. Pro t < ta je signál 

identicky roven nule. Takovýto signál se nazývá kauzální (příčinný), viz obr. 4.24. 

 

 
Obr. 4. 24. Kauzální signál (Převzato z [33])      Obr. 4. 25. Finitní signál (Převzato z [33]) 

  

 Vzhledem k tomu, že technické zdroje mohou dodat jen omezené množství energie, 

může mít kauzální signál nenulové hodnoty jen do času tb. Pro čas           je signál 

identicky roven nule. Takovýto signál se nazývá finitní, viz obr. 4.25. 

 Další třídy signálů tvoří signály periodické. Platí pro ně 

 

                                                                                                           (3) 
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tj. mají stejné hodnoty v okamžicích vzdálených od sebe o T0 a jeho násobky. Veličina T0 se 

nazývá perioda. Je třeba upozornit, že periodický signál není signálem finitním a nemůže tedy 

fyzikálně existovat. I přes tuto skutečnost s ním budeme dále, vzhledem k jednoduchosti, 

často při návrhu automatizace TZB pracovat. Rozdíl mezi teoretickými výsledky získanými 

pro periodické signály a skutečné signály, pro které platí 

 

                                                                          ,                                          (4) 

 

bude z technického hlediska zanedbatelný, bude-li trvání signálu mnohonásobně delší než 

jeho perioda 

                                                                                                                                             (5) 

 

a odezní-li všechny přechodové jevy vzniklé připojením tohoto signálu v čase        

 Signál je v informatice nebo v systému automatizace TZB jednoduchá zpráva, která se 

posílá procesům. Pomocí signálů lze meziprocesově komunikovat a manipulovat s procesy 

(ukončovat, pozastavovat, atd.). Příjemcem/odesílatelem signálu může být jen proces (v 

Unixech může být odesílatelem i jádro operačního systému). 

 Jestliže proces obdrží signál, začne se ihned provádět příslušná akce, i když nebyla 

dokončena právě zpracovávaná funkce. Mluvíme tzv. o asynchronních signálech. Po 

dokončení akce pokračuje program od místa přerušení (pokud nebyl ukončen). 

 Analogový signál je dán spojitou (nebo po částech spojitou) funkcí spojitého času. 

Tím se liší od signálu diskrétního, který je dán funkcí definovanou pouze v diskrétních 

časových okamžicích (a tvoří tak posloupnosti funkčních hodnot). 

 Analogové signály můžeme rozdělovat podle média, kterým jsou přenášeny. Mluvíme 

tak například o akustických signálech, elektrických signálech, optických signálech apod. 

Analogový signál, viz obr. 4. 26. 

 Spojitý signál - zajímá nás konkrétní hodnota přenášené veličiny např. okamžitá 

hodnota napětí – ta má nekonečně mnoho stavů. 
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Obr. 4. 26. Tvar analogového signálu (Převzato z [33]) 

 

Důsledky analogového signálu: 

- analogový přenos není nikdy ideální,  

- nedokáže přenést hodnotu s ideální přesností, 

- digitální přenos je (může být) ideální!! 

 Diskrétní signál je signál (fyzikální veličina závislá na čase), jehož okamžitá hodnota 

se na rozdíl od analogového signálu nemění spojitě s časem. Pokud se hodnota signálu mění 

pouze v izolovaných okamžicích, mluvíme o vzorkovaném signálu, viz obr. 4.28; pokud 

signál může v libovolném okamžiku nabývat jednu z pouze konečného počtu hodnot, 

mluvíme o kvantovaném signálu. V praxi se obvykle obě metody kombinují, a výsledný 

signál se nazývá digitální signál. Určitý časový úsek digitálního signálu lze vyjádřit konečnou 

posloupností celých čísel z určitého intervalu. 

 Digitální signál lze použít pro aproximaci analogového signálu, viz obr. 4.27. 

Výhodou digitálního signálu je, že nepodléhá postupnému zhoršování vlivem šumu, a že jej 

lze zpracovávat na (digitálních) počítačích. 

 

 

 
Obr. 4. 27. Časový průběh digitálního signálu (Převzato z [33]) 

 

Jak se digitalizuje analogový signál: 



90 

 

Obecný postup 

- analogový signál se „vzorkuje“ – sejme se vzorek momentální hodnoty analogového 

signálu, viz obr. 4.28 

- velikost každého (analogového) vzorku se vyjádří jako (digitální) číslo 

- získaná (digitální) data se komprimují a event. dále upravují 

 
Obr. 4. 28. Vzorkovaný signál (Převzato z [33]) 

 

Při vzorkování bereme v úvahu pouze hodnoty signálu pro násobky vzorkovací periody T: 

x(nT), nT = . . . − 2T,−T, 0, T, 2T, 3T, . . . U diskrétního signálu zapomeneme na skutečný čas 

a vzorky pouze očíslujeme (matematicky jsme provedli normování času pomocí vzorkovací 

periody). Diskrétní čas n je pak prakticky jen počítadlo: 

x[n], n = . . . − 2,−1, 0, 1, 2, 3, . . . 

Proto diskrétní signály nazýváme často posloupností (posloupnosti hodnot). Přitom se musí 

vyřešit otázka jako: 

- jak často vzorkovat původní analogový signál 

- kolik bitů je potřeba na vyjádření hodnoty každého vzorku 

- jak co nejvíce zmenšit objem bitů, který takto vzniká 

- výsledky digitalizace (pomocí různých kodeků) mohou generovat výrazně odlišné 

datové toky 

příklad: telefonní hovor 

v pevné síti (PCM): 64 000 b/s 

v mobilní síti: 12 – 13 kbit/s 

V OIP: i pod 10 kbps 

Výhody digitálního přenosu: 

- digitální přenos může být ideální především pro kvalitní přenos informací  

- "kvalita" dat se při přenosu nemění, např. kopírování zvukových nahrávek v digitální 

podobě 

- chybovost lze účinně minimalizovat, četnost výskytu chyb lze snižovat 

- umožňuje dosahovat vyšších přenosových rychlostí 

- digitální přenos může být bezpečnější  

- přenášená data lze snáze šifrovat/kódovat, 

- lze snáze zajistit spolehlivost přenosu 
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- je efektivnější – má větší "vytíženost“; umožňuje "přenést více", při stejné "spotřebě 

zdroje", např: - analogové TV vysílání: na 1 frekvenční kanál se "vejde" jen jeden TV 

program; digitální TV vysílá: na 1 frekvenční kanál se "vejde" více Tv programů 

současně 

- dokáže přenášet různé druhy provozu souběžně 

  (hlas, obraz i „čistá data„) 

- přenesená data lze snadno zpracovávat 

- "následné" zpracování přenesených dat komprimace dat pro přenos 

 

Přenosová rychlost 

- kolik bitů se přenese za sekundu (b/s, kbit/s, Mbit/s) 

- vypovídá o tom, jak dlouho trvá přenesení jednoho bitu 

- skutečně dosahovaná rychlost bývá nižší, než je uváděna 

 

Kilobit za sekundu (kbit/s, kb/s, kbps) 1 kb/s = 1 000 b/s (1024 b/s)  

Megabit za sekundu (Mbit/s, Mb/s, Mbps) 1 Mb/s = 1 000 000 b/s (1 048 576 b/s)  

Gigabit za sekundu (Gbit/s, Gb/s, Gbps)  1 Gb/s = 1 000 000 000 b/s (1 073 741 824 b/s)  

Kibibit za sekundu (Kibit/s, Kib/s  Kibps) – nová jednotka přenosové rychlosti, 1 Kib/s = 

1 024 b/s.  

Mebibit za sekundu (Mibit/s, Mib/s, Mibps) nová jednotka přenosové rychlosti, 1 Mib/s = 

1 048 576 b/s.  

Gibibit za sekundu (Gibit/s, Gib/s, Gibps) nová jednotka přenosové rychlosti, 1 Gib/s = 

1 073 741 824 b/s.  

 Kvantovaný (kvantizovaný) signál, viz obr. 4.29 je signál, jehož hodnota nemá spojitý 

průběh, ale mění se skokem, přičemž nabývá pouze omezeného počtu úrovní. Ke změně 

hodnoty signálu může obecně dojít v libovolném čase. Tento signál vzniká obvykle 

kvantováním analogového signálu. Pro převod analogového signálu na kvantovaný se 

používají A/D převodníky, pro opačný převod D/A převodníky. Příliš malý počet úrovní se 

projeví jako tak zvaný kvantizační šum, který je dán rozdílem kvantovaného signálu a 

původního signálu. Vzhledem k vlastnostem lidským smyslů je kvantizační šum nejvíce 

patrný při slabém signálu (silný signál kvantizační šum překryje). Proto se pro kvantizaci 

někdy používá logaritmická funkce, která způsobí, že u malých signálů jsou kvantizační 

kroky menší než u velkých signálů. 

 
Obr. 4. 29. Kvantovaný signál (Převzato z [33]) 
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 Digitální signál je signál, který je vzorkovaný a následně kvantovaný, viz obr. 4.30. 

Jinými slovy pod pojmem „digitalizace“ rozumíme, že jde o vzorkování a kvantování 

současně. Provádí ji A/D převodník (vzorkovač bývá jeho součástí). Výsledkem je pak 

„digitalizovaný signál“.  Vzorkovač (sampler) pracuje často periodicky. Digitální signál je 

tvořen posloupností vzorků, které mohou nabývat pouze omezeného počtu hodnot, takže jej 

lze reprezentovat posloupností celých čísel. Při převodu analogového signálu na digitální 

vždy dochází ke ztrátě informace (jak při vzorkování tak při kvantování). Zvyšováním 

vzorkovacího kmitočtu a počtu úrovní kvantizace se však lze k původnímu signálu přiblížit s 

libovolně malou odchylkou. Například každý ze dvou stereofonních kanálů záznamu na audio 

CD lze reprezentovat jako posloupnost 44100 šestnáctibitových čísel za sekundu; digitální 

telefonní signál v ISDN jako posloupnost 8000 osmibitových čísel za sekundu. 

 
Obr. 4. 30. Digitální signál vzorkovaný a následně kvantovaný (Převzato z [33]) 

 

Digitální signál 

- Je tvořen posloupností vzorků, které mohou nabývat pouze omezeného počtu 

- Zajímá nás, zda hodnota přenášené veličiny spadá do jednoho intervalu či do druhého 

intervalu. Např. zda je hodnota napětí větší než 0,6V či nikoli 

 

Představa analogového a digitálního přenosu je patrná na obr. 4.31 a obr. 4.32. 

Analogový a digitální přenos 

 

• motto: "vždy se přenáší něco analogového …"  

 přenášený signál má vždy charakter analogové veličiny (proudu, napětí, světla …)  

• záleží na tom, jak vyhodnocuji (interpretuji) to, co je přeneseno 

• analogový přenos:  

 zajímá mne konkrétní hodnota přenášené veličiny  

• např. okamžitá hodnota napětí, proudu apod.  

• digitální přenos:  

 zajímá mne, zda hodnota přenášené veličiny spadá do jednoho intervalu či do druhého 

intervalu  

• např. zda je hodnota napětí větší než 0,6V či nikoli  

• důsledky:  

- analogový přenos není nikdy ideální!!!  
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• nedokáže přenést hodnotu s ideální přesností  

- digitální přenos je (může být) ideální!!!!!  

 
 

 
 

Obr. 4. 31. Představa analogového a digitálního přenosu (Převzato z [33]) 
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Obr. 4. 32. Představa analogového a digitálního přenosu (Převzato z [33]) 

 V automatizovaných systémech TZB se vyskytují převážně elektrická zařízení a řídicí 

systémy, u kterých se konkrétní informace přenášejí prostřednictvím digitálních signálů na 

úrovni digitálních sítí. Tak tomu je např. u systému KNX/EIB, LONWORKC, BECnet, apod. 

 Přenosové prostředky v digitálních sítích, v našem případě sběrnice příslušného 

řídicího systému mají za úkol přenášet digitální signály s určitou přenosovou rychlostí vp 

v bitech za sekundu. Ta vyplývá na jedné straně z potřeb požadované služby, na druhé straně 

je limitována vlastnostmi přenosového prostředí – komunikační a přenosový kanál. Nároky 

kladené na digitální přenosové prostředí vyplývají z počtu stavů M a četnosti jejich změn 

vyjádřených modulační rychlostí vm v Bd (odpovídá pojmu sobolová rychlost v symbolech/s).  

 

Poznámka: 

Modulační rychlost je rychlost, s jakou se mění přenášený signál: 

- modulační rychlost je počet změn signálu za sekundu 

- měří se v jednotkách zvaných BAUD [Bd] 

- podle francouzského inženýra Jean-Maurice-Émile Baudota(1845-1903) 

 • sestrojil "tisknoucí rychlotelegraf" 

 • vynalezl časový multiplex 

- možnost, aby více telegrafů komunikovalo po jedné lince 

 • vynalezl telegrafní kód (1870) 
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Obr. 4. 33. Ukázka telegrafního kódu. (Převzato z [33]) 

 • modulační rychlost nevypovídá nic o tom, kolik dat se přenáší !!! 

- to záleží na tom, kolik bitů "nese" (reprezentuje) jedna změna signálu!!! 

 • místo "modulační rychlost" se též používá pojem "symbolovárychlost" 

- anglicky: baud rate 

 

 Jeden ze stavů vyjadřuje určitou kombinaci bitů přenášeného digitálního signálu. 

Počet stavů M potřebných pro vyjádření všech kombinací b bitů lze vyjádřit jako mocninu 

dvou 

 

                                                                                                                                         (6) 

Základní vztah mezi přenosovou a modulační rychlostí lze uvést za pomocí inverzní funkce, 

tj. logaritmu o základu 2 takto: 

 

                                                                            [bit/s; Bd,-]                        (7)    

 

 Při přenosu v základním pásmu lze teoreticky stanovit minimální šířku kmitočtového 

pásma pro zachování kompletního informačního obsahu tak, že horní okraj pásma bude 

číselně odpovídat polovině modulační rychlosti. V praxi je však nutno zachovat určitou 

rezervu. 

 Zdálo by se, že bude účelné volit maximální počet stavů, abychom pro požadovanou 

přenosovou rychlost obsadili co nejužší kmitočtové pásmo. Při přenosu po metalických 

vedeních je to zvláště významný požadavek, protože s rostoucím kmitočtem podstatně stoupá 

útlum vedení. Avšak počet stavů je limitován úrovní rušení, jelikož je nutné zajistit minimální 

odstup sousedních stavů tak, aby byly bezchybně rozlišitelné. Pro různé aplikace a přenosová 

prostředí je nutné zvolit vhodnou metodu přenosu (linkový kód, modulaci) tak, aby výkonové 

spektrum signálu zabíralo minimální šířku pásma při dodržení vyhovujícího odstupu signálu 

od šumu a při dodržení dalších specifických požadavků. Přenos digitálního signálu se může 

uskutečnit v: 

 Základním pásmu pomocí linkových kódů (např. AMI, HDB3, 3B1Q) 

 Přeloženém pásmu pomocí modulací (např. PSK, QAM, CAP, DMT) 

Kmitočtové omezení výkonového spektra je přitom možné zajistit použitím: 

 Vícestavového kódu či modulace 

 Více paralelních přenosových cest – vedení (tzv. inverzní multiplex) 
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 V součinnosti s tím se předpokládá účinné filtrování frekvenčního spektra před 

vysíláním, aby se omezily vyšší frekvenční složky generované v důsledku diskrétního signálu. 

Pro zrovnoměrnění průběhu výkonové spektrální hustoty signálu je vhodné provádět tzv. 

skramblování signálu, čímž se ze signálu vytvoří pseudonáhodná posloupnost. 

 Pro telekomunikační služby zpravidla vyžadujeme duplexní přenos (současný přenos 

v obou směrech). Musíme proto vytvořit digitální okruh, který je tvořen dvěma protisměrnými 

digitálními kanály. Přitom může být vyžadována: 

- Stejná přenosová rychlost v obou směrech – symetrický přenos 

- Jiná přenosová rychlost v každém směru – nesymetrický (asymetrický) přenos 

Zde si vyjádříme jednotlivé směry přenosu z hlediska jejich označení v porovnání s anglickou 

terminologií takto: 

- Sestupný (downstream) – směr přenosu od poskytovatele k účastníkovi 

- Vzestupný (upstream) – směr přenosu od účastníka k poskytovateli 

 Obousměrný přenos lze realizovat různými způsoby, specifickými i podle použitého 

přenosového prostředí. Můžeme tedy vycházet z klasických metod používaných u 

metalických vedení: 

 Každý směr přenosu má samostatnou přenosovou cestu (dva páry tj. čtyřdrátový 

přenos, příp. dvě separátní optická vlákna). Společná přenosová cesta (jeden pár, tj. 

dvoudrátový přenos) sdílení pomocí: Kmitočtového dělení FDD (Frequency Division Duplex) 

– obecně FDM; Případně vlnové dělení WDM u optických systémů; Časového dělení TDD 

(Time Division Duplex) – obecně TDM; Vidlice s potlačením ozvěn EC, ECH (Echo 

Cancellation Hybrid) u metalických vedení. 

Jak provedeme zajištění spolehlivého přenosu digitálního signálu? 

 Tato otázka je velmi důležitá, zejména pro řešení automatizovaného systému řízení 

budov, při nasazení konkrétního řídicího systému. Konkrétní řídicí systém má vlastní 

provedení zajištění spolehlivého přenosu informací, ale my se níže budeme zabývat jeho 

obecnou teorií, víceméně náznakem obecného řešení uvedené problematiky. Čtenář pak může 

vlastním studiem rozšířit konkrétní znalosti příslušného aktuálního systému řízení budov. 

 Přenosové systémy se vybavují obvody pro zajištění spolehlivé obnovy signálu na 

přijímací straně tak, aby byl zachován původní informační obsah. Z nich nejdůležitější jsou: 

Adaptivní filtry ve frekvenční oblasti pro korekci útlumového a fázového zkreslení; Adaptivní 

filtry v časové oblasti pro zkrácení impulsní odezvy kanálu a potlačení mezisymbolové 

interference; Kódování pro zvýšení spolehlivosti při detekování stavu (např. mřížkové 

kódování) pro mnohastavové modulace a kódy. 

Zabezpečení přenosu proti chybám: Detekční kódy pro indikaci chyb (nejčastěji CRC – 

Cyclic Redundancy Check); Opravné kódy (FEC – Forward Error Correction)  

 

Obecné schéma vysílací části přenosového zařízení je naznačeno na obr. 4.34. 
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Obr. 4.34. Schéma vysílací části přenosového zařízení (Převzato z [33]) 

4. 6. Komunikační kanál 

 V roce 1948 publikoval Claude Shannon v Bell Systems Technical Journal svou práci 

“A Mathematical Theory of Communication”, která se velmi rychle rozšířila do ostatních 

oblastí vědy, a to nejen technických, ale i sociálně-humanitních disciplín. Shannonuv 

koncept informace, měřený vzorcem entropie, je jeden z jeho nejdůležitějších příspěvků 

k teorii informace. To je asi také hlavní důvod, proč byla jeho teorie nazývána “information 

theory”, zatímco Shannon preferoval pojem “communication theory”. Dle Shannona 

jakýkoliv komunikační systém může být rozdělen do jednotlivých komponent, se kterými 

může být zacházeno jako s odlišnými matematickými modely. Je tedy možné zcela oddělit 

úpravu zdroje od úpravy kanálu. 

 

Komunikační systémy 

 Systémový přístup umožňuje chápat systém jako soubor vzájemně se ovlivňujících 

a účelně koordinovaných prvků vstupujících zároveň do vztahu se svým okolím 

(KONIGOVÁ. 1981). Popsat komunikační systém tedy znamená podrobně vykreslit jeho 

strukturu a účelové fungování v jeho různých vnitřních i vnějších složkách. Jde tedy o 

stadium vzájemné závislosti a součinnosti mezi jednotlivými částmi a prostředím, do něhož 

jsou tyto části zapojeny. 

 Komunikační systémy v technických disciplínách se ve většině případů zabývají 

oblastí přenosu informace, naopak v sociálních systémech jde o zmapování účinku 

komunikačního procesu na lidské chování. Popis znaků, které podmiňují průběh a výsledek 

komunikace v informační vědě podrobněji rozpracovala Marie Konigová. 

 

Shannonův teorém: 

• Claude Elwood Shannon (1916-2001): 

- zakladatel moderní teorie informace 

• tzv. Shannonův teorém (Shannon-Hartley):  

- ona hranice je dána  

• šířkou přenosového pásma 

• „kvalitou“ přenosové cesty  

- (odstupem signálu od šumu); vyjadřuje se jako:         
 

 
        

- číselně: 
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max(vpřenosová) = šířka pásma * log2(1 + signál/šum) 

 

 

• důsledky: 

- závislost na šířce pásma je lineární!!! 

- naopak zcela chybí závislost na použité technologii!!! 

