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ABSTRAKT  
Pojem inteligentná budova sa nevzťahuje len k budove ako celku, ale aj na bloky budov, priemyselné komplexy a často aj na 
spojenie niekoľkých komplexov, ktoré sa nachádzajú v iných štátoch, alebo aj na iných kontinentoch. Budovy musia mať dlhú 
životnosť, preto sa na ich návrh a konštrukciu vrátane architektúry kladú vysoké nároky. Musia sa prispôsobovať v priebehu 
rôznych časových úsekov v závislosti od premenlivosti priorít a potrieb ich užívateľov. Integrované systémy riadenia budov, 
energie, komunikácie a integrované systémy návrhu konštrukcie budov sú dôsledkom kombinácie riadenia budov s 
inteligentnou budovou a jej subsystémami. V príspevku sú prezentované subsystémy trvalo udržateľnej energie, 
integrovaného systému riadenia budovy, trvalo udržateľnej výstavby a programovateľné technológie pre technické 
zariadenia budov. 
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ABSTRACT 
Intelligent building integrates technology and process to create a facility that is safer, more comfortable and productive for 
its occupants and more operationally efficient for its owners. Advanced technology combined with improved processes for 
design, construction and operations provide a superior indoor environment that improves occupant comfort and productivity 
while reducing energy consumption and operations staffing. The paper deals with subsystems of intelligent building 
direction, particularly with subsystems of sustainable energy, integrated system of intelligent building direction, sustainable 
construction and programmable technologies for technical equipment of buildings. 
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ÚVOD 
 

Cieľom stavebnej činnosti v pozemných stavbách je vybudovanie stavebného diela – budovy, ktorá predstavuje systém 
zložený z niekoľkých častí (subsystémov, prvkov, dielov, atď.), ktorých vlastnosti by mali spĺňať požiadavky odpovedajúce 
danej funkcii a umiestneniu konkrétnej časti subsystému v systéme budovy. Z konštrukčného hľadiska môžeme rozdeliť 
konštrukčný systém budovy na základné subsystémy a radu čiastkových subsystémov a prvkov nižších úrovní. Pre postavenie 
dokonalej budovy nestačí navrhnúť a vyrobiť dokonalé stavebné prvky, konštrukcie a stavebné diely, ale je nutné vyriešiť 
vhodný spôsob osadenia a vzájomné spájanie a stykovanie jednotlivých prvkov, konštrukcií a stavebných dielov medzi 
sebou. Základným cieľom pri navrhovaní a realizácii stavieb pozemného staviteľstva je vytvorenie kvalitného prostredia pre 
účel, pre ktorý je daný objekt navrhnutý, pričom kvalita by mala byť zabezpečená počas celej doby predpokladanej 
životnosti, čo je aj cieľom trvalo udržateľnej výstavby. Znamená to vytvorenie prevádzkovo premyslenej a estetickej 
architektonickej formy stavebného objektu, ktorá spĺňa všetky požiadavky na vnútorné prostredie budovy a urbanistické 
požiadavky vzhľadom k vonkajšiemu prostrediu [1]. Pre zhotovenie kvalitnej budovy je nutné splniť celú radu požiadaviek, 
ktoré je potrebné skĺbiť v jedno konštrukčné riešenie takým spôsobom, aby boli všetky zložky harmonicky vyvážené.  

Príspevok je zameraný na riadené subsystémy v inteligentných budovách, predovšetkým na subsystém trvalo udržateľnej 
energie, integrovaného systému riadenia inteligentných budov, trvalo udržateľnej výstavby a na programovateľné technológie 
pre technické zariadenia budov. 

 
 INTEGROVANÉ SYSTÉMY RIADENIA A NÁVRHU INTELIGENTNÝCH BUDOV 
 

Vnútorné prostredie budov charakterizujú fyzikálne, chemické a biologické parametre, ktoré pôsobia na fyzický 
a psychický stav človeka. Spoločný účinok skupiny špecifických parametrov potom vyjadruje tepelný a vlhkostný stav 
prostredia, kvalitu ovzdušia, akustiku prostredia alebo kvalitu osvetlenia. Úpravu stavu vnútorného prostredia si vyžadujú 
najmä hygienické, technologické, biologické a bezpečnostné (požiarne) dôvody. V obytnom prostredí sú to predovšetkým 
hygienické dôvody, ktoré definujú požiadavky na stav prostredia z hľadiska potreby človeka. Pobytové priestory budov sú 
zaťažené produkciou tepla, vlhkosti a chemických látok, ktoré ovplyvňujú teplotu, vlhkosť a koncentráciu znečisťujúcich 
látok v ovzduší. Kvalita vnútorného vzduchu je ovplyvnená zdrojmi znečisťujúcich látok z vnútorného aj vonkajšieho 
prostredia [2].  

