
 

TZB úvod 

TZB – co pod tuto kategorii spadá 
 

• řízení mikroklimatu objektu 

• řízení energetiky objektu 

• řízení zabezpečení objektu 

• řízení doplňkových služeb 

 



 

TZB informace 

TZB – portál 
 

• Informace od odborníků 

• Informace od firem 

• Informace o novinkách 

• Informace od entuziastů 

 
 



 

TZB snímače 

Teplota, relativní vlhkost, CO2 

 

• Snímače teploty (různé technologie …..) 

• Snímače relativní vlhkosti (RH11, …….) 

• Snímače CO2  přesné (technologie NDIR) levné (časová degradace….)  

• Kombinované snímače EE80 (cena cca 10 000,- Kč) 

 
 



 

TZB regulace 

Řízení teploty, relativní vlhkosti, CO2 

 

• Teplota 

– Topení: ovládání radiátorů, zapínání přímotopů, zapalování kotlů … 

– Chlazení: klimatizační jednotky, kombinace s rekuperací 

• Relativní vlhkost 

– zvlhčování (piezoelektrické zvlhčovače 20 – 50W) 

– odvlhčování (chlazením vzduchu a kondenzací)  

• CO2   

– větrání prostor – vemkovní  vzduch má nižší obsah CO2   
 
 



 

TZB regulace 

Problematika úrovně CO2 

 
• Skleníkové plyny, skleníkové jevy, průmysl, doprava 

 



 

TZB regulace 

Problematika úrovně CO2 

 
• Stav za 45 let při stejném tempu průmyslu 

 



 

Vnitřní klima 

Vnitřní klima 
 

• Teplota 
• Relativní vlhkost 
• CO2 

 
 
 
 
 
 

• Řízení zdrojů tepla i chladu a akumulace jsou 
základem tepelné pohody, pro skutečnou pohodu je 
však třeba nezapomínat na čerstvý vzduch ( CO2 ) 

• Minimální zajištění je pomocí ventilátorů – nucené 
větrání 

 
 

R
e
la

ti
v
n

í 
v
lh

k
o

s
t 
%

 

Teplota oC 



 

Vnitřní klima 

Vnitřní klima 
 

• Vliv vlhkosti na kvalitu ovzduší 
• Pásmo 40% – 60% RH je vyhovující 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• © Multivac Pardubice 

 
 



 

Vnitřní klima 

Vnitřní klima 
 

• Filtrace vzduchu od nečistot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• © Multivac Pardubice 

 
 
 



 

Vnitřní klima 

Vnitřní klima  
 
 
 
 
 
 

• Pro snížení energetických ztrát doporučujeme 
rekuperaci  

• Abychom zbytečně nevětrali již „dobré“ ovzduší je 
vhodné použít čidla CO2 nebo lépe čidlo i se 
snímačem vlhkosti vzduchu.  

• Programové řízení větrání v celém domě po 
místnostech je velmi náročné na počty ventilů a na 
rozvody  a je realizovatelné u rekonstrukcí jen s 
přestavbou minimálně stropů. 

• Důležité je i odkud přivádíme čerstvý vzduch. 
 

 



 

Zabezpečení objektu 

Bezpečnost 
 

• požární zabezpečení 

• energetické zabezpečení 

• zabezpečení přístupu 

• další bezpečnostní hrozby 

 



 

Zabezpečení objektu 

Poplachové Zabezpečovacích a Tísňové Systémy (PZTS) 

 

• ČSN EN 50131-1 ed. 2  

• I&HAS – poplachová systém proti vniknutí a přepadení 

• 4 stupně zabezpečení 

• 4 třídy prostředí 

• 4 přístupové úrovně 

• Vniknutí, tíseň, sabotáž, poruchy 

• Poplachový systém (social alarm system = SAS) 

 

 



 

Zabezpečení objektu 

Požární bezpečnost 
 

• požární hlásiče – vhodné umístění, vhodný počet, varovný systém 

• automatické hašení – serverovny, přítomnost osob 

• prověřování systému 

 

 

Optická, hlasová, akusticá výstražná zařízení  



 

Zabezpečení objektu 

Energetická bezpečnost 
 

• zajištění energie pro kritickou infrastrukturu 

• problematika evakuačních výtahů 

• záložní akumulátor, měniče – kombinace s fotovoltaikou 

• kombinace s požární bezpečností – možné ohrožení 

 



 

Zabezpečení objektu 

Přístupové systémy 
 

• systém kontroly vstupů (access control system = ACS) 

• EACS - elektronický systém kontroly vstupu ČSN EN 60839-11-1 

• vstup do objektů – ochrana všech vchodů 

• karetní, chipové systémy – možnost zneužití 

• identifikace kamerou – problematika GDPR 

• návaznost na další informační systémy – docházkové systémy 

• problematika návštěv 

 