• nezáleží na použité modulaci 

• nevyskytuje se tam počet rozlišovaných stavů přenášeného signálu 

- závěr: technologiemi lze "vylepšovat" využití nějaké přenosové kapacity, ale jen do 

hranice dané Shannonovým teorémem 

 

 

Příklad: místní smyčka 

• místní smyčka 

- metalické vedení (kroucený pár), vedoucí od zákazníka k telefonní ústředně 

- používá se v rámci veřejné telefonní sítě, pro realizaci účastnické přípojky 

• v této roli je zde vybudováno umělé frekvenční omezení: 300 až 3400 Hz!!! 

• tj. šířka pásma: 3,1 kHz 

• kvalitní linka má odstup signál:šum = 1000:1(tj. 30 dB) 

- dle Shannonova teorému pak vychází maximální přenosová rychlost cca 30 kbps 

• žádný modem pro analogové telefonní linky nemůže nikdy fungovat rychleji!!! 

• modemy 33 kbps: 

- dokáže využít i okrajové části pásma („boky“ vanové křivky) 

• jakoby: uměle si „roztahují“ původní šířku pásma 3,1 kHz 

• modemy 56 kbps: 

- dokáže fungovat jen "proti" digitální telefonní ústředně 

•pro ně je umělé omezení šířky pásma na 3,1 kHz odstraněno úplně 

Frekvenční omezení (vanová křivka), viz obr. 4.35. 

 

Obr. 4. 35. Vanová křivka. (Převzato z [15])  

Co představuje vanová křivka: 
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• závislost „míry útlumu (pokažení) přenášeného signálu“ má většinou intervalový charakter 

- závislý primárně na frekvenci signálu 

• lze najít rozsah frekvencí (fmin až fmax), které daná přenosová cesta přenáší s ještě únosným 

„pokažením“ 

• fmax – fmin představuje tzv.šířku přenosového pásma 

 

 Toto frekvenční omezení má závažné důsledky na možnost přenosu dat po telefonní 

lince. Podle Shannonova teorému je totiž maximální dosažitelná přenosová rychlost na lince s 

šířkou pásma 3,1 KHz přibližně 30 Kb/s. Toto je navíc výsledek pro dokonalou linku. Jsou 

ovšem modemy, které dosahují na telefonních linkách rychlosti 33,6 Kb/s. Tyto modemy 

nepopírají Shannonův teorém, ale pouze využívají nedokonalosti pásmových propustí 

omezujících šířku pásma a "ždímají" z linky maximum tím, že používají i část pásma mimo 

uvedené rozmezí 300 až 3400 Hz. 

 Běžně se ovšem používají modemy, které nabízí rychlost 56 Kb/s. Jak je to tedy 

možné? Tyto modemy totiž lze použít pouze proti digitálním ústřednám a fungují tak, že 

efektivně odstraňují umělé omezení šířky pásma (pásmovou propust) na vstupu do telefonní 

ústředny. Této rychlosti lze ovšem dosáhnout pouze směrem od ústředny k uživateli a pro 

zpětný kanál beze změny platí rychlost maximálně 33,6 Kb/s. 

 Komutované telefonické připojení má tedy výrazná omezení co do rychlosti, kterou se 

lze připojit. Možnosti, jak tuto rychlost zvyšovat, se mohou ubírat také směrem, který používá 

k přenosu více telefonních linek současně. 

 

Digitální vyjádření zprávy 

 Obsah zprávy není relevantní jejímu přenosu, nezáleží tedy na tom, co zpráva 

představuje. Může to být text, zvuk, obraz, nebo video, vše může být převedeno do binárního 

kódu, „0“ nebo „1“. “Bit” byl navržen jako termín pro jednotku informace, měřitelné 

množství, pomocí kterého je možno hodnotit kapacitu přenosu všech komunikačních 

technologií. To byla zásadní myšlenka nejen pro technické obory, ale i pro odborníky z 

humanitních disciplín. Inženýři byli doposud zvyklí přemýšlet o přenosu informace jako o 

elektromagnetických křivkách, a pracovali odděleně na jednotlivých oblastech, např. 

telefonní, obrazový, datový přenos. Shannonova vize “bitu” všechny tyto oblasti sjednotila. 

Pro humanitní disciplíny, především teoretiky komunikace, reprezentuje Shannon-Weaverův 

koncept důležité rozšíření představy komunikace nejen jako aktu verbálního či psaného, 

ale zastřešujícího všechny lidské aktivity. Autoři popisují komunikační proces tímto 

způsobem (Shannon-Weaver Model, 2003): 

“Pojem komunikace zde bude použit ve velmi širokém smyslu, aby obsahoval všechny 

způsoby, kterými jedna mysl může ovlivnit druhou. To samozřejmě zahrnuje nejen psanou či 

mluvenou řeč, ale také hudbu, obrazové umění, divadlo, balet, v podstatě veškeré lidské 

chování.” 

 

Kapacita kanálu & Teorie šumu 

 Kapacita kanálu (channel capacity) je maximální množství informace, které je 

možno přenést za určitou časovou jednotku. Shannon představil termín šum (noise), jako 
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označení pro jakékoliv zkreslení (deformaci), které narušuje vysílání signálu od zdroje k 

místu určení, viz. Shannonův teorém str. 96.  

 Tento vztah je popsán jednoduchou rovnicí: kapacita kanálu= informace + šum. 

Každý komunikační kanál má své kapacitní omezení, měřené v binárním kódu, tento jev je 

známý jako Shannonův limit. Je matematicky nemožné nad hranicí tohoto limitu uskutečnit 

bezchybnou komunikaci, tedy komunikaci bez ztráty některých dat. Pod hranicí tohoto limitu 

je možné přenášet informaci i s nulovou chybou. Shannon matematicky dokázal, že jsou 

způsoby zakódování informace, které dovolí dosáhnout limitu bez odchylky, bez ohledu 

na množství šumu či síly signálu. Další termín je korekce kanálu (correction channel), což 

je prostředek pro překonání těžkostí zapříčiněných šumem. Korekce kanálu je vykonávána 

pozorovatelem, který porovná počáteční signál s tím, který byl obdržen. Pokud se liší, jsou 

vyslány dodatečné signály, aby chybu opravily. 

Entropie 

 Inspirováni termodynamikou a energetickými změnami směřujícími k 

pravděpodobnějšímu stavu – chaosu, zavedli autoři obecný pojem entropie, jako míru 

neuspořádanosti. Entropie je definována jako střední hodnota míry informace potřebné k 

odstranění neurčitosti, která je dána konečným počtem vzájemně se vylučujících jevů. 

 Claude Shannon v matematické teorii komunikace vymezil informaci jako 

statistickou pravděpodobnost určitého signálu či znaku, který je na vstupu určitého 

systému. Čím je menší pravděpodobnost daného znaku, tím větší má takzvanou 

informační hodnotu. Tím, že systém signál zpracoval, dostal se na nižší úroveň nejistoty 

(entropie), tedy do stavu s vyšší mírou uspořádanosti. Systém s malou mírou entropie se 

nachází v nerovnovážném stavu a tudíž ve stavu s daleko větší informací. Entropie je tedy v 

tomto kontextu chápána jako míra neurčitosti před přijetím zprávy, jež se po příjmu 

odstraňuje a vyjadřuje tak míru informace. 

 

Formální architektura komunikačních systému 

 Jakýkoliv komunikační systém může být rozdělen do jednotlivých komponent, se 

kterými může být zacházeno jako s odlišnými matematickými modely. Je tedy možné zcela 

oddělit úpravu zdroje od úpravy kanálu. Autoři rozlišili jednotlivé komponenty 

komunikačního aktu: signál (signal) od sdělení (message), informační zdroj (information 

source) od vysílače (transmitter), a příjemce (receiver) od místa určení (destination). 

Informační zdroj vytváří sdělení (zprávu) či provádí její výběr z množiny možných sdělení 

(zpráv). Vysílač (kodér) převádí sdělení (zprávu) v signál, který je přes komunikační kanál 

přeposlán k dekodéru (příjemci). Funkce dekodéru je opačná než kodéru, tj. dekódovat, 

obnovit sdělení (zprávy) ze signálu. Potom přijaté sdělení (zpráva) dosáhne místa určení. 

 Autoři ve svém modelu rozlišili jednotlivé komponenty komunikačního aktu (viz. Obr. 

4.32) Shannonův a Weaverův model): signál (signal) od sdělení (message), informační zdroj 

(information source) od vysílače (transmitter), a příjemce (receiver) od místa určení 

(destination). 

 V oblasti telekomunikací a počítačových sítí termín komunikační kanál nebo kanál 

značí buď fyzické přenosové médium jako drát, nebo logické spojení přes multiplexní 

medium jako radiový kanál. Kanál se používá pro přenos informačního signálu, například 

digitálního bitového proudu, od jednoho nebo víc odesílatelů (nebo vysílačů) do jednoho nebo 
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víc přijímačů. Kanál má určitou kapacitu na přenos informace, často měřenou jeho šířkou 

pásma v Hz nebo jeho přenosovou rychlostí v bitech za sekundu. 

 V teorii informací kanál označuje teoretický kanálový model s určitou chybovou 

charakteristikou. V tomto obecnějším pohledu paměťové zařízení je též druh kanálu, do 

kterého možno data poslat (zapsat) a z něj data přijmout (číst). 

 

Příklady: 

Sdělování: a) telefonní linka 

  b) děrná páska – napěťové impulsy 

Požadovaná hodnota teploty – skutečná teplota – řízení. 

 Z hlediska teorie informace se jedná o stejný problém (komunikační kanál jako systém 

označený např. „S“), viz obr. 4.37. 

 
Obr. 4.37. Komunikační kanál jako systém „S“ (Převzato z [33]) 

 

Kódování -  transformace zprávy z vyjádření v jedné abecedě do abecedy jiné 

Dekódování -  inverzní operace ke kódování 

Kód  - předpis, který určité skupině symbolů jedné abecedy jednoznačně přiřadí 

     určitou skupinu symbolů z jiné abecedy 

Struktura komunikačního kanálu je uvedena na obr. 4.36. Přenosová cesta (kanál) = 

vytvořený dokument a jeho formy (např. rukopis, soubor v textovém editoru, soubor v DTP 

programu, vytištěné podklady pro korekturu, kniha, článek v časopise, xerokopie), jichž 

nabývá cestou od zdroje k příjemci (např. redakce - vydavatel - velkoobchod - maloobchod - 

skladiště knihovny - studovna knihovny) 

 

  
Obr. 4.36. Struktura komunikačního kanálu (Převzato z [33]) 

 

Schéma komunikačního systému - Shannon-Weaverův model, obr. 4.38. 

Obecný model jakékoli komunikace (bez ohledu na obsah); Transmisivní (přenosový) model - 

vyhovuje spíše pro znázornění komunikace v prostoru než v čase; Lineární model – 

komunikační řetěz: 

- posloupnost komunikačních aktivit (proces přenosu informací od zdroje k příjemci) 

vyjádřená schématem: kódování (zakódování) informace - přenos (přenosová cesta, 

komunikační kanál) - dekódování informace  

- neřeší všechny problémy komunikace, ale je snadno pochopitelný  
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- původně zamýšlen jako model komunikace realizované přenosem elektrického signálu 

(např. telefon), v složitějších případech komunikace (např. předávání emocí umělce 

prostřednictvím hudební skladby) je obtížné izolovat jednotlivé komponenty  

 Komunikace: 

- spojení, přenos  

- proces předávání informace od zdroje k příjemci  

- výměna významů (smysluplných sdělení) mezi individui prostřednictvím společného 

systému symbolů 

 

 
 
Obr. 4. 38. Příklad komunikačního řetězce podle Shannon-Weaverova modelu (Převzato z 

          [33]) 

 

 Protože se jedná o diskrétní signály, pak diskrétní komunikační kanál, obr. 4.39, se 

skládá ze vstupní abecedy ∑ a výstupní abecedy ∑
‘
 a pravděpodobnostní matice neboli 

podmíněná pravděpodobnost jevu y za podmínky, že nastal jev x, je definována vzorcem 

                                                            
      

    
,                                                 (8) 

 

což obsahuje pravděpodobnosti toho, že bude pozorován výstupní symbol y, pokud byl vyslán 

symbol x. Jedná se o podmíněnou pravděpodobnost za podmínky p (x)>0.  

 Pravděpodobnost        lze totiž v mnoha případech snadno určit, neboť podmínka, 

že nastal jev x, redukuje počet elementárních jevů, příznivých jevu y. 

 Lze snadno dokázat, že platí 

 

                                                             
      

    
 

      

    
                                                   (9) 

a také bude pozorován vstupní symbol x, pokud byl vyslán symbol y. 



103 

 

 Kanál je označen jako kanál bez paměti pokud pravděpodobnostní rozdělení výstupu 

závisí pouze na vstupu a je podmíněně nezávislé na předchozích vstupech a výstupech kanálu. 

 
                                                           Šum 

Obr. 4.39. Schéma komunikačního systému, jehož součástí je diskrétní kanál (Převzato z  

                 [33]) 

Můžeme dále vyjádřit vztah – definici pro kapacitu C diskrétního kanálu bez paměti 

 

                                                                                                                              (10) 

tj. jedná se o maximum sdílené informace I přes všechna možná rozdělení pravděpodobnosti 

vstupní abecedy.  

4.6.1. Přenosové kanály 

 Budování přenosových cest představuje jednu z podstatných nákladových položek 

distribuovaných měřících a řídicích systémů. 

 Jestliže přenosovou cestu tvoří jeden analogový přenosový kanál, mluvíme o přenosu 

v základním pásmu frekvencí. Na přenosové cestě může být současně pouze jedno 

dvoubodové spojení, ostatní stanice žádající o spojení a musí vyčkat na volný kanál. Takový 

způsob propojení je vhodný v systémech, kde nejsou kladeny nároky na vysoké průměrné 

přenosové rychlosti. Tento způsob je běžný nejen pro měřící a řídicí systémy, ale i pro 

počítačové sítě. 

 Přenos v jiném než základním pásmu frekvencí je nazýván jako přenos v přeloženém 

pásmu. Pak má každé dvoubodové spojení svůj vlastní přenosový kanál. Vytvořený soubor 

přenosových kanálů má však společnou přenosovou cestu a jeden fyzický vodič. 

 Není-li forma energie signálu vhodná pro přenos daným prostředím nebo překrývají-li 

se frekvenční pásma přenášených signálů, musíme informaci modulovat na jiný vhodný nosič.

 Modulované signály jsou produktem modulace, který je výstupním signálem 

modulátoru. Do modulátoru vstupují dva signály (nosný a modulační signál). Modulační 

signál je nositelem přenášené informace, ale jeho forma není vhodná pro přímý přenos 

příslušným kanálem. Jeho působením se z nosného signálu stane modulovaný. Modulovaný 

signál je výhodný pro efektivnější využití přenosových cest a potlačení rušení. Při modulaci 

je nosný signál řízen pomocí modulačního signálu. Jako nosným signálem je harmonický 

signál. Modulaci využívající tento typ nosného signálu nazýváme analogovou modulací. 

 Pro měřící a řídicí systémy používáme často jako nosné médium impulzní signál, který 

je vytvářen sledem pravoúhlých impulzů. Tuto nespojitou modulaci nazýváme modulací 

impulzovou.  

Přenosová média 

 Pro přenos dat v počítačových sítích obecně, v případě automatizovaného systému 

řízení TZB jsou to sítě v systému implementovaných elektrotechnických zařízení 

s implementovanými inteligentními procesory a jedním nebo více počítačů dle požadavku 

příslušné hierarchie řízení systémů budovy, jsou využívána nejrůznější přenosová média. 
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V našem případě hoříme o budovách s inteligentními zařízeními, tzn., hovoříme o tzv. 

inteligentních budovách.  Jaké známe přenosové cesty: 

Přenosové cesty: 

a) linkové (drátové) 

- koaxiální kabely 

b) pro přenos v základním i přeloženém pásmu 

- kroucená dvojlinka 

- optické vlákno 

c) mnohovidové 

d) jednovidové 

e) bezdrátové 

- rádiové 

- mikrovlnné 

- radioreléové 

- satelitní 

 

 Používáme tedy tři základní přenosová média: 

a) Metalické vedení 

- Symetrické páry (telefonní páry v místních kabelech, vnitřní rozvody budov – UTP, 

STP kabely); Přístupové sítě a lokální sítě stále ve velké míře využívají metalické 

vedení, nejčastěji v podobě symetrického páru a je snaha využít maximálně již 

instalované kabely pro vysokorychlostní datové přenosy. Vlastně jde o kroucený pár 

(Twisted pair): V KNX/EIB jde o kabel TP1 – médium převzaté ze standardu EIB – je 

zde definovaná komunikační rychlost 9,6 kb/s 

- Nesymetrické páry – koaxiální kabely (sítě kabelové televize CATV, počítačové sítě 

sběrnicového typu) 

- Silová vedení současně využívána pro sdělovací signály (PLC); Napájecí (síťové) 

vedení (Power line) – metalické vodiče (KNX/EIB): PL110 – médium převzaté ze 

standardu EIB – je definovaná komunikační rychlost 1200b/s, nosná přenosová 

frekvence 110 kHz 

b) Optické prostředí 

- Optické vlákno (vlákna z křemíkového skla mnohavidová, jednovidová, plastová 

vlákna) 

- Optické směrové spoje využívající volného prostoru 

- Infračervený přenos (Infra) - bezdrátový 

c) Radiová prostředí 

- Radioreléové směrové spoje bod-bod 

- Distribuční a přístupové systémy (FWA) bod-mnoho bodů 

- Radiový přenos (RF=Radio Frequency) – bezdrátový – plně specifikovaný standardem 

KNX umožňuje bezdrátovou komunikaci na frekvenci 868 MHz, kódovanou 

systémem FSK (Fequency Shift Keying) 

- Mobilní sítě 

- Družicové systémy 
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Poznámka: Mimo výše vyjmenovaná média lze díky unifikovaným KNX službám použít i 

média, která jsou založená na IP komunikace, jako jsou Ethernet, Bluetooth, WiFi/Wireless 

LAN nebo FireWire. 

Klasifikace přenosových médií (podrobnější popis přenosových médií na základě výše 

popsaných jejich rozdělení, viz obr. 4.40) [15] 

 Než se začneme bavit o vlastnostech jednotlivých přenosových médií, nejprve si je 

vhodně "rozškatulkujme". V prvním přiblížení si je můžeme rozdělit na "drátová" a 

"bezdrátová" přenosová média. Nebo jim můžeme říkat také "vodičová" a "éterová".  

 Drátová (vodičová) média jsou specifická tím, že přenášený signál prochází pouze 

skrze ně (tzv. jej vedou), a až na nežádoucí vyzařování, které se snažíme maximálně omezit, 

je signál neopouští. Naproti tomu bezdrátová ("éterová") média předpokládají šíření signálu 

ve formě elektromagnetických vln otevřeným prostorem, ať již ve všech směrech či jen v 

určitém konkrétním směru.  

 

Obr. 4. 40. Klasifikace přenosových médií (Převzato z [15]) 

 

 Drátová média si můžeme dále rozdělit na metalická (kovová) a optická (přenášející 

světelné paprsky). Přitom "optická a drátová" jsou optická vlákna, která jsou nejčastěji 

skleněná (křemíková), ale existují i optická vlákna vyrobená z plastů. Naopak "metalická 

drátová" média se nejčastěji vyskytují buď v podobě tzv. kroucené dvoulinky (anglicky: 

twisted-pair), nebo v provedení tzv. koaxiálních (souosých) kabelů. Existují však i různé 

hybridy mezi oběma variantami.  

 Bezdrátová média zase nejčastěji dělíme podle toho, na jakých frekvencích (v jakých 

frekvenčních pásmech) je příslušný signál přenášen, resp. vysílán a přijímán. Pak se hovoří o 

přenosech mikrovlnných, infračervených, obecněji o rádiových atd. Nebo může být kritériem 

i způsob bezdrátového přenosu, a pak se hovoří například o satelitních přenosech, pozemních 
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přenosech atd. Poměrně samostatnou kategorií pak jsou bezdrátové optické přenosy (FSO, 

Free-Space Optics), označované také jako "laserové".  

 

Drátová přenosová média: 

 Přenosové schopnosti "drátových" médií jsou dosti různorodé. Zatímco například u 

kroucené dvoulinky jsme dnes už mnohde "na doraz", u koaxiálních kabelů stále ještě existují 

jisté rezervy. Ty ale nejsou nic proti tomu, jaký je přenosový potenciál optických vláken. Ten 

je skutečně obrovský a dnes jej využíváme jen z velmi malé části. Jedno známé přísloví z 

branže dokonce říká, že ani pořádně netušíme, jak je tento potenciál vlastně velký.  

 Něco málo o kapacitních možnostech optických vláken však přeci jen tušíme. Mají 

totiž k dispozici obrovskou šířku přenosového pásma, danou velikostí a rozpětím frekvencí, 

které používají. To proto, že optická vlákna přenáší světlo ve viditelném rozsahu, které má 

frekvenci kolem 108 MHz, resp. 1014 Hz, resp. 100 THz. Naproti tomu kroucená dvoulinka 

pracuje s relativně nízkými frekvencemi (do stovek MHz), a koaxiální kabel zvládá ještě o 

něco vyšší frekvence. Ukazuje to ostatně i obrázek 4.41, na kterém je znázorněn (na ose Y) 

také měrný útlum jednotlivých typů přenosových médií. Měrný útlum je přitom veličina, 

udávající jak médium o příslušné jednotce délky zeslabuje (utlumuje) přenášený signál. Jde 

ale jen o orientační představu, v praxi velmi záleží na provedení, použitém materiálu atd. 