Vývoj pokročilých komunikačných sietí je možné klasifikovať ako tok ľudí (dohľad, súkromné vstupy, priestor), toky 
energie a vody (monitorovanie sietí a výpočet spotreby energie a vody, správa sietí a kalkulácia spotreby energie a vody v 
každom dome, systém nakladania s odpadmi), informačné toky (riadenie procesu a prijímanie správ medzi rezidentmi, 
správou budov a vybranými vonkajšími službami - polícia, hasiči, škola, nemocnice).  

Oblasti možného využitia pre návrh inteligentnej budovy zahŕňajú [1]: 
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 zaradenie jednotlivých subsystémov do oblasti funkcie obsluhy a komunikačnej funkcie, 
 definovanie jednotlivých subsystémov z hľadiska rozčlenenia jednotlivých funkcionalít podľa kategorizácie 

zohľadňujúcej subsystémy z potrieb budovy a zákazníka, 
 voľba zaradenia vybraných subsystémov do systému riadenia budovy alebo systému komunikácie, 
 definovanie inteligentnej budovy, 
 projekt spracovaný interdisciplinárnym prístupom zúčastnených profesionálne orientovaných odborníkov a špecialistov. 
 
Fázu integrácie od drôtových spojení vo fáze 1 až po využitie obecných protokolov pri definovaní integrovaných systémov 
znázorňuje Obr. 1. 

 

 
 

Obr. 1 - Fáza integrácie od drôtových spojení vo fáze 1 až po využitie obecných protokolov pri definovaní integrovaných 
systémov [1] 

 
 SUBSYSTÉM TRVALO UDRŽATEĽNEJ ENERGIE 
 
 Systémy, ktoré patria do subsystému trvalo udržateľnej energie majú rôzne názvy, väčšinou určené ich výrobcami, 
napríklad:  
 BAS (Building Automation System),  
 EMS (Energy Management System),  
 BEMS (Building and Energy Management System),  
 EMCS (Energy Management and Control System),  
 CCMS (Central Control and Monitoring System),  
 FMS (Facilities Management System),  
 Smart Grid,  
 EMC (Electromagnetic compatibility),  
 RES (Renewable Energy Sources) – obnoviteľné zdroje energie,  
 BE (Building Environment) – prostredie budovy. 
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 Tieto systémy majú všeobecne základ v systémoch merania spotreby energií, meraní hodnôt, ktoré tieto systémy 
ovplyvňujú na rozhodujúcich miestach (teplota, vlhkosť, čistota), v automatizovanom ovplyvňovaní a riadení toku 
vykurovacích médií (vzduch, voda, plyn, elektrina, atď.) tak, aby boli optimalizované hodnoty slúžiace k príjemnému pobytu  
a aby boli rešpektované individuálne hodnoty požadované prostredníctvom ľahkého užívateľského rozhrania 1.
 Optimalizácia spotreby energií je daná interakciou cieľového správania dynamického systému v konkrétnom prostredí, 
ktoré je dané typmi a usporiadaním stavebných materiálov a dielov, ale aj štruktúrou typov používaných energií a ich 
meniacich sa cien. 
 
 SUBSYSTÉM INTEGROVANÉHO SYSTÉMU RIADENIA BUDOVY 
 
 Subsystémy integrovaného systému riadenia budov pozostávajú zo systémov detekcie požiaru, bezpečnostnej detekcie 
a z kontroly vstupu. Z hľadiska kontroly a ovládania prostredia tu patria systémy: 

 riadenia budovy a energií,  
 vykurovanie,  
 vetranie a klimatizácia vrátane hygienických opatrení.  