 

Zabezpečení objektu 

EACS - elektronický systém kontroly vstupu  
 



 

Zabezpečení objektu 

Další bezpečnostní hrozby 
 

• přírodní živly 

• nebezpečné osoby 

• nebezpečné činnosti 

•  vyhodnocování rizik 



 

Energetika domu 

Energetika domu 
 

• Vlastní hybridní fotovoltaická elektrárna s akumulací energie – základ 
stability a soběstačnosti (alespoň částečné) 

• Řízení zdrojů tepla i chladu a akumulace, nastavení teplot užitkové 
vody, teploty v místnostech (CO2, RH) je základem pohody domova 
(nezapomínat na větrání)  

• Možnost ovládání alespoň některých zásuvek inteligentním systémem 
je velkou výhodou (pomocné zdroje tepla, vlhkosti nebo vysoušení, …) 

• Záložní zdroj tepla (krbová kamna) i elektřiny (elektrocentrála) je vítaný 
• Dálkové ovládání přes internet i mobil je samozřejmostí 
• Dobrým řízením a plánováním lze ušetřit i tisíce korun 
• Do budoucna lze očekávat zapojení hybridních elektráren do 

distribuční soustavy a „obchodovat“ s elektřinou 
 

 



 

Energetika domu 

Energetika domu 
 

 
 

Schéma hybridní elektrárny 

Reálná elektrárna (ve škole) 



 

Energetika domu 

Energetika domu 
 

• Denní výroba energie FVE 3,5 kWp  
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Energetika domu 

Energetika domu 
 

• Porovnání měsíců v letech 2012 – 2019 - FVE 3,5 kWp  
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Ovládání spotřebičů 

Ovládání spotřebičů 
 

• Automatizace domu se provádí lépe pokud máte možnost ovládat i 
některé spotřebiče i zásuvky. Je zřejmé že natápění zásobníku vody není 
třeba provádět nepřetržitě, ale po dobu funkce rychlovarné konvice 
(zpravidla několik minut) lze natápění přerušit. Podobně to je třeba při 
používání žehličky nebo i pečící trouby.  

• Řízení spotřebičů vyžaduje zpravidla kabel od každé zásuvky do 
rozvaděče a tedy i mohutný rozvaděč. Na to je třeba myslet na začátku 
rekonstrukce. 

• Řízení některých spotřebičů (žaluzie, napouštění vany, otevírání vrat a 
podobně) je pak součástí dalších automatických systémů a je nutnost je 
ovládat zpravidla z rozvaděče. 

• Dnes ještě chybí standardy pro rozvod DC, ale možná již v blízké době je 
budeme v domovních rozvodech postrádat. Ideální je na to při 
rekonstrukcích myslet. 

 



 

Ovládání spotřebičů 

Ovládání spotřebičů 
 

Počet pozic dříve byl domovního rozvaděče 
přibližně  12 - 24 
 
Dnes doporučujeme domovní rozvaděč 
dimenzovat  na 2 - 3 x více pozic než je počet 
aktuálně potřebných technologií. 



 

Zabezpečení domu 

Zabezpečení domu 
 

• Automatizace domu zpravidla obsahuje i oblast zabezpečení obydlí při 
nepřítomnosti i v noci a zabezpečení proti požáru. 

• Existuje velká řada systémů od jednoduchých systémů až po systémy s 
využitím přenosu obrazu na cloudy a do mobilních zařízení. Je třeba 
vybrat systémy, které útočníky odradí.  

• Nejjednodušší použití je systém simulace přítomnosti v domě.  
• Systémy je vhodné propojit i s dalšími systémy domova. Např: rozblikání 

všech světel v domě upozorní sousedy a pravděpodobně odradí útočníka 
• Pozor na stereotypy chování. 
• Zabezpečení proti požáru dokáže identifikovat nebezpečné zvýšení 

teploty. Odpojit příslušné sekce zdrojů a předat informaci správci 
(případně i zahájit hašení nebo informovat příslušné instituce) 



 

Co znamená chytrý domov 

Chytrý domov (Smart Home) 
  
• je bezpečný a zdravý 
• je připraven na můj návrat z práce 
• poskytuje mi pohodlí 
• poskytuje mi služby 
• je schopen řešit problémy 
• je schopen se učit podle přání obyvatel 
• --------------------------------------------------------------- 
• domov, který je prošpikován snímači a čidly, 
• plný elektronických obvodů a zařízení 
• řízený několika spolupracujícími systémy  
• neustále doplňovaný o další elektroniku se kterou si tchýně neporadí  
 