Navíc útlum obecné závislí i na frekvenci přenášeného signálu.  
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Obr. 4. 41. Klasifikace přenosových médií (Převzato z [15]) 

 

 Spíše než přesné faktografické údaje by nám měl obrázek 4.41 naznačit jednu 

podstatnou věc: že kroucená dvoulinka má relativně nejhorší přenosové vlastnosti (největší 

útlum), a tak s ní "dosáhneme" spíše jen na kratší vzdálenosti. S koaxiálními kabely je to již o 

něco lepší, ale nejdéle se můžeme dostat s optickými vlákny, která mají nejmenší měrný 

útlum.  

 

Kroucená dvojlinka 

 S kroucenou dvoulinkou se v praxi můžeme setkat poměrně často, například v rámci 

telefonních rozvodů (na větší vzdálenosti, z domovů či kanceláří až k telefonním ústřednám), 

nebo v rámci "počítačových" rozvodů, již spíše na kratší vzdálenosti (desítky metrů, max. 100 

metrů), viz obr. 4.42. 

 

Obr. 4. 42. Nasazení kroucené dvojlinky v praxi (Převzato z [15]) 

 

 To dává tušit, že kroucené dvoulinky existuje více druhů. Někdy se hovoří o 

"telefonní" dvoulince a "datové" dvoulince, ale přesnější je jejich rozdělení do tříd, resp. 

kategorií. Z "datových" jsou dnes nejpoužívanější dvoulinky:  

- kategorie 3: dimenzované pro signál o frekvenci do 10 MHz 

- kategorie 5: pro signál do 100 až 120 MHz  

- kategorie 6: do 200 MHz 

 Přenosová rychlost, kterou v praxi na kroucené dvoulince můžeme dosáhnout, je 

závislá i na tom, kolik párů (dvojic vodičů, resp. dvoulinek) použijeme. Například pro 

desetimegabitový Ethernet (dle standardu 10BaseT) vystačíme se dvěma páry dvoulinky 

kategorie 3. Pro stomegabitový Ethernet (100BaseTX) nám stačí dva páry dvoulinky 

kategorie 5, ale existuje i řešení (100baseT4), při kterém můžeme použít 4 páry dvoulinky 
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kategorie 3. Pro ještě vyšší rychlosti (gigabitový Ethernet atd.) se ovšem používá již jen 

kategorie 5 či vyšší.  

 V praxi se přitom používají kabely, které obsahují více párů kroucené dvoulinky 

současně - nejčastěji jde o 4 páry. V telefonii se pak lze setkat s kabely, které obsahují až 

stovky párů "telefonní dvoulinky".  

 

Topologie sběrnice TP1(KNX/EIB) 

 Fyzická topologie je závislá na volbě média. Například v případě použití TP (twisted 

pair) lze vytvořit sběrnicovou, stromovou i hvězdicovou strukturu propojení – viz obr. 4. 43. 

Pouze kruhová topologie není přípustná. 

 
Obr. 4.43.  Topologie sběrnice (Převzato z [33]) 

 

 Přestože celková maximální délka všech vodičů v jedné linii (části sběrnice/sítě bez 

oddělovačů linií a zón – viz obr. 4.44 – struktura sítě) může být až 1000 m, maximální 

vzdálenost mezi dvěma sousedními přístroji (účastníky) může být maximálně 700 m. 
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Obr. 4. 44. Zásady délek a vzdáleností kabeláže v systému KNX/EIB (Převzato z [33]) 

 

 Pokud je navíc připojený přístroj napájen po sběrnici, nesmí se nacházet dále než 350 

m od zdroje napájení. Minimální vzdálenost 2 napájecích zdrojů v rámci jedné linie je 200 m. 

V jedné linii se mohou nacházet maximálně 2 zdroje. Co je to linie v systému KNX/EIB, tak 

to je podrobně uvedeno v kap. 4.2.2. 

Vzdálenosti a délky vodičů pro TP (twist pair) 

- Vzdálenost 2 zdrojů     min. 200 m 

- Vzdálenost přístroje od zdroje napájení  max. 350 m 

- Vzdálenost mezi přístroji    max. 700 m 

- Celková délka vodičů na jedné linii   max. 1000 m 

 Obecně metalové symetrické páry jsou zatím stále nejběžnější. Perspektivnější 

z hlediska využitelné přenosové rychlosti se jeví optická vlákna, jejich instalace je však 

finančně náročnější, a proto se nasazují tam, kde se předpokládá ekonomická návratnost 

(připojování institucí a firem). Specifickou kategorii tvoří radiové přístupové prostředky, 

které mají výhodu operativního nasazení a překlenutí i značné vzdálenosti s minimálními 

náklady. 

Terminologická poznámka, aneb: co je broadband? 

a) klasické pojetí:  

- šířka pásma (bandwidth) je ryze "analogový" pojem  

b) představuje rozsah (využitelných) frekvencí  

c) měří se v Hz 

d) odpovídá "spotřebě", nikoli "přínosu", resp. "efektu" 

- přenosová rychlost (transmission speed) je "digitální" pojem 

e) představuje (nominální) rychlost přenosu bitů 

f) měří se v bitech/s 

g) odpovídá "přínosu", resp. "efektu" 
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h) důsledek: 

- pojmy narrowband (úzkopásmový) a broadband (širokopásmový) vypovídají pouze 

o "spotřebě", nikoli o "efektu"  

- vysokorychlostní (high-speed) vypovídá o "efektu", nikoli o "spotřebě" 

i) i na broadbandu lze dosahovat nízkých rychlostí!!! 

j) alternativní pojetí:  

- šířka pásma (bandwidth) je jak analogový, tak digitální pojem 

- "analogová" šířka pásma = rozsah frekvencí 

k) měří se v Hz 

- "digitální" šířka pásma = přenosová rychlost 

l) měří se v bitech/s 

m) důsledek: 

- pojem broadband (široké pásmo, širokopásmový) lze vykládat i ve smyslu vysokých 

přenosových rychlostí  

n) otázka:  

- které pojetí je správné?  

o) názor: pouze klasické 

- je správné volání po broadbandu? Máme mít broadbandovou strategii, nebo strategii 

vysokorychlostního přístupu?  

- co zajímá uživatele?  

p) rozsah využitelných frekvencí, nebo dosahovaná přenosová rychlost? 

 

 

Využití metalických vedení 

 Telekomunikační vedení (i vedení sběrnicové v rámci přenosu dat v systému 

automatizace TZB) je tvořeno dvojicí souběžných metalických vodičů (měděných, 

bronzových, hliníkových nebo ocelových) ve dvou základních uspořádáních: 

- Symetrické vedení  - dvojice paralelních vodičů 

- Koaxiální vedení – dvojice souosých vodičů 

Podle konstrukčního provedení lze takovou síť rozdělit na: 

- Nadzemní vedení – (vesměs symetrická) 

- Kabelová vedení – se symetrickými páry či s koaxiálními páry 

 Podle způsobu instalace mohou být kabely závlačné, úložné, závěsné, samonosné, 

říční a podmořské. Nevýhodou nadzemních vedení je závislost jejich přenosových vlastností 

na klimatických podmínkách a též značný rušivý vliv cizích elektromagnetických polí 

(silnoproudá vedení, rozhlasové vysílače, elektropřístroje apod.). Kabelová úložná vedení jsou 

umístěna v zemi v hloubce asi 80 cm, kde jsou chráněna proti mechanickému poškození a 

proti vlivu náhlých klimatických změn. Svou konstrukcí jsou i částečně chráněna proti 

působení rušivých elektromagnetických polí. 

 Vodiče symetrického kabelového prvku mají vůči zemi téměř shodné impedance, jsou 

tudíž vůči zemi symetrické. Měděný vodič tvoří jádro, které je izolováno plastovou izolací, u 

dřívějších kabelů s papírovou izolací nebo izolací papír-vzduch či styroflex-vzduch. Takto 

izolovaný vodič tvoří žílu. Stočením několika žil se vytvoří kabelový prvek symetrického 

kabelu. 
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Telefonní hovorové kanály poskytované správou spojů lze s výhodou použít pro přenos dat. 

Dovolují přenášet data na značné vzdálenosti, při minimálních nákladech. Kmitočtové pásmo 

telefonních kabelů je v rozmezí 300 – 2700 Hz a dovolí dosáhnout přenosových rychlostí 

pouze v rozsahu 200 – 9600 b/s. Na širokopásmových skupinových - telefonních spojích lze 

dosáhnout přenosových rychlostí 48 kb/s, přímý přenos dat po digitalizovaných telefonních 

kanálech (PCM) dovolí jít ještě výše. 

Vícedrátová vedení jsou používána pouze pro přenos dat na malé vzdálenosti, desítky až 

stovky metrů. Dovolují vytvářet komunikační kanály s vysokou rychlostí přenosu dat a 

malými nároky na technickou a programovou obsluhu. Jsou používány v levných LAN. 

Symetrické vedení (kroucený dvoudrát) dovolí přenášet data na vzdálenosti do jednoho 

kilometru s přenosovou rychlostí do 1 Mb/s. Symetrická vedení jsou často používaným 

médiem levných lokálních sítí. Jejich nevýhodou je malá odolnost proti rušení. 

Nesymetrické vedení (koaxiální kabely) dovolují využít pásma 0 – 50 MHz pro přenos 

v základním pásmu a pásma 50 – 500 MHz pro přenos v pásmu přeloženém. V základním 

pásmu lze běžně dosáhnout přenosových rychlostí v rozmezí 1 – 10 Mb/s v přeloženém 

pásmu lze vytvořit skupinu přenosových kanálů s přenosovými rychlostmi až 20 Mb/s. Při 

přenosu v základním pásmu omezují elektrické vlastnosti vedení překlenutou vzdálenost na 

stovky metrů. Přeložené pásmo lze využít pro přenos na kilometrové vzdálenosti. Koaxiální 

kabel je typickým médiem lokálních sítí, má poměrně dobrou odolnost proti rušení. 

Pozemní všesměrové radiové kanály jsou použitelné pro přenos dat mezi mobilními 

terminály a počítači. Jsou většinou úzkopásmové s přenosovými rychlostmi do 9600 b/s. 

Využívají nejrůznějších způsobů modulace a kmitočtového pásma v rozsahu 100 – 1 GHz. 

S pozemními směrovými spoji se setkáváme jako s ekonomickou alternativou metalických 

spojů tam, kde metalické spoje (sítě) buď nelze snadno realizovat (města nebo naopak 

rozsáhlá neobydlená území) nebo tam, kde by to pro omezenou dobu trvání provozu bylo 

neekonomické. Využívají kmitočtových pásem v rozsahu 4/6 GHz a 12/14 GHz pro přenos na 

vzdálenosti desítek kilometrů. Šířka pásma dovolí využít přenosových rychlostí do 10 Mb/s. 

Družicové spoje využívají kmitočtových pásem 4/6 GHz a 12/14 GHz; dovolují dosáhnout 

přenosových rychlostí do 10 Mb/s. Jejich výhodou je možnost sdílení přenosového kanálu 

více pozemními stanicemi na principu časového multiplexu nebo volného přístupu. 

Nevýhodou je velké dopravní zpoždění, zhruba 270 ms pro družice na stacionárních drahách. 

Vlnovody pracují v pásmech 10 – 100 GHz, pro svou cenu jsou však používány pouze ve 

speciálních případech. 

Světlovodná vlákna využívají infračervené a viditelné oblasti světelného spektra pro přenos 

dat rychlostmi do 100 Mb/s na kilometrové vzdálenosti. Výhodou světelných vláken je 

vysoká přenosová kapacita při nízké ceně média a velká odolnost proti rušení. Jsou velice 

výhodnou alternativou metalických spojů do budoucnosti. V současné době se objevují 

v lokálních sítích např. s kruhovou nebo stromovou topologií. 

Závěrečné zhodnocení aplikace přenosových médií: 

Lze použít následující fyzická přenosová média: 

- Kroucené páry (Twisted pair) : TP1 - médium převzaté ze standardu EIB - definovaná 

 komunikační rychlost 9.6 kbit/s 
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- Napájecí (síťové) vedení (Power line) - metalické vodiče: PL110 - médium převzaté 

ze standardu EIB - definovaná komunikační rychlost 1200 bit/s, nosná přenosová 

frekvence 110 kHz 

- Radiový přenos (RF = Radio Frequency) - bezdrátový - plně specifikovaný 

standardem KNX umožňuje bezdrátovou komunikaci na frekvenci 868 MHz, 

kódovanou systémem FSK (Frequency Shift Keying), 

- Infračervený přenos (Infra) – bezdrátový 

- Mimo výše vyjmenovaná média lze díky unifikovaným KNX službám použít i média, 

která jsou založená na IP komunikaci, jako jsou Ethernet, Bluetooth, WiFi /Wireless 

LAN nebo FireWire. 

4.6.2. Kapacita přenosového kanálu 

 Základním parametrem, který omezuje přenosovou rychlost kanálu je šířka použitého 

kmitočtového pásma, viz obr. 4.45. a také obr. 4. 35 na str. 97. 

 
Obr. 4. 45. Šířka kmitočtového pásma (vanová křivka) (Převzato z [33]) 

Shannonův teorém 

Vraťme se znovu k Shannonovu teorému v souvislosti rozboru otázky Nyquistova teorému. 

Vztah mezi šířkou pásma a modulační rychlostí, vyplývající z Nyquistova teorému, můžeme 

dosadit i do jednoduché formulky pro přenosovou rychlost. Místo:  

 

                                                                                                                             (11) 

pak dostaneme:  

                                                                                                                      (12) 

 

 Ovšem šířka pásma je většinou dána použitou přenosovou cestou (přenosovým 

kanálem), a bývá také adekvátně zpoplatněna - čím větší šířku pásma si někdo nechá 

vyhradit, tím více za ni také zaplatí. Chceme-li pak zvyšovat přenosovou rychlost, lze to jistě 

dělat "extenzivně", zvyšováním použité přenosové kapacity. To ale může být drahé.  

 Nabízí se proto zajímavá otázka: ponecháme-li šířku přenosového pásma beze změny 

(abychom nezvyšovali náklady), je možné libovolně zvyšovat počet stavů přenášeného 

signálu (hodnotu n)? Pokud by to bylo možné, znamenalo by to, že pouhým zdokonalováním 
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technologie přenosu by se dala libovolně zvyšovat i přenosová rychlost (byť by rostla nikoli 

lineárně, ale logaritmicky).  

 Definitivní odpověď na tuto základní otázku našel až zakladatel moderní teorie 

informace, pan Claudie Shannon. Zjistil, že ani sebedokonalejší technologie přenosu se 

nikdy nedostanou přes určitou hranici, která je dána právě a pouze:  

- šířkou přenosového pásma 

- "kvalitou" přenosové cesty, vyjádřenou skrze odstup signálu od šumu 

 Konkrétní závislost maximální přenosové rychlosti na šířce pásma a kvalitě linky 

(odstupu signálu od šumu) vyjadřuje následující vzoreček,  

 

                                                                   
      

   
                           (13) 

  

  Povšimněme si, že v tomto vzorečku skutečně není žádným způsobem 

zakomponována dokonalost technologie, nebo alespoň nějaký parametr, který by se dal 

dokonalostí technologií měnit. To koresponduje s avizovaným závěrem, že jde o principiální 

limit, zcela nezávislý na dokonalosti technologií, které budeme používat.  

 Nyquist (1924) dokázal, že spojitý signál, který neobsahuje složky s vyšším 

kmitočtem než W, může plně charakterizovat 2W vzorky za vteřinu a z těchto vzorků opět 

rekonstruovat. Jinak řečeno, spojitý signál s kmitočtovým spektrem omezeným kmitočtem W 

(fmin, fmax) nedovolí přenést více než 2W údajů za vteřinu. Jestliže každý z těchto údajů může 

nabývat V hodnot, pak pro přenosovou rychlost C platí 

 

                                                                                     [b/s,Hz]                             (14) 

 

Uvedený vztah charakterizuje schopnost spojitého signálu přenášet diskrétní informace, při 

zadané šířce kanálu W můžeme dosáhnout vyšší přenosové rychlosti C pouze zvyšováním 

počtu diskrétních úrovní V. 

 Počet úrovní V, které můžeme v praxi použít, je omezený. Reálný přenosový kanál 

nedovolí přenést spojitý signál bez poškození. Amplitudové, frekvenční a fázové zkreslení 

nezmění jeho tvar a tím i hodnoty v místech vzorkování. Pokud zvolíme příliš vysoký počet 

úrovní V, klademe i vysoké nároky na linearitu kanálu. Další jev, který omezuje počet 

použitelných úrovní V, je šum. Šum, který je při přenosu kanálem přidáván k užitečnému 

signálu, nám nedovolí přesně rekonstruovat jeho původní tvar. Volba příliš vysokého počtu 

úrovní V by vedla k chybám (přesněji k jejich příliš častému výskytu). 

 Vliv šumu na dosažitelnou přenosovou rychlost udává Shannonova věta. Říká, že 

přenosový kanál se šířkou pásma W a odstupem signálu od šumu S/N nedovolí přenést větší 

množství informace, než které odpovídá přenosové rychlosti 

 

                                                                     
 

 
           [b/s, Hz]                         (15) 

 

Příklad: 
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 Předpokládejme, že máme telefonní hovor se šířkou pásma 2400 Hz (300 – 2700Hz) a 

odstupem signálu od šumu 30 dB (S/N =1000). Takový kanál nedovolí podle Shannova 

zákona přenést více informace než kolik odpovídá přenosové rychlosti C=23 900 b/s. 

 Hodnoty získané použitím Shannonova vztahu jsou teoretickým limitem, ke kterému 

je obtížné se i přiblížit. Navíc, nutnost přenášený datový signál kódovat nebo modulovat, 

tento teoretický limit ještě snižuje. Porovnání teoretických a dosahovaných přenosových 

rychlostí uvádí obr. 4.46. 

 
Obr. 4. 46. Přenosová rychlost (Převzato z [33]) 

4.6.3. Kódování a modulace 

 Ukážeme si příklad kódování neopraveného datového signálu, který není vhodný pro 

přímý přenos komunikačním kanálem. Jelikož se text tohoto materiálu zabývá problematikou 

inteligentních budov, pak přenos signálu (dat) v systému automatizace budov je 

reprezentován přenosem binárních informací. Tím se zabývá proces, kterému říkáme 

„kódování“. Modulací se zabývat nebudeme, ta se zabývá problematikou klasické 

telekomunikační techniky. 

 Neupravený datový signál, jak jsme uvedli, není vhodný pro přenos komunikačním 

kanálem. Obsahuje stejnosměrnou složku, jejíž přenos je obtížné zajistit, ať už pro elektrické 

vlastnosti kanálu, nebo pro nutnost galvanického oddělení vlastního vedení transformátorem.  

Datový signál můžeme nulové složky zbavit vhodným kódováním, viz obr. 4.47. 

 



115 

 

 
Obr. 4. 47. Některé metody kódování pro přenos dat (Převzato z [33]) 

 Bipolární kódy s kódy pseudoternární jsou používány v modemech GDN pro spojení 

po telefonních linkách na vzdálenosti jednotek kilometrů. Fázová modulace NRZ je častěji 

označována jako kód Manchester II (viz ukázka na obr. 4.22, str. 85), používá ji například 

LAN ETHERNET. Diferenciální fázová modulace je použita v LAN podle doporučení IEEE 

802. A konečně poslední uvedená, fázová modulace s návratem k nule je použita v LAN 

ARCnet. 

4.6.4. Základy přenosu zpráv 

Zprávou rozumíme souhrn údajů či informací vyjádřených v určité formě vhodné ke 

sdělování: 

- s časovým vymezením a 

- adresným vymezením 

 Zpráva je vytvářena z posloupnosti základních elementů – prvků. Možný počet 

odlišných prvků, ze kterých je zpráva vytvářena, může být konečný, ale i nekonečný.  

Př.: - zpráva ve formě českého textu – je posloupnost různých kombinací písmen české 

 abecedy; možný počet různých písmen – prvků je konečný (je dán počtem písmen 

 české abecedy) 

- snímané hodnoty fyzikální veličiny – bude-li se měřená veličina měnit v čase plynule, 

bude zpráva vyjadřovat spojitě se měnící hodnoty této veličiny – např. spojitě se 

měnící hodnoty teploty, tlaku, rychlosti, napětí apod. Celkový počet možných různých 

hodnot takovéto spojitě se měnící veličiny může být nekonečně velký, tedy počet 

možných prvků zprávy (které odpovídají okamžitým hodnotám měřené veličiny) bude 

nekonečně velký. 