 
 Ak sa jedná o správu a ovládanie elektrických zariadení, potom sa tu zaraďuje systém ovládania a riadenia elektrických 
zariadení, osvetlenia a rozvod elektrickej energie vrátane rozvodu informačných signálov. Lokálne rozhranie pre systémy pre 
riadenie vnútorného prostredia, napríklad bytu (teploty, vlhkosti, vetrania, kódovania prístupu) má v súčasnosti podobu 
dotykového panela s webovým rozhraním a umožňuje ovládať všetky automatizované prvky. Predovšetkým systémy pre 
detekciu CO, detekciu zaplavenia, detekciu úniku plynu, detekciu elektromagnetického žiarenia, detekciu prúdenia vzduchu, 
detekciu pachu, detekciu vysokej vlhkosti v kotolniach a garážach a spôsoby riadenia nadväzujúcich technológií pre riešenie 
vzniknutých problémov (napr. zákaz vstupu do garáží a výzvy k opusteniu priestoru spoločne so spustením motorov 
ventilácie). Systémy zahŕňajú aj meranie, detekciu a predikciu vonkajších klimatických podmienok (teplota, vlhkosť, 
rýchlosť vetra) a preberanie predpovedí počasia z externých internetových zdrojov. 
 V inteligentných budovách je základným prvkom najmä elektrické zariadenie pre snímanie fyzikálnych, chemických 
alebo biologických veličín za účelom ovplyvňovania požadovaných hodnôt prostredia, energií a ich kvalít, pohodlia, 
osvetlenia, ovzdušia, teploty, vlhkosti, cirkulácie vzduchu, vplyvu klimatizácie, zabezpečenia psychických, zdravotných, ale 
aj estetických kvalít v budove. Pre tieto kvality života v budovách sa využívajú senzory, ktoré sú nezastupiteľným prvkom 
akejkoľvek automatizácie výrobnej aj nevýrobnej sféry. Senzor ako funkčný prvok vždy tvorí vstupný blok určitého 
meracieho a regulačného reťazca. Použitie senzorov môže byť nasledovné: senzor osôb, senzor priestoru, senzor slnečného 
svitu, senzor snímajúci prítomnosť a pohyb ľudí 1. Napríklad meranie a riadenie vzduchotechnických systémov (VZT) je 
zamerané na zhodnotenie vnútorného prostredia budov a väzby na oblasť vzduchotechniky v budovách, vetrací systém, 
inštaláciu tepelných výmenníkov alebo zariadení pre optimalizáciu výmeny vzduchu pomocou senzoru CO2.  
 Monitorovací a riadiaci systém pre energie zahŕňa:  

 riadenie spotreby na základe príkonových limitov a na základe časovo premennej ceny energie,  
 skladovanie energie (efektívny energetický management monitorovania spotreby energií v budovách),  
 invertory,  
 vysokoúčinné motory (zníženie dynamickej energie vetrákov, čerpadiel), 
 automatizované ovládanie a riadenie klimatizačných systémov a vykurovania,  
 meranie a regulácia plynových odberných zariadení – inteligentné plynomery. 

 
 SUBSYSTÉM TRVALO UDRŽATEĽNEJ VÝSTAVBY 
 
 Z hľadiska konštrukcie stavby inteligentnej budovy sa v budúcnosti podporí komercionalizácia nasledovných produktov: 

 prediktívne riadenie veľkých budov, 
 univerzálny AC/DC detektor kovov s vysokým priestorovým rozlíšením, 
 multifunkčný nízkoenergetický stavebný materiál, 
 low power ORC, 
 subtílne konštrukčné prvky z vysokohodnotných silikátových kompozitov pre energeticky efektívne budovy, 
 multifunkčná obvodová konštrukcia pre budovy s minimálnou energetickou náročnosťou. 