 

Co všechno může být chytré 

Co všechno může být chytré?? 
• Jakékoliv zařízení, které lze elektricky ovládat 

– Chytrost záleží na kvalitě procesoru, paměti a šikovnosti programátora 
– Chytré je to co komunikuje s ostatními systémy v domě  
– Chytré zařízení komunikuje často i po internetu 
– Chytré zařízení si může „samo“ zajistit servis, doplnit chybějící spotř. materiál …. 
– Chytré zařízení ukládá data do „cloudu“ výrobce a ten o Vás ví „skoro“ všechno 
– Dnes se často tato zařízení označují souhrnně zkratkou IoT 

 
• chytré znamená i vychytralé – pozor na únik  informací (GDPR) 
 

• vzhledem k velikosti zařízení může být napadeno zvenku útokem 
 

• může dojít i k chybám, které mohou mít fatální důsledky 



 

Úklid 

Chytrý úklid 
 

• Systémů pro základní úklid je dnes 
také celá řada. Od suchých vysavačů 
přes ty které vytírají mokrou cestou 
až po komplexní robotický úklid . 

• Systémy jsou zpravidla autonomní, 
mají vlastní komunikační prostředky a 
obsluha sama musí nastavit časy 
provádění úklidu. 

• Systémy dnes mají formu učení, 
podají report o úklidu, o potřebě 
vyměnit baterii nebo filtry (jsou 
schopny si je i samy objednat). 

• U běžných systémů ale stále musí 
člověk vyprazdňovat ručně a pokud 
tak neučiní úklid není proveden 

iRobot  Roomba 980 



 

Zahrada 

Automatizace zahrady 
 

• Starost o zahradu či zahrádku může také do 
značné míry převzít automatický systém.  

• Jedná se především o zalévání 
• Je možno sbírat informace o stavu zahrady 

(teplota, vlhkost, ……) 
• Integrací s energetickými systémy lze výhodně 

využít přebytků energie např. pro zalévání 
zahrady 

• Zvláštní případ jsou zimní zahrady kdy je 
důležitá i kombinace s řízením teploty 

• Při řešení dálkového ovládání se nabízí i 
propojení s veřejnými informačními systémy  
 



 

Komunikace 

Zabezpečení komunikace 
 

• Základem úspěšného provozu systémů je dnes zajištění 
komunikace 

• Zároveň je to zranitelné místo systému 
• Málokdo má připojení optickým vláknem (rozvaděče v bytových 

domech) 
• Je vhodné zajistit náhradní komunikační kanál, který bude 

využíván jen v případě výpadku primárního kanálu 
• Spojení přes mobilní technologie dnes není příliš drahé 
• Další oblastí je zajištění počítačové sítě proti hackerům, což závisí 

na použitých SW systémech a kvalitě HW i schopnostech 
servisního technika, který instalaci provádí 

• Osvědčil se i sytém, kdy jedním komunikačním kanálem lze 
resetovat druhý systém.  

 



 

Zkušenosti 

Zkušenosti z provozu 
 

• Není žádoucí vytvořit „super složitý“ systém pokud jej má ovládat laik 
• Vyžaduje to zpravidla časté zásahy servisu, zvýšené náklady atd. 
• Komplexní systém volte tak, aby měl jednoduché informační rozhraní a 

jednoduché ovládání 
• Systém, který roste po částech má zpravidla samostatné ovládání 

jednotlivých částí, ale zpravidla mu chybí propojení jednotlivých částí 
• Počítejte s životností jednotlivých subsystémů 
• Zařízení založené na průmyslovém PLC má sice vyšší cenu, ale také má 

vyšší spolehlivost, delší životnost a možnost vývoje v čase.  
• Životnost PLC systému může být více než 10let (pokud nedojde k 

technologické změně) 
• Informace zpravidla hledejte na internetu 
• Nejvíce nezávislých informací dávají komunitní servery  

 
 

 



 

Zkušenosti 

Námět na využití TZB2 
 

• Do přenosného prostředku zabudujte snímač CO2, teploty a vlhkosti 
• Přidejte řízenou zásuvku nebo dvě (SSR nebo stykač) 
• Vyhodnocujte všechny veličiny a upravujte mikroklima podle nastavených 

hodnot. 
• Větrání (zpravidla nelze automatizovat) 
• Vlhkost lze vyřešit  – odvlhčování je problematičtější (dražší, hlučné) 
• Teplotu lze ovládat řízením ventilů radiátorů nebo v kombinaci s větráním 
• Větrání i teplotu lze řídit přímo v rekuperační jednotce. 
 

 
 

 



 

END 

Děkuji za pozornost 
 

Jan Lang 
lang.jan@kyberna.cz 