 

Abeceda zdroje zpráv - soubor všech možných prvků zprávy 

Objem abecedy - celkový počet prvků abecedy zdroje zpráv 
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Konfigurace prvků - posloupnost sestavy výběru prvků abecedy zdroje zpráv 

     (libovolný prvek abecedy ve zprávě se může libovolně opakovat) 

Symbol  - prvek abecedy vybraný do posloupnosti (konfigurace) zprávy 

Libovolnou zprávu danou posloupností symbolů lze zapsat: 

 

                                                                  
   

   
   

   
   

    
   

                                             (16) 

 

horní index  - pořadí symbolu ve zprávě 

dolní index -  (i, j, k,..) může nabývat libovolné hodnoty 1, 2,… m a určuje konkrétní 

   prvek abecedy  

délka zprávy -  počet symbolů, z nichž je složena zpráva 

 

 

4. 7. Technika KNX, konfigurace, účastníci na sběrnici, 

 topologie TP1, komunikace, telegram 

4.7.1. Základní funkce a princip systému  KNX/EIB 

 Velmi podstatnou roli, kterou KNX/EIB hraje v oblasti automatizace budov nejen 

v Evropě, ale i v celém světě, je samo o sobě vážným důvodem, pro který bychom se měli 

intenzivně zabývat právě tímto systémem. Dalším důvodem je, že na ČVUT fakultě stavební, 

katedře TZB je vybavena laboratoř „Inteligentních budov“ pro výuku systému KNX/EIB. 

Dále KNX/EIB se velmi dobře hodí pro úvod do techniky sběrnic, kde se vyskytují znaky, 

parametry a pojmy běžně používané u všech dalších systémů sběrnic automatizační techniky 

budov. V neposlední řadě je systém KNX/EIB jednoduchý, přehledný, dobře se projektuje, 

programuje a implementuje do provozních podmínek, včetně toho aspektu, že je na území ČR 

nejvíce rozšířen. 

4.7.1.1. Princip činnosti systému KNX/EIB  

 Základním principem systémové elektrické instalace KNX/EIB je komunikace mezi 

snímači na jedné straně a akčními členy na straně druhé. Přitom systémové prvky zabezpečují 

a podporují provoz na sběrnici, samostatné logické prvky a vizualizační prostředky 

zabezpečují vazby mezi řízením jednotlivých funkcí. A různá komunikační rozhraní 

zprostředkují spolupráci s jinými systémy a vzdálený přístup. 

Komunikace probíhá nezávisle na silovém propojení jednotlivých přístrojů. Tato 

komunikace je zajišťována provozem po sběrnici vytvořené předepsaným sdělovacím 

kabelem, po silovém vedení anebo prostřednictvím bezdrátového spojení. Nejrozšířenější a 

současně nejspolehlivější je komunikace po samostatném sdělovacím vedení – po sběrnici 

KNX/EIB, proto se budeme nejdříve zabývat právě touto variantou systémové instalace. 
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Zjednodušeně si můžeme takovouto instalaci představit podle blokového schématu, obr. 4.48.

 

 
Obr. 4. 48. Blokové schéma komunikace v KNX/EIB instalaci (Převzato z [33]) 

 Jak je vidět, některé prvky jsou připojeny pouze ke sběrnici, jiné ke sběrnici i k 

silovému obvodu. Znamená to, že některé prvky, především snímače, ale i mnohé systémové 

a logické prvky nevyžadují silové napájení, postačí napájení malým napětím po sběrnici. 

 Ke dvoužilové instalační sběrnici jsou snímače (senzory) i akční členy (aktory) 

připojeny bez ohledu na nějaké pořadí či příslušnost k určitým silovým obvodům. 

 V systémech s instalační sběrnicí tak lze spolehlivě řídit jednotlivé funkce využívané 

při provozu budovy podle předem nastaveného časového nebo jiného programu, ale i v 

závislosti na aktuálních údajích snímačů různých fyzikálních veličin. Samozřejmostí je i 

operativní ruční ovládání. Systém dovoluje: 

- ovládání soustav vytápění, větrání a klimatizace, 

- ovládání osvětlení, 

- optimalizaci spotřeby v celém objektu, 

- ovládání různých domácích spotřebičů, 

- ovládání žaluzií, markýz, rolet, oken, dveří nebo vrat, 

- ovládání automatických systémů v budovách, 

- dálkovou signalizaci, 

- činnost soustavy střežení objektu a samočinného hlášení o vniku nepovolaných osob, 

- operativní ovládání i pomocí telefonu, případně další funkce požadované uživatelem, 

- měření různých veličin, jako spotřeby energie, odebíraná množství plynu nebo vody 

apod., 

- spolupráci s jinými řídicími systémy, 

- protokolování událostí, 

- vizualizaci, 

- centrální ovládání vybraných funkcí, 

- vytváření scén (např. světelných), 

- vzdálené přístupy, 

- aplikace inteligentních systémů v celé své široké škále využití. 

 Výčet možných funkcí v žádném případě není zcela úplný. Není však podstatné, které 

funkce umí systém řídit. A stěží bychom hledali funkci, kterou by systém KNX/EIB řídit 

nedokázal. Volba funkcí při projektování inteligentní budovy vždy záleží na inteligenci 
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projektanta (zejména jeho matematických, logických a programátorských schopností a 

znalostí včetně komplexního vztahu k aplikacím výpočetní techniky), jeho smyslu pro design, 

architekturu, konstrukci stavby a smysluplný komplexní přístup k řešení komfortu a zejména 

bezpečnosti a energetickým úsporám (inteligence TZB). Proto také každý projekt inteligentní 

budovy je jedinečný a původní, lze vždy na něm nalézt určitou dávku progresivnosti a 

efektivitu jeho konstrukce a realizace. 

 Podstatné je, že všechny funkce lze softwarově vzájemně svázat tak, aby se při svých 

činnostech plně podporovaly a bylo tak možné skutečně optimalizovat spotřebu energie 

zabráněním její zbytečné spotřeby. Takto vzniknou vysoké přídavné úspory energie nejen při 

nesnížené, ale dokonce i při vyšší úrovni komfortu. 

 V systémové elektrické instalaci se sběrnicí EIB/KNX příslušnost jednotlivých 

ovládacích prvků (tlačítkových snímačů) k nim odpovídajícím světelným okruhům není dána 

přímým silovým propojením, ale softwarovým přiřazením těchto snímačů k akčním členům, 

které budou vykonávat předem naprogramované příkazy. Veškerá vzájemná komunikace tedy 

neprobíhá silovým spínáním, ale předáváním telegramů s potřebnými informacemi. K přenosu 

těchto informací slouží sběrnice, v tomto případě sdělovací kabel se dvěma pracovními 

vodiči. Pak je ovšem snadné nejen ovládat jednotlivé světelné okruhy, ale vytvářet i centrální 

funkce, viz obr. 4.49. 

 

 
Obr. 4. 49. Vytvoření několika centrálních funkcí v systémové instalaci EIB/KNX (Převzato 

         z [33]) 

 

 V příkladu na obr. 4.49 jsou trojnásobné tlačítkové snímače určeny pro samostatné 

ovládání vždy dvou světelných okruhů a pro centrální spínání těchto dvou okruhů. 

Jednonásobný tlačítkový snímač může být určen pro centrální spínání všech světelných 

okruhů. 
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 Základní kroky v ETS (Engineering Tool Software – inženýrský programovací 

nástroj) 

 
Obr. 4. 50. Princip činnosti ovládání světelného okruhu (Převzato z [33]) 

Vyjdeme z obr. Obr. 4.50.  

Základní princip činnosti. 

Nejmenší instalace TP1.KNX sestává z těchto dílů: 

a) Z napájecího zdroje (29V DC) 

b) Tlumivka (obvykle je součástí napájecího zdroje) 

c) Snímače (na obr. 4.50 je znázorněn jednonásobný tlačítkový snímač) 

d) Akčního členu (na obr. 4.50 je znázorněn jednonásobný spínací akční člen) 

e) Sběrnicové vedení (požadováno je dvoužilové vedení) 

 Po instalaci přístrojů kompatibilních s režimem S (systémový režim), instalace KNX 

ještě není připravena ke spuštění do provozu. V režimu „S“: Projektování instalace a 

konfigurace probíhá prostřednictvím PC a nainstalovaným softwarem ETS, přičemž 

produktové databáze jednotlivých výrobců se nacházejí v databázi ETS. Tento druh 

konfigurace je určen pro projektanty a instalatéry s certifikací pro KNX a především pro 

rozsáhlé instalace. Funkčními se stanou teprve po naprogramování aplikačních softwarů do 

snímačů a akčních členů využitím programového prostředku ETS
TM

. Veškerý přenos dat mezi 

jednotlivými účastníky provozu na sběrnici probíhá formou telegramů, které musí obsahovat 

celou řadu údajů, jako: 

- prioritu telegramu, 

- skupinovou adresu (kód příkazu),  

- parametry příkazu (příkaz k zapnutí nebo vypnutí, k nastavení hodnoty apod.), 

- individuální adresu odesílatele (je potřebná pouze pro zobrazení telegramu pro 

diagnostické účely – pro vlastní komunikaci nemá význam),  

- přenosové pole (obsahuje počet liniových spojek, jimiž má telegram projít),  

- kontrolní pole. 

 Data jsou přenášena po témže páru vodičů, který je určen i pro napájení sběrnicových 

spojek. Data jsou v digitalizované podobě, namodulovaná na napájecí napětí. Projektant tedy 

musí uskutečnit následující konfigurační projekční kroky v ETS: 
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a) Zadání individuálních adres (fyzická adresa) jednotlivým přístrojům (pro jednoznačnou 

identifikaci snímače nebo akčního členu v instalaci KNX), 

b) Výběr a nastavení (parametrizace) vhodného aplikačního softwaru snímačům a akčním 

členům, 

c) Zadání skupinových adres (pro provozování funkcí snímačů a akčních členů). 

 V režimu „E“ (Easy): Nekonfiguruje se pomocí PC, nýbrž centrálním kontrolérem, 

kódovacími terčíky, tlačítky, atd. Tento druh konfigurace je určen pro kvalifikovaného 

projektanta a posléze instalatéra se základní znalostí sběrnicové technologie. Přístroje 

kompatibilní s režimem Easy mají obvykle omezenou funkčnost a jsou určeny pro středně 

velké instalace.  

 Při použití přístrojů kompatibilních s režimem E se musí dbát na stejné kroky, jak je 

uvedeno u režimu S, přičemž: 

a) Individuální adresy, 

b) Parametrizace příslušného aplikačního softwaru snímačů a akčních členů a 

c) Zadání skupinových adres (pro spojení funkcí snímačů a akčních členů) se nastavují 

lokálně na přístroji nebo automaticky z centrálního řadiče (kontroléru). 

 

Režim „A“: Automatický režim pro uvádění do provozu. Konfigurace probíhá automaticky, 

tzn., když je zařízení připojeno. Tento druh konfigurace je určen pro koncového spotřebitele, 

menší zařízení nebo bílé resp. hnědé zboží. 

 Nyní k výše uvedenému příkladu, viz obr. 4.50. Po konfiguraci má instalace fungovat 

následovně: 

a) Dojde-li ke stisknutí horní části kolébky jednonásobného tlačítkového snímače 

s individuální adresou (1.1.1), snímač vyšle telegram, který obsahuje skupinovou 

adresu (5/2/66) a hodnotu („1“), kromě dalších informací. 

b) Tento telegram přijmou a vyhodnotí všechny připojené snímače a akční členy. 

c) Pouze ty přístroje, které jsou vybaveny stejnou skupinovou adresou: 

- Vyšlou potvrzovací telegram. 

- Přečtou hodnotu a zachovají se podle toho. V našem příkladu sepne spínací akční člen 

s individuální adresou (1.1.2) své výstupní relé. 

 Při stisknutí dolní kolébky se odehrává tentýž děj, pouze hodnota se tentokrát nastaví 

na „0“, výstupní relé akčního členu rozpojí obvod.   

 Při propojování přístrojů v systémové instalaci EIB/KNX je možné vést kabel sběrnice 

téměř libovolně, bez ohledu na příslušnost použitých prvků k jednotlivým funkcím – vždy co 

nejkratším směrem. Sběrnice se může podle potřeby větvit. Je tedy možná liniová, paprsková 

nebo stromová struktura anebo jejich kombinace. Zakázanou strukturou je kruhové 

uspořádání – nikde se nesmí na sběrnici uzavřít smyčka. Příklady možných struktur sběrnice 

jsou na obr. 4.51. 
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Obr. 4. 51. Příklad uspořádání sběrnice v systémové instalaci KNX/EIB (Převzato z [33]) 

4.7.1.2. Připojení decentralizovaných prvků ke sběrnici KNX/EIB  

 Komunikace mezi jednotlivými systémovými prvky probíhá adresně a nezávisle na 

silovém propojení jednotlivých přístrojů po sběrnici. K instalační sběrnici jsou snímače, akční 

členy a další komponenty připojeny bez ohledu na nějaké pořadí či příslušnost k určitým 

silovým obvodům. Po těchto dvou žilách sběrnice, formou telegramů, jsou předávány veškeré 

příkazy a hlášení a současně jsou napájeny vstupní elektronické obvody těchto přístrojů – tzv. 

sběrnicové spojky (BCU – bus coupler unit). Sběrnice je polarizovaná, proto při jejím vedení 

mezi jednotlivými přístroji musí být vždy dodržena správná polarita. Mezi sběrnicovou 

spojkou a aplikačním modulem je aplikační rozhraní, obr. 4.52 u některých přístrojů 

tvořené desetipólovým konektorem, u jiných pouze propojením na plošném spoji. 
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Obr. 4.52. Připojení přístroje (snímač nebo akční člen) systému KNX/EIB ke sběrnici      

       (Převzato z [33]) 

 

 Zdroj zpráv může obecně produkovat různé zprávy, které se budou lišit jednak délkou 

a jednak výskytem jednotlivých prvků na tom kterém místě dané posloupnosti. 

Pokud se jedná o automatizaci budov, tak např. při aplikaci systémové techniky KNX lze 

realizovat na komunikačním kanálu - sběrnici prostřednictvím telegramů: 

- na stávajícím vedení 230 V (přenosové médium – kanál Powerline) 

- pomocí radiové frekvence („přenosové médium – kanál KNX Radio Frequency) 

- pomocí Eternetu („KNX přes IP“) 

- pomocí optických vláken 

a to přes příslušná rozhraní. 

 Když se navzájem spojují odlišná média, je nutné v systému KNX používat 

příslušných spojek. Jednotlivé zprávy se musí konvertovat pomocí „překladače“.  

Funkční účastník na sběrnici (např. stmívací, žaluziový akční člen, multifunkční tlačítkový 

snímač, hlásič požáru a další) se v principu skládá ze tří různých částí: 

a) sběrnicová spojka (BCU) 

b) aplikační modul (AM – podle odporu typu „R“ v AM může BCU rozpoznat přes pól 6 

rozhraní, zda AM byl použit správně podle nainstalovaného AP) 

c) aplikační program (AP) 

 Sběrnicová spojka a aplikační modul se nabízí buď odděleně, nebo společně v jednom 

krytu, musí být ale od stejného výrobce. Při oddělené dodávce se sběrnicová spojka a 

aplikační modul spojují přes standardizované aplikační rozhraní (AR=PEI physical external 

interface). Jedná se o 10ti nebo 12ti pólové AR (z toho 5 pólů k výměně hlášení mezi oběma 

částmi a 2 póly k proudovému napájení AM). Sběrnicové spojky se tohoto času nabízejí 

k připojení k médiím: kroucený pár 1 (SELV 32 V) nebo Powerline 110 (silnoproudá síť) a 

také radiová sběrnicová spojka. 

 Každý účastník na sběrnici má díky integrované sběrnicové spojce svou vlastní 

inteligenci. Z tohoto důvodu je systém KNX spravován decentralizovaně a nevyžaduje 

žádnou centrální řídící jednotku (např. PC). Centrální funkci lze v případě potřeby zařídit 

vizualizačním a kontrolním softwarem na počítačích. 

 Účastníky na sběrnici (komunikačním kanálu) lze principiálně rozdělit do tří skupin: 

- snímače 

- akční členy  

- kontroléry/řadiče 

Příklady: 

1. V případě SNÍMAČE poskytuje AM informace sběrnicové spojce (BCU), která 

tyto kóduje a vysílá. BCU proto pravidelně kontroluje stav AM. 

2. V případě AKČNÍHO ČLENU, BCU přijímá telegramy ze sběrnice KNX, 

dekóduje je a dává informace AM. 

3. KONTROLÉR ovlivní vzájemné působení snímačů KNX a akčních členů (např. 

logický modul). Struktura BCU je na obr. 4.53. 
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Obr. 4.53. Struktura sběrnicové spojky (BCU) (Převzato z [33]) 

 

Vnitřní struktura BCU se skládá: 

a) KSS - řadič (kontrolér) 

b) PM – přenosový modul (pro připojení k médiu; použití pro směšování resp. oddělení 

ss napětí a informací; ochrana proti přepólování; vytvoření stabilizovaného napětí 5 

V resp. 24 V; požadavek zálohování dat; resetování procesorů; ovladač pro vysílání a 

příjem; logika vysílání a příjmu)  

c) μP – fyzikální rozhraní 

d) paměť ROM – uložen systémový software 

e) paměť RAM – uloženy dočasné hodnoty systému a aplikace (vymažou se, pokud 

nejsou zálohovány v paměti EEPROM nebo Flash) 

f) paměť EEPROM nebo Flash – zde jsou uloženy aplikační programy (AP), fyzikální a 

skupinové adresy resp. parametry (lze ji přepsat) 

  

 Úkolem sběrnicové spojky je stále odposlouchávat provoz na sběrnici a současně být 

připravená k odeslání informací ze svého aplikačního modulu. Musí tedy zprostředkovávat 

oboustrannou komunikaci, příjem i odesílání telegramů týkajících se činnosti aplikačního 

modulu, s nímž je tato spojka svázána. Aby mohla plnit všechny požadované úkoly, 

sběrnicová spojka je kromě vstupních a výstupních obvodů vybavena řídicím 

mikroprocesorem s pamětmi (např. EPROM, RAM, ROM), v nichž jsou uloženy všechny 

potřebné informace o způsobech činnosti k ní připojeného aplikačního modulu, o 

nastavených parametrech aplikačního modulu, o skupinových adresách, k nimž se vztahuje 

příjem nebo odesílání telegramů. Je v ní také uložena individuální adresa přístroje. 

 Součástí každé sběrnicové spojky je také programovací LED a programovací tlačítko. 

Pro naprogramování individuální adresy po sběrnici je nutné krátce stisknout programovací 

tlačítko, přičemž se rozsvítí programovací LED. Po uložení této adresy do paměti sběrnicové 

spojky LED automaticky zhasne. Stiskem tlačítka a následným rozsvícením diody se také 

snadno prověří správná polarita připojení sběrnice. Pro identifikaci přístroje s již 

naprogramovanou individuální adresou slouží příkaz odeslaný z PC po sběrnici, po němž se 

dioda rozsvítí. V normálním provozním stavu systémové instalace jsou všechny programovací 

diody vypnuté. Každý z přístrojů je vybaven programovacím tlačítkem pro prvotní 
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programování – pro uložení individuální (fyzické) adresy. Správný průběh nastavení je 

potvrzován samočinným vypnutím programovacích LED diod. 

 Aplikační modul může být zcela nebo jen částečně napájen ze sběrnicové spojky, bez 

ohledu na konstrukční řešení. Závisí to na účelu daného přístroje. Aplikační moduly pro 

konektorové připojení ke sběrnicové spojce nejsou vybaveny možností přídavného napájení. 

Avšak přístroje tvořící společný konstrukční celek aplikačního modulu se sběrnicovou 

spojkou, často musí být vybaveny možností přídavného silového napájení. 

 Bez přídavného napájení to budou především prvky nahrazující běžné domovní 

elektroinstalační přístroje v široké škále designů. Jsou to nejčastěji tlačítkové snímače 

jednonásobné i vícenásobné, termostaty, snímače pohybu nebo přítomnosti, malé displeje, 

infračervená rozhraní pro dálkové ovládání, případně různé kombinace takovýchto snímačů. 

 Aplikační moduly pro sběrnicové spojky integrované do kompletních přístrojů 

Takovéto aplikační moduly mají funkce některých jiných přístrojů, jako jsou logické členy, 

liniové spojky, tlačítková rozhraní apod., přičemž zpravidla ani tyto přístroje nevyžadují 

přídavné napájení. Dokonce mnohdy ani aplikační moduly spínacích, stmívacích, žaluziových 

i analogových akčních členů, některých komunikačních rozhraní, ale i analogových a 

binárních vstupů nemusí vyžadovat přídavné napájení. Mnohé, především rozvaděčové 

přístroje jsou však koncipovány tak, aby je bylo možné používat náhradním způsobem ihned 

po instalaci, ještě před jejich naprogramováním (spínací a žaluziové akční členy, apod.). 

 Pokud zabudované manuální ovládání nemá přímou mechanickou vazbu na kontakty 

spínacích relé, pro jejich ovládání je potom potřebný pomocný napájecí zdroj. Obdobně jsou 

často potřebné pomocné zdroje pro napájení některých binárních a analogových vstupů, 

velkých displejů apod. 

Obecně řečeno: Aplikační modul je výkonnou částí kompletního přístroje KNX/EIB. 

4.7.2. Topologie (topologické uspořádání KNX/EIB) 

 S ohledem na omezené počty prvků, které mohou být napájeny z jednoho společného 

napájecího zdroje, je potřebné sběrnici rozdělit na samostatně napájené úseky obsahující 

vždy nejvýše 64 přístrojů (tedy 64 připojení ke sběrnici). Celková délka sběrnice v každém z 

těchto samostatně napájených úseků smí být nejvýše 1000m, avšak největší vzdálenost mezi 

dvěma přístroji na sběrnici je maximálně 700m. Tyto dva údaje nejsou v rozporu, protože 

sběrnici lze větvit. Největší vzdálenost přístroje od napájecího zdroje je 350m. Pokud je 

nezbytné použití dvou napájecích zdrojů na jednom úseku sběrnice bez vřazených liniových 

spojek, jejich minimální vzdálenost po sběrnicovém vedení je 200m – pro minimalizaci 

vyrovnávacích proudů, ale především pro omezení indukovaných špiček při přenosech 

telegramů. 

 Jednotlivé linie jsou propojeny liniovými spojkami (LS), galvanicky oddělujícími jimi 

svázané větve a současně zabezpečujícími možnosti oboustranného přenosu telegramů 

(nepřenáší ty telegramy, které jsou určeny pouze pro komunikaci uvnitř dané linie – liniová 

spojka má vloženu filtrační tabulku vymezující rozsah komunikace). Úplná linie může 

obsahovat až 256 přístrojů (64x4=256). Je však zcela nezbytné rozdělit ji na 4 samostatně 

napájené větve (liniové segmenty), vzájemně oddělené liniovými spojkami LS. Každý segment 

(napájecí větev) musí být vybaven vhodným napájecím zdrojem. Tyto liniové spojky 

(každého segmentu) zde mají funkci liniových opakovačů (zesilovačů), tedy přístrojů, které 
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jsou hardwarově shodné s liniovými spojkami, avšak jsou vybaveny jiným aplikačním 

softwarem. Neobsahují totiž filtrační tabulku a obousměrně propouští všechny telegramy. Viz 

obr. 4.54. 

 

 
Obr. 4.54. Topologie LINIE (Převzato z [33]) 

  

 Projektant jednotlivým připojeným přístrojům přiřazuje v libovolném pořadí čísla od 1 

do 255 (0 je vyhrazena pro liniovou spojku propojující linii s hlavní linií). Žádné z čísel nesmí 

být použito více než jedenkrát, všechna čísla přitom nemusí být využita. Takto přidělená čísla 

jsou součástí tzv. individuální (fyzické, přístrojové) adresy přístroje, připojeného ke sběrnici. 

 Individuální adresa je odvozena od topologického uspořádání systémové instalace a 

stejně jako popisné číslo domu ve městě, individuální adresa v systémové instalaci je 

neopakovatelná. Aby bylo možné splnit všechny požadavky uživatelů na řízení funkcí budov 

nejen v malých, ale i ve velmi rozsáhlých objektech, bylo nutné vytvořit takové topologické 

uspořádání, které vyhoví všem požadavkům. Takže pro velmi malou instalaci vyhoví jediná (a 

navíc neúplná) linie o jediné větvi, pro větší stavbu bude zapotřebí propojit i několik linií do 

oblasti prostřednictvím hlavní linie. 

 Každý účastník na sběrnici (US = sběrnicový přístroj) si může vyměňovat informace 

s kterýmkoli jiným přístrojem prostřednictvím telegramů. 

 Linie sestává maximálně ze 4 liniových segmentů vždy s maximálně 64 přístroji na 

sběrnici, viz obr. 4.55.  Každý segment musí být vybaven vhodným napájecím zdrojem1. 

 Skutečný počet účastníků závisí na zvoleném napájecím zdroji a na příkonu 

jednotlivých účastníků. 

 

                                                 
1 Tato kapitola vychází z použití centrálního napájecího zdroje. V případě decentralizovaného 

sběrnicového napájení se odkazuje na kapitolu ‚Instalace TP1’.  
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Obr. 4.55. Topologie – Linie (Převzato z [33]) 

4.7.3. Topologie: Oblast 

 Bude-li použita více než 1 linie, nebo má-li být zvolena jiná struktura, pak lze 

vzájemně propojit liniovou spojku až 15 liniemi na jednu hlavní linii prostřednictvím 

liniových spojek (LS). Toto se označuje jako oblast, viz obr. 4.56. 

 
Obr. 4.56. Topologie: Oblast (Převzato z [33]) 

 

 Plně osazená oblast obsahuje 15 linií, to znamená 15 linií x 256 přístrojů = celkem až 

3840 přístrojů. Také na hlavní linii lze umístit celkem až 64 přístrojů, do tohoto počtu se 

započítávají rovněž všechny připojené liniové spojky. K hlavní linii, stejně jako k ostatním 

liniím, musí být připojen příslušný napájecí zdroj s tlumivkou. Hlavní linii ale nelze 

rozšiřovat o další samostatně napájené úseky (segmenty). To znamená, že nepřekročitelným 

počtem přístrojů na hlavních liniích je 64 připojených prvků. 

 Takto vytvořených až 15 oblastí lze vzájemně propojit oblastními spojkami k 

páteřní linii:viz obr. 4.57. 
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Obr. 4.57. Znázornění: linie, hlavní linie, páteřní linie a oblasti (Převzato z [33]) 

 

 Oblastními spojkami mohou být tytéž přístroje, které byly použity pro navázání 

jednotlivých linií k hlavním liniím – tedy liniové spojky. A přitom se nejedná pouze o 

hardwarově shodné přístroje, ale také o přístroje vybavené shodným aplikačním softwarem. 

Takto lze tedy použít až 57600 přístrojů KNX/EIB v jedné instalaci. V současné praxi zatím 

nebyla využita celá teoretická kapacita systémové instalace. 

 Také k páteřní linii, vybavené vlastním napájecím zdrojem, může být připojeno 

celkem až 64 přístrojů (bez možnosti rozšíření o další segmenty). 

 Tedy na hlavní linii může být až 64 účastníků. Maximální počet účastníků na hlavní 

linii se sníží o počet použitých liniových spojek. 

 Každá linie, včetně linie hlavní, musí být vybavena vlastním napájecím zdrojem. 

V páteřní ani v žádné z hlavních linií se nesmí použít žádné liniové zesilovače. 

4.7.4. Topologie: Několik oblastí 

 KNX TP1 sběrnice může být rozšířena prostřednictvím páteřní linie. Oblastní spojka 

(OS) připojuje svoji oblast k páteřní linii. I na páteřní linii mohou být přístroje na sběrnici. 

Maximální počet přístrojů na sběrnici na páteřní linii se sníží o počet použitých liniových 

spojek. V maximálně 15 oblastech může spolupracovat více než 58.000 přístrojů na sběrnici, 

viz obr. 4.58. 
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Rozdělením instalace KNX TP1 do linií a oblastí se podstatně zvýší provozní spolehlivost. 

 
Obr. 4. 58. Topologie – Několik oblastí (Převzato z [33]) 

4.7.5. Individuální adresa 

 

 Individuální adresa slouží k jednoznačné identifikaci přístrojů na sběrnici a popisuje 

jejich umístění uvnitř topologie. Viz obr. 4.59. 

 

O =  1-15  adresuje oblasti 1-15 

O =  0   adresuje účastníky na páteřní linii 

 

L =  1-15  adresuje linie 1-15 v oblastech definovaných v O, 

L =  0   adresuje hlavní linii 

 

U =  1-255  adresuje sběrnicové přístroje uvnitř linie definované  v L 

U =  0   adresuje liniovou spojku 

 

Adresa vyjmuté sběrnicové spojky je 15.15.255. 
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Obr. 4. 59. Individuální adresa (Převzato z [33]) 

4.7.6. Spojka: Funkce hradla 

 Při parametrizaci je sběrnicové spojce zadána filtrační tabulka, viz obr. 4.60. Všechny 

přijaté skupinové telegramy budou procházet sběrnicovou spojkou, jestliže jsou obsaženy ve 

filtrační  tabulce. Proto může každá linie pracovat nezávisle. Dál budou vysílány jen 

telegramy, které přesahují linie. 

 Žluté LED diody spojky blikají při příjmu telegramu na příslušné linii. Liniový 

opakovač odesílá všechny telegramy dál; neobsahuje filtrační tabulku. 

 

 
Obr. 4. 60. Spojka: Funkce hradla (Převzato z [33]) 

4.7.7. Spojka: Blokové schéma 

 Spojka je zhotovena jako řadový přístroj pro montáž na nosnou lištu. Nadřazená 

(primární) linie se připojí přes sběrnicovou svorkovnici.  
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 Podřízená (sekundární) linie se připojuje přes datovou sběrnici nebo prostřednictvím 

sběrnicové svorkovnice. Nové typy spojek (od července 2003) lze programovat jak 

z nadřazené (primární), tak i podřízené (sekundární) linie. 

 Obě sběrnicové spojky starých liniových spojek (do června 2003) jsou napájeny ze 

sekundární linie, stejně jako logika a paměť filtrační tabulky. 

 Nová spojka má pouze jeden kontrolér a je napájena z primární linie. Výhodou tohoto 

uspořádání je, že spojka může ohlásit výpadek napájení na sekundární linii. 

 Ve starších spojkách je paměť filtrační tabulky zálohována lithiovou baterií 

s životností > 10 roků (i bez sběrnicového napětí). Nový typ je vybaven pamětí Flash-ROM a 

nevyžaduje proto zálohování z baterie. Spojka obě linie vzájemně galvanicky odděluje a 

současně odpovídá požadavkům na SELV. Viz obr. 4.61. 

 

 
Obr. 4. 61. Spojka: Blokové schéma (Převzato z [33]) 

4.7.8. Spojky: Typy a funkce 

Liniová spojka se může používat jako:  

Oblastní spojka OS 

Propojení: Páteřní linie s hlavní linií 

Liniová spojka LS 

Propojení: Hlavní linie se sekundární linií 

Liniový opakovač LO 

Pro rozšíření linie o další segment s až 64 dalšími sběrnicovými přístroji a také s dalším 

úsekem sběrnicového kabelu a celkové délce do 1000 m. 

 Oblastní a liniové spojky propouští pouze ty telegramy, které jsou určeny pro průchod, 

zatímco liniový opakovač propouští všechny telegramy oběma směry. 

 Oblastní spojka, liniová spojka i liniový opakovač jsou identické přístroje. Úkoly, 

které má přístroj plnit, závisí na jeho umístění v topologickém uspořádání a odpovídají 

přiřazené individuální adrese. Dále viz obr. 4.62. 
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Obr. 4.62. Spojky: Typy a funkce (Převzato z [33]) 

4.7.9. Spojka: Rozsah využití 

 Přiřazená individuální adresa vymezuje, zda spojka bude mít funkci oblastní spojky, 

liniové spojky nebo liniového opakovače. Adresa např. 1.1.0 určuje, že spojka má funkci 

liniové spojky pro propojení linie 1 na hlavní linii oblasti 1. 

 Spojka monitoruje datovou komunikaci mezi hlavní linií a sekundární linií a 

v obráceném směru, viz 4.63. Avšak přenášeny budou pouze telegramy vybavené skupinovou 

adresou uvedenou ve filtrační tabulce. 

 
Obr. 4. 63. Spojka: Rozsah využití (Převzato z [33]) 

4. 7. 10. Propojení více linií 

 Obsahuje-li instalace více linií, každá z těchto linií musí být vybavena svým vlastním 

napájecím zdrojem a tlumivkou. 

 Na obrázku 4. 64 jsou uvedeny napájecí zdroje se samostatnými tlumivkami a také 

liniové spojky starší koncepce (v širším provedení). 
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 Sekundární linie (např. linie 1) je prostřednictvím přítlačných kontaktů nebo 

sběrnicových svorek připojena k datové přípojnici. Primární linie (linie 0) je připojena 

využitím sběrnicových svorkovnic. 

 

 
Obr. 4. 64. Propojení více linií (Převzato z [33]) 

4. 7. 11. Praktický příklad pro vysvětlení funkcionality 

 Tlačítkový ovladač T1 má spínat svítidla L11, L12 a L13. Toto tlačítko obdrží během 

konfigurace skupinovou adresu 1/1/1. Tutéž adresu obdrží také akční členy přiřazené k výše 

uvedeným svítidlům. Viz obr. 4.65. 

 Tlačítkový ovladač T2 má spínat svítidla L21, L22 a L23. K tomu obdrží skupinovou 

adresu 1/1/2. A podobně tutéž adresu obdrží akční členy uvedených svítidel. 

 Snímač osvětlení S1 má také spínat svítidla, avšak tak, která jsou umístěna v blízkosti 

oken. Skupinová adresa 1/1/11 je proto přiřazena tomuto snímači, stejně tak akčním členům 

spínajícím svítidla v blízkosti oken. Svítidla u oken pak budou spínána tlačítkovými ovladači 

a také snímačem osvětlení. 
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Obr. 4. 65. Praktický příklad (Převzato z [33]) 

4. 7. 12. Telegram mezi linie 

 Po stisku tlačítka T1 je odeslán telegram se skupinovou adresou 1/1/1. Viz obr. 4.66. 

Ačkoliv všechny sběrnicové přístroje odposlechnou vysílaný telegram, pouze akční členy 

svítidel L11, L12 a L13 se společnou skupinovou adresou 1/1/1 vykonají příkaz. 

 

Jestliže snímač S1 odešle telegram se skupinovou adresou 1/1/11, opět všechny sběrnicové 

přístroje zprávu odposlechnou, ale pouze akční členy svítidel u oken L11 a L21 vykonají 

příkaz. 

 
Obr. 4. 66. Telegram mezi liniemi (Převzato z [33]) 
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4. 7. 13. Telegram mezi oblastmi 

 Bude-li snímač osvětlení S1 přiřazen pro různé funkce v oblasti, může stále ještě 

adresovat všechny sběrnicové přístroje přes páteřní linii. 

 Pokud snímač osvětlení vyšle svoji nastavenou skupinovou adresu 1/1/11, pak se 

telegram obr. 4.67 přenese přes oblastní spojky OS1 a OS2 a liniovou spojku LS1 do linie 1. 

Akční členy svítidel u oken L11 a L21 v oblasti 1, v linii 1 uskuteční příkaz. 

 

 
Obr. 4. 67. Telegram mezi oblastmi (Převzato z [33]) 

4. 7. 14. Spojka: Routingový čítač 

 Telegram vysílaný přístrojem na sběrnici obsahuje routingové číslo, jehož počáteční 

hodnota je 6, viz na obr. 4.68 (Spojka: Routingový čítač). 

 Každá spojka sníží při průchodu telegramu toto routingové číslo o jedničku, dokud 

nedosáhne hodnoty 0. Obsah filtrační tabulky je plně respektován. 

 Bude-li např. ze servisního přístroje odesláno routingové číslo s hodnotou 7, pak 

spojky hodnotu nezmění. Telegram bude v tomto případě odeslán bez dodržení filtrační 

tabulky přes celý systém instalační sběrnice, projde všemi liniovými spojkami a dostihne tak 

požadované účastníky, a to bez ohledu na to, ve které linii jsou namontovány. 

Routingové číslo omezuje při případném chybném vytvoření smyček přesahujících linii počet 

stále obíhajících telegramů. 
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Obr. 4. 68. Spojka: Routingový čítač (Převzato z [33]) 

4. 7. 15. KNX – Interní a externí rozhraní 

 KNX je systém otevřený vůči jiným systémům. Přes vhodná rozhraní lze páteřní linii 

(nebo libovolnou jinou linii) připojit např. na SPS, ISDN, systémovou techniku budov, 

internet atd. To ukazuje obr. 4.69. 

 Rozhraní obousměrně přenáší zprávy a převádí komunikační protokol. Připojení 

různých médií KNX se zajistí příslušnou spojkou (např. z krouceného páru TP1 na Power 

Line 110). 

 Části instalace KNX lze připojit i prostřednictvím optických vodičů. Výhodami jsou 

galvanické oddělení a větší dosažitelné délky vedení. 

 

 
Obr. 4. 69. KNX - Interní a externí rozhraní (Převzato z [33]) 
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4. 7. 16. Rekapitulace 

 Velmi stručně shrneme předchozí text počínaje od kap. 4.2.2. Topologie (topologické 

uspořádání KNX/EIB) a to především z důvodů metodických, pro procvičení předchozích 

základních poznatků potřebných při kvalifikovaném a koncepčním projektování 

automatizovaných systémů budov, zejména při aplikaci systému KNX/EIB. 

 

Linie - 4 liniové segmenty, max. 64 účastníků + vhodný napájecí zdroj 

Oblast - tvoří - přes liniové spojky (LS) lze připojit na jednu hlavní linii (linie „0“) až 15 linií 

Hlavní linie - na ní může být připojeno až 64 účastníků; musí mít vlastní napájecí zdroj 

(NZ/Tl) 

Páteřní linie - přes oblastní spojku (OS) se připojují oblasti k páteřní linii; max. počet 

oblastí připojených na páteřní linii je 15; maximální počet účastníků na páteřní linii se sníží o 

počet liniových spojek 

Maximální počet účastníků - v systému KNX je více než 58 000 

Liniová spojka – [(LS) nebo oblastní spojka – (OS)]: 

- Spojka obdrží při parametrizaci filtrační tabulku 

- Přijaté skupinové telegramy budou vysílat dál, jestliže jsou obsaženy ve filtrační 

tabulce 

- Každá linie pracuje samostatně, dál budou vysílány jen telegramy, které přesahují linii 

- Liniové spojky se parametrizují přiřazením fyzické adresy jako OS, LS nebo LO 

Filtrační tabulka – sleduje datovou komunikaci mezi hlavní a sekundární linií a naopak. 

Pouze ty telegramy, jejichž skupinové adresy jsou uloženy v jejich filtrační tabulce, budou 

předány dál. 

Liniový opakovač (LO) – k rozšíření linie o jeden liniový segment s až 64 dalšími účastníky 

a navíc vedením dlouhým 1000M. LO vysílá dál všechny telegramy. 

Routingové číslo: 

- Vysílající účastník předá telegram ratingovému čítači s hodnotou 6 

- Každá spojka snižuje ratingové číslo o hodnotu 1 a předá telegram dál, dokud 

výsledek není 0 

- Filtrační tabulka bude plně respektována 

 

Příklad: Bude-li např. ze servisního přístroje odesláno ratingové číslo s hodnotou 7, pak 

spojky hodnotu nezmění. Telegram bude odeslán bez dodržení filtrační tabulky přes celý 

systém instalační sběrnice a dostihne tak požadované účastníky, a to bez ohledu na to, ve 

které linii jsou namontovány. Routingové číslo omezuje při případné tvorbě smyček 

přesahujících linii počet stále obíhajících telegramů. 

 

KNX – interní a externí rozhraní 

- KNX je otevřený vůči jiným systémům 

- Přes rozhraní lze oblastní linie (nebo i jiné linie) připojit např. na ISDN, systémovou 

techniku budov, internet atd. 

- Rozhraní obousměrně převádí protokol 

- Připojení různých médií KNX se zajistí příslušnou spojkou (např. z krouceného páru 

TP1 na kroucený pár TPO) 
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- Část instalace KNX lze připojit prostřednictvím optických kabelů 

4. 7. 17. Topologie – Struktura v budově 

 Po předchozím teoretickém úvodu můžeme uvést některé praktické informace 

(uvedené vyobrazení je mimochodem blíže osvětleno v kapitole ETS3 Projektování – 

pokročilé. Firemní dokumentace KNX/EIB dostupná na stránkách této společnosti). 

 V ideálním případě není v jednom podlaží budovy více než 50 sběrnicových přístrojů. 

Anebo je také možné, jak je znázorněno na vyobrazení obr. 4.70, vytvořit rozdělení na různá 

křídla budovy. Je zřejmé, že v tomto případě je lepší přehled, když příslušné linie jsou 

číslovány stejně jako podlaží, ke kterým jsou přiřazeny: čísla linií souhlasí s označením 

podlaží a čísla oblastí navazují na části budov nebo jejich křídla. 

 

 
Obr. 4. 70.  Rozdělení linií ve středně velkém projektu (příklad) (Převzato z [33]) 

 

 



138 

 

 
Obr. 4. 71. Výše uvedené vyobrazení se zřetelnějším vyznačením požadovaných spojek 

         (Převzato z [33]) 

 

 Ovšem nemusí být možné toto uskutečnit za všech okolností. Pokud mohou být 

instalovány liniové opakovače, (jak již bylo uvedeno výše), pak v podlaží může být 

instalováno až 253 přístrojů, bez narušení výše uvedené struktury (je nutné vzít do úvahy, že 

liniové opakovače se musí počítat dvakrát, jak bylo naznačeno výše, normální maximální 

počet přístrojů 256 je snížen o 3). S takto vysokým počtem přístrojů je možné realizovat 

téměř jakékoli aplikace, se zřetelem na současný průběh vývoje přístrojů KNX a dostupnost 

vstupních a výstupních přístrojů obsahujících mnohdy i více než 16 kanálů. Příklad je uveden 

na obr. 4.71. 

4. 7. 18. Umožnění vyšší přenosové rychlosti telegramů: IP síť 

 Jak bylo objasněno v předchozím článku, rozhraní na jiné systémy mohou být použita 

na všech úrovních. Ve velkých projektech jsou ve stále větším měřítku požadována jako 

výsledek vyšších náročnějších požadavků zákazníků. 

 Důležitým důvodem je zvyšující se zatížení sběrnice počtem telegramů, kterou může 

ovlivnit využití uživatelsky zhotovených vizualizačních softwarů a přístrojů s vysokými počty 

kanálů, které všechny automaticky opakovaně odesílají potvrzení o svém aktuálním stavu. 

V posledním případě při čisté TP topologii je zřejmé přetížení při přenosu po hlavní nebo 

páteřní linii (přenosová rychlost je limitována na 9,6 kBit /s). V takovémto případě je 

jednodušší užití přenosu po IP síti, jako náhrada hlavních linií a páteřní linie – ovšem za 

použití spojek, které byly navrženy pro tento účel. 

 Na výše uvedeném obrázku jsou hlavní linie i páteřní linie nahrazeny sítí IP. Výhodou 

tohoto uspořádání je, že všechny vertikální obousměrné směry komunikace mezi centrálou 

budovy a KNX je omezena bitovou rychlostí pouze na sekundární linie (Ethernet je nejméně 
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1000 krát rychlejší; s tzv. “Gigabitovým přenosem” – přenášení dat po síti Ethernetu je možné 

100 000 krát rychleji). Paralelní propojení několika linií není žádným závažným problémem. 

Standardizované typy komunikace zde využívají tzv. “Tunneling”. Jinými slovy se jedná o 

dobře známou funkci rozhraní, která je již také využívána v ETS pro vzdálené přístupy při 

programování prostřednictvím IP. K centrálnímu řízení budovy může být souběžně připojeno 

několik rozhraní, čímž se násobí celková přenosová rychlost. 

 Jinak probíhá komunikace mezi jednotlivými liniemi  KNX. IP router pracuje jiným 

způsobem, viz obr. 4.72, nazývaným “routing”, nebo má funkce spojky s aktuální linií. 

Principiálně pracuje stejně jako směrovač dat na TP hlavní linii: Když IP router chce odeslat 

telegram napříč liniemi, odešle jej tzv. “skupinově adresovanou” IP adresou po Ethernetu. 

Všechny ostatní IP routery jsou připojeny k tomuto skupinovému adresování a jsou schopny 

přijmout a vyhodnotit tento telegram. Normální funkce liniové spojky nyní bude opět využita, 

tzn., že ve srovnání s povinnou filtrační tabulkou (pro skupinové telegramy) nebo adresou 

linie (individuálně adresované telegramy), jen pro tento účel jsou výsledkem blokované nebo 

procházející telegramy. 

S ohledem na skupinové adresování lze poznamenat: 

a) Celosvětově registrované specializované KNX skupinové adresování je 

přeprogramováno v softwaru daného IP routeru. Toto skupinové adresování může být 

změněno omezením přípustného rozsahu adres pro IP komunikaci. 

b) Síťový spínač a oblastní router sítě LAN musí být schopen převádět skupinové 

telegramy. V případě pochyb je nutné dané otázky řešit se správcem sítě. 

c) Skupinové adresování nelze použít prostřednictvím internetu, vyjma připojení 

prostřednictvím VPN. 

 

 
Obr. 4. 72. Opět náš obrázek: liniové spojky jsou nyní nahrazeny IP routery. Toto vyobrazení 

        představuje níže vysvětlený případ 1 (Převzato z [33]) 
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 Stejně jako TP/TP spojka může být také IP router, viz obr. 4.73, použit jako liniová 

spojka, nebo jako oblastní spojka. Jestliže IP routerem nahradíme liniovou spojku, všechny 

hlavní linie a samozřejmě také páteřní linii nahradí síť Ethernetu (případ 1). 

 Budou-li oblastní spojky nahrazeny IP routery viz obr. 4.73, zůstávají normální liniové 

spojky, pouze všechny oblastní spojky budou nahrazeny sítí LAN (případ 2).  

 Který z těchto případů je vhodnější, závisí na větší nebo menší předpokládané míře 

zatížení počtem procházejících telegramů po hlavní nebo páteřní linii. Teoreticky je možný 

třetí případ, v němž by došlo ke kombinaci případů 1 a 2, s normálními TP oblastmi s IP 

routerem na vrcholu a také s liniemi s IP routery namísto liniových spojek. Tato možnost by 

přicházela do úvahy jen ve výjimečných případech. Tato otázka je detailněji popsána v KNX 

nástavbovém kursu. 

 

 
Obr. 4. 73. Náhrada liniových spojek tzv. “IP Routery” (Převzato z [33]) 

4. 7. 19. Meze pro použití IP routerů 

 I když vysoká přenosová rychlost na síti Ethernetu výrazně usnadní situaci i při 

vysokých počtech přenášených telegramů a je zcela minimalizována možnost ztráty 

telegramů, je zapotřebí se vyvarovat naprogramování sběrnicových přístrojů k nadměrně, až 

zbytečně častému odesílání telegramů. Rychlý Ethernet nepomůže v případě, že telegramy 

budou současně odesílány např. ze všech linií do jedné linie. Pro objasnění můžeme použít 

metaforu: tento případ se podobá tomu, když všechna vozidla mající přístup 1000 uličkami na 

dálnici prostřednictvím 100 nájezdů, ale všechna čekají na vjezd jedinou příjezdovou 
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komunikací. To už potom není problémem vázaným na KNX, ale jedná se o společný 

problém všech přehuštěných strukturovaných datových sítí. 

 Pouze smysluplná organizace komunikace mezi sběrnicovými přístroji a liniemi je 

schopna předcházet sice velice nepravděpodobné, ale stále možné ztrátě dat. 

 Vše je možné snadno dosáhnout při dostatečné znalosti sběrnicových přístrojů a jim 

příslušných parametrů. 

4. 7. 20. Komunikace v KNX systémech 

 Základní princip ovládání, obr. 4.74 (použijeme už výše uvedený příklad, ale ve 

smyslu vysvětlení principu komunikace): 

 

 
Obr. 4. 74. Základní princip činnosti (Převzato z [33]) 

 

Nejmenší instalace TP1- KNX sestává z těchto dílů:  

 z napájecího zdroje (29V DC) 

 tlumivka (může být součástí napájecího zdroje) 

 snímače (na obrázku nahoře je znázorněn jednonásobný tlačítkový snímač) 

 akčního členu (na obrázku nahoře je znázorněn jednonásobný spínací akční člen) 

 sběrnicového vedení (požadováno je dvoužilové vedení). 

 Po instalaci a v případě přístrojů kompatibilních s režimem S instalace KNX ještě není 

připravena k provozu. Funkčními se stanou teprve po naprogramování aplikačních softwarů 

do snímačů a akčních členů využitím softwaru ETS. Projektant tedy musí uskutečnit 

následující konfigurační projekční kroky v ETS: 

 zadání individuálních adres 2 jednotlivým přístrojům (pro jednoznačnou identifikaci 

snímače nebo akčního členu v instalaci KNX));  

                                                 
 2 Dříve nazývané jako ‘Fyzická adresa’. 
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 výběr a nastavení (parametrizace) vhodného aplikačního softwaru snímačům a akčním 

členům; 

 zadání skupinových adres (pro provázání funkcí snímačů a akčních členů). 

Při použití přístrojů kompatibilních s režimem E musí se dbát na stejné kroky, jak je uvedeno 

výše, přičemž:  

 individuální adresy,  

 parametrizace příslušného aplikačního softwaru snímačů a akčních členů a 

 zadání skupinových adres (pro spojení funkcí snímačů a akčních členů) se nastavují 

lokálně na přístroji nebo automaticky z centrálního řadiče (kontroléru). 

Po konfiguraci má instalace fungovat takto:  

 Dojde-li ke stisknutí horní části kolébky jednonásobného tlačítkového snímače (1.1.1), 

snímač vyšle telegram, který obsahuje skupinovou adresu (5/2/66) a hodnotu (“1”), kromě 

dalších informací.  

 Tento telegram přijmou a vyhodnotí všechny připojené snímače a akční členy.  

Pouze ty přístroje, které jsou vybaveny stejnou skupinovou adresou:  

 Vyšlou potvrzovací telegram  

 Přečtou hodnotu a zachovají se podle toho. V našem příkladu sepne spínací akční člen (1.1.2) 

své výstupní relé. 

 Při stisknutí dolní kolébky se odehrává tentýž děj, pouze hodnota se tentokrát nastaví 

na “0”, výstupní relé akčního členu tedy rozpojí. 

Na následujících stránkách budou detailněji vysvětleny příslušné elementy systému KNX. 

4. 7. 21. Konstrukci individuální adresy  

 Jednoznačné určení přístroje v systémové instalaci si snadno představíme při pohledu na 

kompletní topologické uspořádání systémové instalace KNX/EIB. Tato topologie je důležitá 

při programování přístrojů a během diagnostických postupů. V běžném provozu nemá žádný 

význam. V běžném provozu je důležitá skupinová adresa. Individuální adresa sestává ze tří 

částí, vzájemně oddělených tečkami. První částí je pořadové číslo oblasti 0 až 15 (0 je 

vyhrazena pro páteřní linii). Druhá část (0 až 15) odpovídá číslu linie v dané oblasti, 

přičemž 0 je zde přiřazována hlavní linii. Třetí částí individuální adresy je pořadové číslo 

prvku připojeného k linii, jak je naznačeno na obr. 4.75. To může být v rozmezí od 0 do 

255.  

Takže například: 

1.1.5 znamená 5. přístroj na 1. linii v 1. oblasti, 

14.15.255 znamená 255. přístroj na 15. linii ve 14. oblasti 

0.0.22 znamená 22. přístroj na páteřní linii. 

 V rámci instalace KNX musí být individuální adresa jednoznačná. Má následující formát, 

viz obr. 4.75: 

O = oblast L = linie U = účastník na linii 

O  O  O  O L  L  L  L U  U  U  U  U  U  U  U 

                 4 bity                                          4 bity                                         1 byte 

Obr. 4. 75. Individuální adresa (Převzato z [33]) 
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 V nenaprogramovaném stavu je v paměti každého přístroje uložena adresa 15.15.255.  

 

Individuální adresa (fyzická adresa), obr. 4.76. 

 

 
Obr. 4. 76. Formát – konfigurace individuální adresy systému KNX (Převzato z [33]) 

 

 V normálním případě se účastník na sběrnici připraví k přijetí své individuální adresy 

(IA) stisknutím programovacího tlačítka na přístroji (během tohoto procesu svítí LED-dioda), 

viz obr. 4. 79. Individuální adresa (IA) se ještě používá k: 

- diagnostice, opravě chyb a při změně novým naprogramováním 

- oslovení interfejsových objektů díky nástrojům pro uvádění do provozu nebo pomocí 

jiných přístrojů (adresování přístrojů a jejich nástrojů pro uvádění do provozu – ETS) 

- v normálním provozu je IA bez významu 

Důležité upozornění: V normálním provozu instalace je individuální adresa bez významu!!! 

Základní princip ovládání si ukážeme na obr. 4.77. 

 

 
Obr. 4. 77. Základní princip ovládání (Převzato z [33]) 

 

Základní konfigurační kroky (ukážeme si je na obr. 4.78): 

- Přidělení individuálních adres různým přístrojům (pro jednoznačnou identifikaci 

snímačů a akčních členů v instalaci KNX); 

- Výběr a nastavení (parametrizace) odpovídajících aplikačních programů snímačů a 

akčních členů (pro provázání funkcí snímačů a akčních členů); 

- Přiřazení skupinových adres (pro provázání funkcí snímačů a akčních členů) 
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Praktický příklad 

Jak to funguje: 

 
Obr. 4. 78. Základní konfigurační kroky (Převzato z [33]) 

 

Individuální adresa: 

Programování individuální adresy (viz obr. 4.79): 

-  stisknout programovací tlačítko 

-  LED zhasne po naprogramování adresy  

 

  
Obr. 4. 79. Programování individuální adresy (Převzato z [33]) 

Skupinová adresa obr. 4.80 je vyjádřena skladbou jednotlivých skupin. 
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Obr. 4.80. Formát – konfigurace skupinové adresy systému KNX (Převzato z [33]) 

 

H – hlavní skupina  

P – podskupina  

S – střední skupina 

Skupinová adresa s volnou strukturou daná čísly 1 až 65536 

Broadcastingové adresy: 0; 0/0; 0/0/0 

 

- Komunikace mezi přístroji v jedné instalaci probíhá prostřednictvím skupinové adresy 

(SA) 

- Jakmile je SA určena v ETS, lze ji vybrat ve „2úrovňové“ nebo „3úrovňové“ 

struktuře. Struktura se nastavuje v ETS 

- Která úroveň bude použita, je dáno rozhodnutím projektanta, např. dle následujícího 

schématu: 

a) Hlavní skupina →přízemí/poschodí 

b) Střední skupina →funkční skupiny (např. osvětlení, topení, atd.) 

c) Podskupina →funkce spotřebiče (např. světelný okruh kuchyně zap/vyp; okna 

ložnice zap/vyp; atd.) 

- Zvolené schéma SA by mělo zůstat ve všech projektech stejné 

- Každou SA lze účastníkům (přístrojům) na sběrnici přidělovat libovolně, a je jedno, 

ve kterém bodě zařízení KNX je instalován účastník 

- Akční členy mohou „slyšet“ na více SA, ale snímače mohou v jednom telegramu 

odeslat pouze jednu SA 

- SA se přidělují komunikačním objektům příslušných snímačů a akčních členů, buď 

z ETS (režim „S“) nebo automaticky a tedy neviditelně v režimech „E“ a „A“ 

- počet SA, které lze přiřadit snímačům a akčním členům, je různý a závisí na velikosti 

jejich paměti. 
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Na obr. 4.81 je uveden praktický příklad fungování skupinové adresy. 

 
Obr. 4. 81. Praktický příklad funkce skupinové adresy (Převzato z [33]) 

  

 Komunikace mezi přístroji v jedné instalaci probíhá prostřednictvím skupinových 

adres. Jakmile je skupinová adresa určena v ETS, lze ji vybrat ve "2 - úrovňové" (hlavní 

skupina/podskupina)- nebo "3 - úrovňové" struktuře (hlavní skupina/střední 

skupina/podskupina), v závislosti na nastavení v ETS v Extras\Options\Presentation. 

Skupinová adresa 0/0/0 je rezervována pro tzv. celoplošná hlášení (Broadcast), telegramy 

určené všem účastníkům. 

 Jakým způsobem budou úrovně používány, se přenechává na projektantovi určité 

aplikace ETS, např. podle následujícího členění:  

 Hlavní skupina = přízemí/poschodí, 

 Střední skupina = funkční skupiny (např. osvětlení, topení, …), 

 Podskupina = Funkce spotřebiče nebo skupiny spotřebičů (např. světelný okruh kuchyň zap/vyp, 

okna ložnice otevřena/zavřena, stropní svítidlo v obývacím pokoji zap/vyp, stropní svítidlo 

obývacího pokoje stmívat, …). 

Jedno zvolené schéma skupinových adres by mělo zůstat v celém projektu stejné.  

 Každou skupinovou adresu lze účastníkům na sběrnici přidělovat libovolně, bez 

ohledu na to, ve kterém bodě KNX instalace je daný účastník k systému připojen.  

 Akčním členům lze přiřadit několik skupinových adres. Snímače však odesílají pouze 

jednu skupinovou adresu v jednom telegramu. 

 Skupinové adresy se přiřazuji skupinovým objektům3 příslušných snímačů a akčních 

členů, buď z ETS (režim S) nebo automaticky a tedy neviditelně při použití režimu E. 

 

 

Poznámka: 

                                                 
3 Dříve byly označovány jako ‘komunikační objekty’. 
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 Při použití hlavních skupin 14 resp. 15 v ETS je nutné brát v úvahu, že tyto skupinové 

adresy nejsou filtrovány spojkami TP1a mohou tedy negativně ovlivnit dynamiku celého 

systému. 

 Počet skupinových adres, které lze přiřadit snímačům nebo akčním členům, je různý a 

závisí na velikosti jejich paměti. 

4. 7. 22. Skupinové objekty (komunikační objekt) 

 Skupinový objekt: 

- Komunikační objekty (KO) jsou paměťová místa v účastníku (přístroji) na sběrnici 

(kanálu) 

- KO mohou mít rozměr 1 bitu až 14 bytů 

- Ke spínání stačí pouze dva stavy (0 a 1), proto se zde používají KO o rozměru 1 bit 

- Pro přenos textu je informace obsáhlejší, proto se zde používají KO s maximální 

možnou velikostí 14 bytů 

- V ETS lze propojovat pouze objekty se stejnými rozměry SA.KO lze přiřadit i několik 

SA, přičemž ale jen jedna vysílací SA. 

 Aby se přiřazení skupinové adresy k určitému prvku stalo skutečností, je nutné přiřadit 

konkrétní skupinové adresy konkrétním komunikačním objektům (skupinovým objektům), 

tyto objekty mohou mít rozměr 1 bitu až 14 bytů v programovém prostředku ETS (EIBA Tool 

Software). Teprve poté adresy dostávají tento význam a současně je jim přidělen fyzikální 

rozměr: 

1 bit pro spínání 

4 bity pro stmívání 

1 byte pro nastavení stmívače 

2 byty pro měřené a nastavované hodnoty některých fyzikálních veličin, 

3 byty pro datum nebo čas 

4 byty pro čítače, datum i čas nebo pro některé další fyzikální veličiny, 

14 bytů pro textovou zprávu. 

 Rozměry jednotlivých komunikačních objektů závisí na jejich funkci. Ke spínání stačí 

pouze dva stavy (0 a 1), proto se zde používají komunikační objekty o rozměru 1 bit. Pro 

přenos textu je informace obsáhlejší, proto se zde používají komunikační objekty s maximální 

možnou velikostí 14 bytů. 

 V ETS lze propojovat pouze komunikační objekty se stejnými rozměry skupinových 

adres. Komunikačnímu objektu lze přiřadit i několik skupinových adres, přičemž ale jen jedna 

(první z nich) je vysílanou skupinovou adresou. Uvedeme si příklad, který je znázorněn na 

obr. 4.82. 
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Obr. 4.82. Komunikační (skupinové) objekty (Převzato z [33]) 

 

 
Obr. 4. 83. Záznam na obrazovce počítače vyjadřující příklad dle obr. 4.82. (Převzato z [33]) 

 

Hodnota objektu se na sběrnici odešle tímto způsobem (záznam na obrazovce počítače je 

uveden na obr. 4.83): 

a) Bude-li stisknuta např. levá kolébka nahoře, zapíše dvojnásobný tlačítkový snímač „1“ 

i do svého skupinového objektu s číslem „0“. Protože jsou u tohoto objektu nastaveny 

vlajky komunikace a přenosu (každý skupinový objekt je také vybaven vlajkami, 

s nimiž lze nastavit vlastnosti; např. pro READ (čtení) je □ – hodnotu objektu nelze číst 

po sběrnici;  - hodnotu objektu lze číst po sběrnici; další jsou uvedeny na webu 

KNX), vyšle tento přístroj telegram na sběrnici, s informací: „skupinová adresa 1/1/1, 

zapsat hodnotu „1“. 

b) Potom všichni účastníci na sběrnici v celé instalaci KNX, jejichž skupinové objekty 

mají také skupinovou adresu 1/1/1, zapíší „1“ do svých vlastních skupinových objektů. 

c) V našem příkladu bude do skupinového objektu č. 0 akčního členu zapsána „1“. 

d) Aplikační software akčního členu zjistí, že se hodnota v tomto skupinovém objektu 

změnila a proto sepne výstupní relé. 

 

Příklad:  

 Každý přístroj pro systémové elektrické instalace KNX/EIB je ve svém aplikačním 

programu je vybaven komunikačními objekty, které znamenají určitou dílčí činnost. Pro 

ilustraci si můžeme znázornit komunikační objekty pro nejjednodušší aplikační program 

spínacího a stmívacího akčního členu. Každý spínací a stmívací akční člen musí být vybaven 
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minimálně těmito třemi komunikačními objekty. V našem příkladě jsou komunikační objekty 

očíslovány od 0 do 2 a mají následující význam, viz obr. 4.84. 

 
Obr. 4. 84.  Vyjádření číslování komunikačního objektu (Převzato z [33]) 

 

0 – objekt pro spínání (rozměr 1 bit), na prvním místě je skupinová adresa značící, že akční 

člen ovládá svítidlo, jemuž je příslušná adresa 1/0/7 a může být centrálně vypínáno 

skupinovou adresou 0/0/1. Skupinová adresa uvedená na prvním místě u komunikačního 

objektu je tzv. vysílanou skupinovou adresou. Akční člen spíná po příchodu příslušného 

telegramu odeslaného např. tlačítkovým snímačem s adresou 1/0/7 po jeho krátkém stisku (při 

dlouhém stisku téhož tlačítka je odesílán telegram se skupinovou adresou 1/1/11, který značí 

průběh stmívání a u akčního členu má vazbu na komunikační objekt č. 1). Komunikační 

objekt č. 2 (8 bitů = 1 byte) je určen pro odečtení velikosti otevření polovodičového ventilu 

stmívače tohoto akčního členu v rozmezí od 0 do 100% anebo pro příjem příkazu k nastavení 

požadované konkrétní hodnoty nastavení stmívače, např. z vizualizačního prostředku. 

 KNX skupinové objekty jsou paměťová místa v účastníku na sběrnici. Tyto objekty 

mohou mít rozměr 1 bitu až 14 bytů. Rozměry jednotlivých skupinových objektů závisí na 

jejich funkci.  

 Ke spínání stačí pouze dva stavy (0 a 1), proto se zde používají skupinové objekty o 

rozměru 1 bitu. Pro přenos textu je informace obsáhlejší, proto se zde používají komunikační 

objekty s maximální možnou velikostí 14 bytů.  

 V ETS lze propojovat pouze skupinové objekty se stejnými rozměry skupinových 

adres. Skupinovému objektu lze přiřadit i několik skupinových adres, přičemž ale jen jedna 

(první z nich) je vysílanou skupinovou adresou. 

Skupinový objekt s několika skupinovými adresami, obr. 4.85: 

 

 
Obr. 4. 85. Skupinový objekt s několika skupinovými adresami (Převzato z [33]) 
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 Skupinový objekt objekt (komunikační objekt (KO)) 

- Komunikační objekty (KO) jsou paměťová místa v účastníku (přístroji) na sběrnici 

(kanálu) 

- KO mohou mít rozměr 1 bitu až 14 bytů 

- Ke spínání stačí pouze dva stavy (0 a 1), proto se zde používají KO o rozměru 1 bit 

- Pro přenos textu je informace obsáhlejší, proto se zde používají KO s maximální 

možnou velikostí 14 bytů 

- V ETS lze propojovat pouze objekty se stejnými rozměry SA.KO lze přiřadit i několik 

SA, přičemž ale jen jedna vysílací SA. 

4. 7. 23. Vlajky (Flags) 

Každý KO je také vybaven vlajkami, jejichž pomocí lze nastavit vlastnosti, viz Tab. 3. 

 

Tab. 3. Tabulka vyjadřující přiřazení vlajek. (Převzato z [33]) 

 

Communication 

 Skupinový objekt je normálně přiřazen ke sběrnici. 

Komunikace 
 Telegramy jsou potvrzeny. Skupinový objekt se ale nezmění. 

READ 

 Hodnotu objektu lze číst po sběrnici. 

ČTENÍ 
 Hodnotu objektu NELZE číst po sběrnici. 

WRITE 

 Hodnota objektu může  být změněna po sběrnici. 

Zápis 
 Hodnotu objektu NELZE změnit po sběrnici. 

TRANSMIT 

 Telegram je přenášen, když je změněna hodnota objektu  (snímače). 

Přenos 
 Skupinový objekt odešle odpověď jen v případě, že obdržel požadavek na 

čtení. 

UPDATE 

 Hodnota telegramu s odezvou je interpretována jako zapisovací příkaz. 

Hodnota skupinového objektu je aktualizována (vždy umožněná v 

přístrojích systému 1) 

Aktualizace 
 Hodnota příslušného telegramu NENÍ interpretována jako zapisovací 

příkaz. Hodnota skupinového objektu zůstává nezměněna. 

READ ON INIT 

 Přístroj nezávisle odesílá Read hodnotu s příkazem pro inicializaci 

skupinového objektu po změně směru toku proudu (je  možné pouze u 

některých masek) 

 
 Po otočení proudu přístroj neinicializuje hodnotu přiřazeného 

skupinového objektu prostřednictvím příkazu  číst hodnotu 

 

 x     -  minimální komunikační vlajka na objektu - akční člen 

bez označení - minimální komunikační vlajka na objektu - snímač 

  

Upozornění: Přednastavené standardní vlajky by se měly měnit jen ve výjimečném případě. 
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Hodnota objektu se na sběrnici odešle tímto způsobem: 

a) Bude-li stisknuta na spínači např. levá kolébka nahoře, zapíše dvojnásobný 

tlačítkový snímač „1“ i do svého KO s číslem „0“. Protože jsou u tohoto objektu 

nastaveny vlajky komunikace a přenosu, vyšle tento přístroj telegram na sběrnici 

s informací: „skupinová adresa 1/1/1, zapsat hodnotu „1““ 

b) Potom zapíší všichni účastníci na sběrnici v celém zařízení KNX, jejichž KO mají 

také SA 1/1/1, „1“ do svých vlastních KO 

c) V našem příkladu bude do KO č. „0“ akčního členu zapsána „1“ 

d) Aplikační software akčního členu zjistí, že se hodnota v tomto KO změnila a proto 

sepne výstupní relé. 

4.7.23.1. Nastavení vlajek, obr. 4.86 

 
Obr. 4.86. Vlajky (Převzato z [33]) 

 

 Pro každý komunikační objekt lze nastavit pomocí vlajek chování na sběrnici 

(pravidla pro přenos dat). Níže obr. 4.87 až 4.90, jsou vyznačena 4 nejdůležitější základní 

nastavení, vždy podle typu objektu: 

 
Obr. 4. 87. Vlajky – nastavení objektu akčního členu. (Převzato z [33]) 
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Obr. 4. 88. Flagy – Vlajky: Minimální nastavení pro objekt snímače (Převzato z [33]) 

 

 
Obr. 4. 89. Flagy – Vlajky: Minimální nastavení vlajek pro stavové objekty (Převzato z [33]) 

 

 

 Při nastavení aktualizační vlajky je odpovědí telegram interpretován jako zapisovací 

příkaz!!! U přístrojů systému „1“ je aktualizace vždy aktivní. U přístrojů systému „2“ a „7“ 

může být také deaktivována, viz obr 4.90. 
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Obr. 4. 90. Flagy – Vlajky (Převzato z [33]) 

 

 Je také možné vybrat vlajku “Read on Init” pro některé typy masek (Systém B): pokud 

je vybrána, skupinový objekt automaticky odešle telegram s požadavkem na čtení hodnoty po 

obnovení napájení pro počáteční nastavení hodnoty skupinového objektu. 

4.7.23.2. Užitečná data v telegramu TP1 

 Aktuální pracovní činností se vymezuje typ příkazu. Tato aktuální pracovní činnost je 

vysvětlena na výše uvedeném vyobrazení na příkladu 1bitového telegramu, obr. 4.91. 

 
Obr. 4. 91. Užitečná data data TP1 telegram (Převzato z [33]) 

 

 



154 

 

Vlastnosti užitečných dat v telegramu: 

- V užitečné informaci se principiálně rozlišuje mezi příkazy 

-  Užitečná informace je zde znázorněna na příkladu 1bitového telegramu. V příkazu 

 „Zápis“ je v posledním bitu vpravo „1“ nebo „0“ pro zapnutí resp. vypnutí 

- Příkazem „Zápis“ je účastník na sběrnici vyzván, aby nahlásil zpět svůj stav 

- Odpověď může být, jako v příkladu „Zápis“ 1 bit nebo může použít až 13 bytů (byt 2 

 až 15) 

- Délka užitečné informace závisí na použitém typu datového bodu 

 V případě telegramu s příkazem k zapsání (“write”), v posledním bitu vpravo obr. 

4.91 v poli s užitečnými daty (přenášené informace) je buďto “1” nebo “0” pro “zapnout” 

nebo “vypnout”. 

 Příkazem “čtení” je adresovaný skupinový objekt vyzván, aby oznámil svůj stav. 

Odpověď v tomto případě smí být 1bitová zpráva, jak je uvedeno v příkladě zapisovacího 

příkazu. Podle typu příkazu může být využito ještě dalších až 13 bytů (byty 2 až 15). 

 Délka užitečné informace závisí na použitém typu datového bodu. 

 

4.7.23.3. Standardizované typy datových bodů (DPT) 

 Typy datových bodů byly standardizovány pro zajištění kompatibility přístrojů 

stejného druhu od různých výrobců (např. stmívače, hodiny), obr. 4.92. 

 
Obr. 4. 92. Standardizované typy datových bodů (Převzato z [33]) 

 Tato standardizace zahrnuje požadavky na formát dat a strukturu skupinových objektů 

funkcí snímačů i akčních členů. Kombinace různých standardizovaných typů datových bodů 

(např. ve stmívacích akčních členech) se nazývají funkčními bloky. 

 Označení typů datových bodů se řídí podle toho, pro jakou aplikaci byly zamýšleny. 

To nemusí vždy znamenat, že aplikace jednoho DPT je omezena pouze na tuto aplikační 

oblast. Např. “stupňování” (typ 5.001) může být použito také pro nastavování a stmívání 

osvětlení, stejně jako pro nastavení ovládací hlavice ventilu topení.  

 V následující části je uveden výběr často používaných typů datových bodů. Kompletní 

seznam standardizovaných typů datových bodů lze stáhnout z webových stránek asociace 

KNX (www.knx.org).  

4.7.23.4. Spínání (1.001)3 

 Typ datového bodu spínání se používá pro spínací funkce akčního členu. Jiné 

jednobitové typy datových bodů jsou definovány pro logické funkce (Booleova [1.002]), 

Uvolnění [1.003]), atd..). 

http://www.knx.org/
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 Jiné funkce nebo rozšíření čistě spínací funkce, obr. 4.93 (inverze, časové zpoždění a 

jednotlačítková spínací funkce) nejsou součástí popisů DPT, ale jsou parametry 

specifikovaných funkčních bloků, v nichž jsou dané DPT použity (např. funkční blok spínání 

osvětlení). 

 

 
Obr. 4. 93. DPT spínání (1.001) (Převzato z [33]) 

4.7.23.5. Funkční blok Řízení žaluzií 4 

 Funkční blok „Řízení žaluzií“ se používá především k řízení pohonů žaluzií a rolet a 

sestává alespoň ze skupinových objektů s těmito typy datových bodů: 

 nahoru/dolů (1.008) a 

 krok (1.007). 

 Je-li zadán příkaz „nahoru/dolů“, nastaví se pohyb pohonu z klidového stavu nebo 

dojde ke změně směru posunu pohybující se žaluzie. Příklad telegramu „žaluzie jsou 

spuštěny“ je patrný na obr. 4.94. 

 

 
Obr. 4. 94. Funkční blok Řízení žaluzií (Převzato z [33]) 

                                                 
4 Dřívější označení EIS7 
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 Při zápisu příkazu „Krok“ se pohybující se pohon zastaví anebo pohon bez pohybu se 

nastaví na krátkodobý provoz (krokování). 

Důležité: Skupinové objekty, které využívají tuto funkci, by nikdy neměly odpovídat na 

požadavek na čtení po sběrnici, aby se nestalo, že by došlo k zastavení pohybujícího se 

pohonu anebo byl do pohybu uveden zastavený pohon. Vlajka “čtení” by proto měla být 

deaktivována v příslušných skupinových objektech – a to jak u snímačů, tak i u akčních členů. 

To se týká především centrálních funkcí. 

 

4.7.23.6. Řízení spínání 

 Řízené spínání je používáno při ovládání akčních členů – kromě normálního ovládání 

objektem Spínání – skupinovým objektem s vyšší prioritou. Příkladem je obr. 4.95. 

 
Obr. 4. 95. Řízené spínání (2.001) (Převzato z [33]) 

  

 Spínací funkce připojeného přístroje závisí na stavu dvou skupinových objektů: 

Spínání a Řízené spínání. 

 Skupinový objekt pro typ datového bodu Řízené spínání má rozměr 2 bity. 

Pokud je hodnota 2 bitového objektu 0 nebo 1, připojený akční člen bude řízen 

prostřednictvím spínacího objektu. 

 Jakmile však tento prioritní objekt dosáhne hodnoty 2, výstup bude vypnut, naopak 

zapnut bude při jeho hodnotě rovné 3. Hodnota jednobitového objektu Spínání v obou těchto 

případech je ignorována. 

4.7.23.7. Funkční blok „Stmívání“ 

 Co se týče 4 bitového objektu (Krok stmívání – 3.007), funkční blok stmívání sestává 

alespoň ze spínacího objektu (odpovídá DPT Spínání) a z hodnoty objektu (odpovídá 

Stupňování – 5.001). 

 Stmívacím příkazem se nastaví aktuální relativní hodnota jasu předaná stmívacímu 

akčnímu členu využitím DPT Krok stmívání. 

 Bit č. 3 v užitečných datech určuje, zda adresovaný přístroj zvyšuje nebo snižuje 

nastavenou hodnotu ve srovnání se s aktuální hodnotou jasu. 

 Bity 0 až 2 vymezují stmívací rozsah, obr. 4.96. Rozsah jasu (0-100%) je rozdělen na 

64 stmívacích úrovní. Stmívací akční člen se vždy stmívá na následující stmívací úroveň.  
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Příklad: Stmívací akční člen má nastavenu úroveň jasu na 30%. Jestliže snímač odešle 1011B 

jako užitečná data, je plněn příkaz ke změně jasu, pokud nebude dosaženo následující mezní 

hodnoty stmívání (neboli 100% děleno 4 = 25%, tj. následující úroveň je 50%). 

 
Obr. 4. 96. Funkční blok „Stmívání“ (Převzato z [33]) 

 

Stmívací kód 0 (tj. užitečná data 00HEX nebo 80HEX) znamená “Stop stmívání”. Stmívací 

proces je přerušen a zůstane zachována právě dosažená hodnota jasu, viz obr. 4. 97. 

 

 
Obr. 4. 97. Hodnota jasu (Převzato z [33]) 

 

 Využitím DPT stupňování se přímo nastavuje hodnota jasu mezi 1 (minimum) a 255 

(maximum). 

 V závislosti na aplikačním programu výrobce může být možné zapínat (1  hodnota  

255) nebo vypínat (hodnota = 0) využitím této DPT u připojeného přístroje. 

Tento typ datového bodu DPT má rozměr 1 byte. 

4.7.23.8. 2bytová plovoucí hodnota (9.00x)5 

 S tímto datovým formátem (který obsahuje řadu různých typů datových bodů, podle 

druhu odeslané hodnoty, např. DPT pokojové teploty – teplota [°C] – 9.001), mohou být 

přenášena čísla, která představují různé fyzikální hodnoty. Viz obr. 4.98. 

                                                 
5 Dřívější značení EIS 5 
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Obr. 4. 98. 2bytová plovoucí hodnota (Převzato z [33]) 

 

“Z” je znaménkový bit pro mantisu. 

Čtyřbitový exponent “E” je celočíselným exponentem pro základ 2. 

 Pro mantisu „M“ je definováno rozlišení 0,01. Kladné hodnoty („Z“ = 0) se vytvoří 

jako normální binární číslo. U záporných hodnot („Z“ = 1) se mantisa kóduje jako dvojkový 

doplněk. Rozměr tohoto DPT je 2 byty. 

4.7.23.9. Struktura bitů TP1 (obr. 4.99) 

“0” a “1” jsou dva logické stavy, jaké může bit nabývat. 

Technická logika v KNX TP1: 

 Během logické „1“ není k dispozici žádný signál 

 Během logické „0“ je napětí signálu k dispozici 

To znamená, že pokud vysílá více účastníků současně, pak se prosadí logická „0“! 

 
Obr. 4. 99. Struktura bitů TP1 (Převzato z [33]) 
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4.7.23.10. Kolize telegramů TP1 

 Chce-li účastník na sběrnici odeslat telegram a sběrnice není obsazená, pak může 

vysílat okamžitě. 

 Současný požadavek několika sběrnicových přístrojů na vysílání na sběrnici je řízen 

postupem CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). 

 Sběrnicové přístroje poslouchají provoz na sběrnici. Jakmile sběrnicový přístroj 

odesílající logický stav “1” detekuje logický stav “0” (= proudový puls na sběrnici), zastaví 

přenos, aby tím uvolnil cestu pro přenos jinému vysílajícímu přístroji. 

 Sběrnicový přístroj, jehož vysílání bylo přerušeno, nadále sleduje provoz na sběrnici, 

vyčká až do konce přenosu telegramu a teprve poté zkusí znovu odeslat svoji zprávu, viz obr. 

4.100. 

 Tímto způsobem, pokud by se současně několik sběrnicových přístrojů pokoušelo o 

přenos, proces CSMA/CA zajistí, aby pouze jeden z těchto sběrnicových přístrojů mohl bez 

přerušení dokončit svůj přenos. Nedochází tak ke snížení průchodnosti dat. 

 
Obr. 4. 10. Kolize telegramů TP1 (Převzato z [33]) 

4.7.23.11. TP1 symetrický přenos 

 Data se přenáší symetricky po obou vodičích krouceného páru. Sběrnicový přístroj 

vyhodnocuje rozdíl napětí mezi oběma vodiči. 

 Vyzařované rušení působí na obě jádra vodičů ve stejné polaritě a neovlivní proto 

rozdíl napětí signálu. Viz. Obr. 4.101. 

 
Obr. 4. 101. TP1 symetrický přenos (Převzato z [33]) 
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4.7.23.12. Superponovaná data a napájecí napětí 

 Data se přenáší v podobě střídavého napětí. Kondenzátor je pro ně nízkou impedancí, 

tzn., že pro střídavý signál působí jako vodič a na primární straně se přes něj uzavírá obvod. 

Při činnosti jako vysílač jsou data přenášena na primární stranu transformátoru (jako střídavé 

napětí), kde se superponuje na stejnosměrné napětí. Viz obr. 4.102. 

 Ve funkci přijímače přenáší transformátor data na sekundární stranu, která je již 

oddělena od stejnosměrného napětí. 

 

 
Obr. 4. 102. Superponovaná data a napájecí napětí (Převzato z [33]) 

4.7.23.13. Připojení napájecího zdroje ke sběrnici TP1 

Napájecí zdroj napájí sběrnici přes tlumivku. 

 Pro stejnosměrné napětí představuje tlumivka malý odpor (protože kmitočet = 0 Hz). 

Data jsou přenášena jako střídavé napětí (kmitočet se nerovná 0). Pro střídavé napětí 

představuje tlumivka velký odpor. 

 Proto napájecí zdroj ovlivní přenášená data pouze nepatrně. Viz obr. 4.103. 

 
Obr. 4. 103. Připojení napájecího zdroje ke sběrnici TP1 (Převzato z [33]) 



161 

 

4. 7. 24. Délky vedení TP1 

 

V jedné sběrnicové linii jsou povolené tyto délky vedení, viz obr. 4. 104: 

Napájecí zdroj – účastník .......................................................................................... 350 m 

Účastník – účastník ................................................................................................... 700 m 

Celková délka vedení .............................................................................................. 1000 m 

Minimální vzdálenost mezi dvěma  

napájecími zdroji v jedné linii ................................................................................... 200 m 

          Pro případ použití decentralizovaných napájecích zdrojů platí údaje uvedené v kapitole 

„Instalace“. 

 
Obr. 4. 104. Délky vedení TP1 (Převzato z [33]) 

4.7.24.1. Délka vedení mezi napájecím zdrojem TP1 a sběrnicovým přístrojem TP1 

 Sběrnicový přístroj vysílá pouze půlvlny (na obrázku je znázorněna záporná půlvlna 

na kladném pólu). 

 Tlumivka, jako součást napájecího zdroje, vytváří společně s transformátory 

sběrnicových přístrojů kladný vyrovnávací puls. 

 Protože tlumivka představuje podstatnou část pro vytvoření vyrovnávacího pulsu, 

sběrnicové přístroje mohou být připojeny k vedení sběrnice ve vzdálenosti až 350 m od 

tlumivky (napájecího zdroje). Viz obr. 4. 105. 
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Obr. 4. 105. Délka vedení mezi napájecím zdrojem TP1 a sběrnicovým přístrojem TP1       

        (Převzato z [33]) 

4.7.24.2. Délka vedení mezi dvěma sběrnicovými přístroji TP1 

 Přenos telegramu po vedení sběrnice vyžaduje určitý přenosový čas, viz obr. 4.106. 

Pokud se pokusí současně vysílat několik sběrnicových přístrojů, může nastat kolize, která se 

může projevit až na vzdálenost 700 m (zpoždění signálu tv = 10 µs). 
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Obr. 4. 106. Délka vedení mezi dvěma sběrnicovými přístroji TP1 (Převzato z [33]) 

4.7.24.3. Celková délka vedení na jeden segment vedení TP1 

 Signál vysílajícího přístroje na sběrnici je tlumen postupným zatěžováním a 

odlehčováním kapacity vedení. Současně se vlivem kapacity vedení ořezávají špičky signálů. 

Vzhledem k odporovému charakteru zatížení klesá úroveň signálu (sběrnicový kabel a 

přístroje).  

 Aby nebyl znemožněn přenos dat působením obou efektů, smí být celková délka 

vedení na jeden segment sběrnice maximálně 1.000 m a maximální počet účastníků na tentýž 

segment smí být 64 (znamená to 64 připojení ke sběrnici – bez ohledu na použitý typ 

napájecího zdroje). 

4. 7. 25. Telegram - všeobecně 

 Proces fungování telegramu: Jakmile nastane nějaká událost (např. stisknutí tlačítka), 

sběrnicový přístroj odesílá telegram na sběrnici. Odesílání bude zahájeno, jestliže sběrnice 

není obsazena alespoň po dobu t1. Po úplném odeslání telegramu mají sběrnicové přístroje 

k dispozici dobu t2 k ověření, zda telegram byl přijat správně. Všechny “adresované” 

sběrnicové přístroje současně potvrdí přijetí telegramu. Viz obr. 4. 107. 

 
 

Obr. 4. 107. TP1 Telegram: všeobecně (Převzato z [33]) 
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4. 7. 26. Telegram: Struktura  

 Telegram sestává ze sběrnicově specifických údajů a užitečných dat, kterými je 

předávána informace o události (např. o stisknutí tlačítka). Celá informace je při vysílání 

přenášena po znacích, vždy po 8 bitech. 

 V telegramu se také přenáší kontrolní informace pro rozpoznání přenosových chyb: 

zaručuje to velmi vysokou spolehlivost přenosu. Na obr. 4.108 je skladba TP1 telegramu a 

jeho struktura. 

 

 
 

Obr. 4. 108. TP1 Telegram: Struktura (Převzato z [33]) 

4. 7. 27. TP1 Telegram: Časové požadavky 

 

 Telegram je vysílán rychlostí 9600 bitů/s. Znamená to, že 1 bit zaneprázdní sběrnici na 

1/9600 s, t.j. 104 µs. viz obr. 4. 109. 

 Znak sestává z 11 bitů. Společně s dobou pauzy (2 bity) mezi dvěma znaky je doba 

pro přenos znaku 1,35 ms (13 bitů).  

 

 
Obr. 4. 109. TP1 Telegram: Časové požadavky (Převzato z [33]) 
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 Podle délky informace je potřebná doba pro přenos telegramu v trvání přenosu 8 až 23 

znaků, potvrzení má pouze 1 znak. S dobou pro zjištění volné sběrnice t1 (50 bitů) a 

odstupem k vyhodnocení pro potvrzení t2 (13 bitů) zabere zpráva na sběrnici čas 20 - 40 ms.  

 Spínací telegram (včetně potvrzení) zaneprázdní sběrnici na 20 ms. Telegramy pro 

přenos textu zaberou až 40 ms. 

4. 7. 28. TP1 telegram: Potvrzení 

 Přijímající sběrnicový přístroj na základě ověřovacího bytu obsaženého v telegramu 

může zkontrolovat správnost v telegramu obsažené přijaté informace a příslušně ji potvrdit. 

Konstrukce takového telegramu je ukázána na obr. 4. 110. 

 
Obr. 4. 110. TP1 Telegram: Potvrzení (Převzato z [33]) 

 

Proces fungování telegramu: 

- Jakmile nastane nějaká událost (např. stisknutí tlačítka), účastník odešle na sběrnici 

telegram 

- Nebude-li sběrnice alespoň po dobu t1 obsazena, bude zahájeno vysílání 

- Po ukončení telegramu mají účastníci k dispozici dobu t2 ke kontrole správného 

příjmu 

- Všichni „oslovení“ účastníci současně potvrdí příjem telegramu 

 

Tab. 4. TP1 Telegram: Potvrzení. (Převzato z [33]) 

 

1 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 BUSY Data nelze zpracovat 
NAK Příjem nebyl v pořádku 

ACK Příjem byl správný  

0 0 1 1 

1 

1 0 0 0 0 0 0 1 

D 0 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 Čtecí pořadí datových bitů 

N N 0 B B 0 0 0 Potvrzovací hlášení 

N = 0 0 N A K 
B = 0 0 B U S Y 

 

 

 Jestliže odesilatel obdrží potvrzení NAK (příjem nebyl v pořádku), telegram bude 

obvykle až třikrát zopakován, viz tab. 4. 

 Jestliže odesilatel obdrží potvrzení BUSY (sběrnice je ještě obsazena), vysílající 

účastník krátkou dobu počká a potom vyšle telegram znovu. 
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 Neobdrží-li vysílající účastník žádné potvrzení, bude telegram až třikrát zopakován, 

nebude-li předtím obdržena zpráva o správném příjmu. Uvedený proces je vyjádřen tab. 4. 

 
4. 7. 29. Informativní příloha ke kapitole ‘Telegramy’ 
 

Číselné soustavy 

 Ke klasifikaci číselných soustav se používají pojmy základ a číslice. V každé číselné 

soustavě je největší číslice o jedničku nižší než základ. 

 

4.7.29.1.  Dekadická soustava 

 Je to nejpoužívanější společná číselná soustava. Člověk v této číselné soustavě 

přemýšlí. Neexistují-li o číselné soustavě žádné údaje, předpokládá se, že se jedná vždy o 

desítkovou soustavu. 

 

4.7.29.2. Binární (dvojková) soustava 

 Toto číselné zobrazení má pro výpočetní techniku velký význam, protože jedna 

hardwarová paměťová buňka může nabývat pouze dvou stavů (0, 1). Obsah jedné paměťové 

buňky se nazývá bit. 

 

4.7.29.3. Hexadecimální soustava 

 Kombinací 4 bitů dvojkové soustavy se vytvoří jedno hexadecimální číslo. Vzniká tak 

přehlednější znázornění dat. 

 

4.7.29.4. Datové formáty 

Datové formáty 

Pro zpracování dat jsou zapotřebí různé datové formáty. Obsahy datových formátů se 

znázorňují v dvojkové, desítkové nebo hexadecimální číselné soustavě. Tab. 5. 

 

Tab. 5. Datové formáty. (Převzato z [33]) 
 

Rozměr dat Počet hodnot Termín v digitální 

technice 
KNX aplikace (výběr) 

1 bit 2 Bit Spínání  

2 bity 4 Priorita 

4 bity 16 Tetrada, nybl Stmívání 

8 bit 256 Byte Hodnota  8 bitů 

16 bitů 65.536 Slovo Plovoucí čárka 

32 bitů 4.294.967.296 Dvojité slovo Čítač 
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Převody čísel 

Aby bylo možno přecházet mezi různými číselnými soustavami, musí se hodnoty vždy 

převést do odpovídající jiné číselné soustavy. 

Převod binárního nebo hexadecimálního čísla na dekadické číslo 

Aby bylo možno převést číslo do desítkové soustavy, rozloží se do svých jednotlivých 

mocnin. Ty se nakonec sečtou. 

Příklad:  0A9HEX = 0 x 16
2
  + 10 x 16

1
 + 9 x 16

0
 

      = 0 x 16 x 16 + 10 x 16 + 9 x 1 

 = 169DEC 

 

Převod dekadického čísla na binární nebo hexadecimální číslo 

Číslo se opakovaně dělí základem hledané číselné soustavy (binární nebo hexadecimální), 

dokud číslo výchozí soustavy nebude rovno nule. Zbytek každého dělení je hledaná číslice. 

Tyto číslice přečtené v obráceném pořadí dávají hledané číslo. 

Příklad.:          Dělení  Zbytek 

 169 : 2 = 84 1 

 84 : 2 = 42 0 

 42 : 2 = 21 0 

 21 : 2 = 10 1 Čtecí  pořadí 

 10 : 2 = 5 0 

 5 : 2 = 2 1 

 2 : 2 = 1 0 

 1 : 2 = 0 1 

 169DEC = 1010 1001BIN 

 

Převod binárního čísla na hexadecimální číslo 

Dvojková čísla lze často převést rychleji, když se rozloží do tzv. tetrád. Každá tetráda potom 

odpovídá jedné číslici hexadecimální soustavy. Před nejvyšší nenulovou číslicí lze připojit 

nuly. 

Příklad:   0000 1010 1001 BIN 

 0 A 9 HEX 

4. 7. 30. TP1 Telegram: Kontrolní pole 

 Pokud jeden z adresovaných sběrnicových přístrojů odešle záporné potvrzení a 

telegram bude opakovaně odeslán, opakovací bit se nastaví na „0“. Tím se zabrání tomu, aby 

účastníci, kteří příkaz již vykonali, opakovali příkaz znovu. Viz obr. 4. 111. 

 Přenosová priorita se uplatní, pokud současně začne vysílat více účastníků. 

Požadovanou prioritu (kromě systémových funkcí) lze každému skupinovému objektu 

nastavit v ETS (viz kapitola Komunikace). Standardním nastavením priority je nízká 

provozní priorita. 
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Obr. 4. 111.  TP1 Telegram: Kontrolní pole (Převzato z [33]) 

4. 7. 31. TP1 Telegram: Adresa zdroje 

 Vzor telegramu TP1 charakterizující adresu zdroje je uveden na obr. 4. 112. 

 

 
Obr. 4. 112. TP1 Telegram: Adresa zdroje (Převzato z [33]) 

 

Dále viz kapitolu 4.2.1 ‚Komunikace’. 

4. 7. 32. TP1 Telegram: Adresa příjemce 

 

 V normálním provozu je adresou příjemce obr. 4. 113 (cílovou adresou) skupinová 

adresa (viz kapitola Komunikace). 

 Cílovou adresou může být i individuální adresa (systémové telegramy). Aby 

přijímající přístroj na sběrnici věděl, zda se jedná o skupinovou nebo individuální adresu, 

přenáší se potřebná informace v 17. bitu: 

 

Je-li 17. bit = 0, pak cílovou adresou je individuální adresa; 

 bude osloven pouze jeden sběrnicový přístroj 

 

Je-li 17. bit = 1, pak cílovou adresou je skupinová adresa; 

 všechny přístroje na sběrnici s touto adresou budou osloveni. 
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Obr. 4. 113. Telegram target address (Převzato z [33]) 

4. 7. 33. TP1 Telegram: Ověřovací pole 

 Aby došlo k rozpoznání chyb při přenosu telegramu, kontrolní údaje se zasílají formou 

paritních bitů (příčné zabezpečení) a zabezpečovacího bytu (podélné zabezpečení), obr. 4.114. 

 
Obr. 4. 114. TP1 Telegram: Ověřovací byte (Převzato z [33]) 

 

 Každý znak telegramu je ověřen na svoji paritu, tj. paritní bit P obdrží hodnotu 0 nebo 

1 tak, aby součet se všemi ostatními bity (tedy D0 až D7 plus P) byl roven 0. 

 Kromě toho, všechny znaky telegramu jsou zajištěny na lichou paritu pro každé místo 

bitu, tj. ověřovací bit S7 nabývá hodnotu 0 nebo 1 tak, aby součet hodnot všech bitů D7 plus 

ověřovacího bitu S7 byl roven 1. 

 Kombinace tohoto podélného a příčného zabezpečení se nazývá křížovým 

zabezpečením. 
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5. PROJEKTOVÁNÍ A STRUKTURA KABELOVÝCH 

ROZVODŮ V INTELIGENTNÍ BUDOVĚ 
 Strukturovaný kabelový rozvod se skládá z několika dílčích komponent, kde každá 

z nich plní v rámci jednotného celku svou specifickou funkci 

Jedná se především o tyto prvky: 

- Rozvaděč areálu budov; rozvaděč řídicích, napájecích, spínacích přístrojů např. 

 systému KNX/EIB, - podle rozsahu (množství funkcionalit) instalovaného 

 systému řízení budovy bude rozvaděč sloužit jako samostatný nebo společný 

 s rozvaděčem  silových rozvodů – CD (Campus Distributor), 

- Páteřní rozvod (hlavní páteřní linie např. v systému KNX/EIB) v areálu budov, 

- Hlavní rozvaděč budovy; rozvaděč řídicích, napájecích, spínacích přístrojů např. 

 systému KNX/EIB – podle rozsahu (množství funkcionalit) instalovaného 

 systému řízení budovy bude rozvaděč sloužit jako samostatný nebo společný 

 s rozvaděčem  silových rozvodů BD (Building Distributor), 

- Páteřní kabelové rozvody v budově, někdy nazývané také jako vertikální systém 

 kabelových rozvodů; podružná páteřní linie např. v systému KNX/EIB (vertical 

 cabling), 

- Rozvaděč jednoho podlaží či patra budovy (umístěné přístroje hlavní linie např. u 

 systému KNX/EIB – FD (Floor Distributor), 

- Horizontální kabelové rozvody v rámci jednoho podlaží budovy, někdy nazývané 

 také jako horizontální kabelové rozvody;  instalace hlavní linie a linií podle potřeby a 

 rozsahu budovy (1-15 v systému KNX/EIB)(horizontal cabling), 

- Konsolidační propojovací bod – CP (Consolidation point), 

- Konsolidační propojovací kabel, 

- Pracovní prostor uživatele (work area), 

- Víceuživatelský ukončovací zásuvkový stavebnicový systém (multi-user TO 

 assembly), 

- Prostá uživatelská datová zásuvka – TO (Telecommunication Outlet), 

- Technické prostory pasivních kabelových rozvaděčů (Telecommunication Closets), 

- Technické prostory telekomunikačních zařízení (Equipment Rooms), 

- Technický prostor ukončení vnějších kabelů vstupujících do budovy (Entrance 

 Facility). 

Z obecného hlediska se dělí strukturované kabelové rozvody systému automatizace budov na 

tři subsystémy: 

- Páteřní rozvody areálu budovy (campus backbone), 

- Páteřní (vertikální) kabelové rozvody budovy (building backbone), 

- Horizontální kabelové rozvody v budově v rámci jednoho podlaží 

 Jednotlivé dílčí kabelové subsystémy jsou mezi sebou vzájemně propojeny podle obr. 

5. 1 za použití výše jmenovaných funkčních prvků, tvoří tak hierarchické uspořádání podle 

obr. 5. 2. 
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Obr. 5. 1. Struktura obecného kabelového rozvodu. (Převzato z [33]) 

 

 

 
Obr. 5. 2.   Hierarchická uspořádání obecného kabelového rozvodu (Převzato z [13]) 

 

 

5.1. Subsystém rozvodů v areálu budovy 
 Kabelový subsystém rozvodů v prostoru areálu budovy (budov) se skládá z rozvaděčů: 

CD (Campus Distributor) 

 Od tohoto rozvaděče vedou hvězdicovou strukturou kabelové rozvody k jednotlivým 

hlavním rozvaděčům budovy (budov) BD (Building Distributor). 

 Pokud se v dané síti použije kabelový subsystém s rozvaděčem areálu „CD“, patří do 

něj též všechny kabelové rozvody v areálu včetně rozvodných panelů, na nichž jsou tyto 

kabely mechanicky nebo elektricky zakončené. Standard umožňuje též realizovat přímé 

propojení kabelovými rozvody mezi hlavními rozvaděči jednotlivých budov areálu, nicméně 

toto považuje jen za eventualitu, kterou lze použít jen v případě nutnosti. 
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5.1.1. Páteřní subsystém elektrických rozvodů automatizace budov  

 Páteřní subsystém elektrických rozvodů automatizace budov je tvořen hvězdicovým 

kabelovým propojením mezi hlavním rozvaděčem budovy „BD“ a jednotlivými rozvaděči na 

podlaží budovy. V tomto případě do vytvořeného kabelového subsystému patří: 

- Všechny kabelové rozvody automatizace budov mezi hlavním rozvaděčem a rozvaděči 

v jednotlivých patrech (podlažích) 

- Všechna mechanická a elektrická zakončení kabelů v BD a FD v rozvodných lištách, 

včetně případných flexibilních propojovacích kabelů 

 V některých případech se může vyskytnout případ situace, kdy můžeme propojit 

rozvaděče v různých patrech budovy přímo. Takové uspořádání lze použít jako záložní 

kabelové spojení mezi rozvaděči a to jen jako dodatek k výše uvedenému hvězdicovému 

způsobu. 

 Horizontální subsystém kabelových rozvodů je tvořen hvězdicovým propojením mezi 

daným rozvaděčem podlaží a příslušnými výstupy inteligentních zařízení. Do tohoto 

subsystému patří: 

- Všechny horizontální kabely 

- Všechna mechanická a elektrická zakončení pro příslušné zařízení 

 Horizontální kabely musí být bez jakéhokoliv přerušení vedeny mezi FD a TO, 

popřípadě CP. CP bod v tomto případě slouží jako dodatečný rozvaděč, který zlepšuje 

flexibilitu propojení horizontálních rozvodů. 

 

5.1.2. Rozmístění rozvaděčů v budově 

 Na jednotlivých podlažích jsou ve vhodných místech umístěny příslušné rozvaděče 

„FD“. FD rozvaděče pokrývají horizontální kabely vždy odpovídajícímu patru budovy a jejich 

výstupy v podstatě tvoří hvězdicové napojení na příslušné prvky systému automatizace 

budovy. FD v každém patře je napojen na BD – rozvaděč budovy umístěný nejlépe v přízemí 

technické místnosti – řídicí centrum budovy. Požadované rozměry technických místností, 

jejich vnitřní provedení, včetně přívodu elektrického napájení silovým napětím, osvětlení, 

větrání, zabezpečení včetně požární ochrany s nezbytnou signalizací jsou provedena dle 

požadavku výrobce a dle technických norem. 

 U velkých budov s rozsáhlým informačním systémem se lze setkat s oddělenými 

prostory určenými výhradně např. pro telekomunikaci, výpočetní techniku, automatizaci 

budovy apod. Typická je např. místnost, kde jsou uložena datová centra, kde je zvýšená 

koncentrace IT zařízení, jako jsou servery nebo počítačové clustery. 

Požadavky kladené na rozvody telekomunikací, rozvody automatizace budov a na úložné 

systémy kabelů uvnitř budovy upravuje norma ČSN EN 50174. 

 

5.2. Instalace kabelových rozvodů KNX/EIB 
 Při instalaci sběrnice (kabelového rozvody) a komunikačních kanálů je nutno dbát na 

příslušné předpisy a normy uvažované země. 

 SELV je zkratka (Safety Extra-Low Voltage), která označuje způsob ochrany před 

úrazem elektrickým proudem. 
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 Elektrický předmět s ochranou SELV, podobně jako u PELV nesmí mít na žádné 

vnitřní ani vnější části nebezpečné napětí. Na rozdíl od PELV však jeho obvody nejsou 

připojeny ani k ochranné soustavě ani k zemi. Zdroje obvodů SELV musí být v bezpečném 

provedení, aby do chráněné sítě nemohlo proniknout vyšší napětí. Tyto zdroje musí být od 

jiných obvodů elektricky odděleny. Zdrojem pro sítě SELV a PELV může být baterie, 

bezpečnostní transformátor (s dvojitou nebo zvýšenou izolací), nebo také dynamo na jízdním 

kole. 

 Základem termínu SELV je koncovka -ELV, která označuje zařízení, obvod nebo síť 

malého napětí. Doslovný překlad výrazu "Extra Low Voltage" je "velmi nízké napětí", v 

terminologii našich norem to bylo "malé napětí". 

Dovolený napěťový rozsah: Střídavé napětí: ≤ 50 V; Stejnosměrné napětí: ≤ 120 V; Do 25 

V stř. resp. 60 V ss není nutná ochrana proti přímému náhodnému dotyku. 

Důležité upozornění: Síť SELV nesmí být uzemněna! 

Typy sběrnicových vedení: Kabely TP1, které splňují požadavky Konnexu: YCYM 2x2x0,8 

J-Y(St)Y2x2x0,8 v provedení TP1 

Poznámka: Pouze zelené standardizované kabely KNX TP1 garantují: max. délku vedení 

linie; max. vzdálenost mezi dvěma přístroji v linii; max. počet účastníků na sběrnici v jedné 

linii. 

 Správné parametry souvisí s odporem 72 Ω a kapacitou smyčky 0,12 μF kabelu o 

délce 1000 m. U ostatních kabelů musí být dodržena maximální délka, která je uvedena 

v katalogovém listu kabelu. Stínění instalovaných kabelů sběrnice nemusí být normálně 

propojeno. Při instalaci standardizovaných kabelů se zkušebním napětím 4 kV platí tyto 

podmínky: využitý pár (červená +; černá -); volný pár (přípustné možnosti použití) nechat 

volný; použít pro jiné obvody s malým bezpečným napětím SELV. 

 

Kladení vedení: 

 Pro kladení sběrnicových vedení platí stejné instalační podmínky resp. předpisy jako 

pro instalaci rozvodů 230/400 V AC. 

 

Zvláštní požadavky jsou: 

 Izolované vodiče vedení silových kabelů s izolačním pláštěm a sběrnicové vedení 

KNX se smí klást v souběhu bez vzájemného odstupu. 

 Izolovaná sběrnicová vedení KNX se musí klást s mezerou alespoň 4 mm od 

izolovaných vedení sítí 230 V AC nebo s ekvivalentní izolací jako přídavnou izolací na 

vodičích sběrnicového vedení. To platí také pro vodiče vedení jiných proudových obvodů než 

SELV/PELV. 

 Od vnějších bleskosvodů a svodičů přepětí je nutno dodržet dostatečný odstup. Je 

nutné se postarat o trvalé označení sběrnicových vedení KNX TP1 nebo BUS. 
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