   
 Stavebno-energetická koncepcia, prevádzkové a stavebno-konštrukčné súvislosti, spoločne s riešením technických 
systémov budov sú nosným prvkom inteligentnej budovy. Vytvorenie podmienok pre špecifické riešenie typologicky 
odlišných budov (budovy na bývanie, administratívne budovy, budovy pre vzdelávanie, atď.) si budú vyžadovať riešenie 
stavebno-tepelných dopadov na budovu, požiadavky a odporúčania. Ekonomické dôvody nútia riešiť budovy so zameraním 
na využívanie podzemných častí ich konštrukcie. Na základe toho je potrebné stanoviť konštrukčné požiadavky s využívaním 
nových technológií a materiálov, definovať pevnostné štruktúry, využívať matematické modely. Odporúča sa aplikovať 
systém modelovania sémiotickým modelom najmä pri projektovaní požiadaviek a nárokov na stavbu a zaviesť funkčného 
špecialistu, ktorý sa bude zaoberať analýzou požiadaviek v rôznych fázach staviteľstva, kedy sa môžu uskutočniť požiadavky 
užívateľov v procese výstavby (proces semiózy). Riešenie vytvorené analytikom môže mať neočakávaný dopad na iné časti 
projektu. Potom projektant musí vypracovať taký návrh, ktorý bude zodpovedať špecifickým požiadavkám 1.  
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 Tepelná ochrana budov je disciplínou, ktorá má svoj vysoký špecifický význam, nakoľko riešenie energetickej náročnosti 
budov, šírenie tepla v konštrukciách, vlhkosti, tepelná stabilita, posudzovanie stavby z hľadiska konštrukcie je základnou 
problematikou pri riešení inteligentných budov. 
 Využitie stavebných odpadov z demolácií a dodržiavanie životného cyklu stavby je nutnou stránkou stavebných činností. 
Vzhľadom k rozsahu stavebných činností a tým i významu environmentálnych dopadov spôsobených touto činnosťou a ich 
produktmi, t.j. budovami je pre celkové znižovanie týchto vplyvov veľmi dôležitou aplikáciou stanovenej metodológie 
hodnotenie životného cyklu (Life Cycle Assessment – LCA). LCA metóda je univerzálna a môže ju použiť každá 
organizácia, ktorá potrebuje objektívne posudzovať a vzájomne porovnávať vplyvy určitých systémov (výrobkov, služieb, 
procesov) na životné prostredie. Určuje environmentálne aspekty a možné environmentálne vplyvy počas celého životného 
cyklu produktu 3.  
 Funkčné zameranie stavebníctva by malo stanoviť kritériá, ktoré sú platné od navrhnutej koncepcie až po uvedenie do 
prevádzky, malo by určovať trvalé a zdravé budovy, rešpektovať platnú legislatívu a tiež rešpektovať ekologické hľadisko 
recyklácie a ochrany životného prostredia a výroby stavieb. Malo by dodržiavať základné princípy integrovaného 
navrhovania a koncepčného riešenia stavby a jej optimalizáciu z konštrukčného, technologického a materiálového hľadiska, 
ako aj zo stavebno-energetického hľadiska rešpektovať tvorbu kvalitnej internej mikroklímy budov 1. Na Obr. 2 je 
znázornená fáza integrácie od drôtových alebo bezdrôtových spojení vrátane stavebno-architektonickej koncepcie vo fáze 1 
až po definovanie subsystémov trvalo udržateľnej výstavby a energetiky [1]. 

 
Obr. 2 - Fáza integrácie od drôtových alebo bezdrôtových spojení vrátane  

stavebno-architektonickej koncepcie vo fáze 1 až po definovanie subsystémov trvalo udržateľnej výstavby a energetiky [1] 
  
 PROGRAMOVATEĽNÉ TECHNOLÓGIE PRE TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 

 
 V oblasti regulácie na báze programovateľných technológií pre riadenie technických systémov (TZB - Technické 
Zariadenia Budov) v budovách ide väčšinou o riadenie prebiehajúcich tepelných procesov, ktoré súvisia so zabezpečením 
tepelnej pohody v budovách, domoch, kancelárskych priestoroch, obchodných centrách atď. V anglickom jazyku sa používa 
skratka HVAC (Heating, Ventilation, AirConditioning), ktorá vystihuje hlavné používané technológie (Vykurovanie, 
Vetranie, Klimatizácia) 1. 

Tvorba internej mikroklímy vzduchotechniky sa vyznačuje požiadavkou konštantnej úrovne vnútorného prostredia, ktorá 
má byť stabilná aj pri výrazne premenných stavoch vonkajšieho okolia budov alebo technologických procesov. Nakoľko sa 
vzduchotechnické systémy navrhujú pre výpočtové extrémne hodnoty, musí sa ich prevádzka pre iné pomery vplyvov 
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regulovať tak, aby výkon systémov zodpovedal okamžitým tokom agensov. Pre splnenie tohto účelu sa využíva regulácia 
a ovládanie.  

Reguláciu je možné vo vzduchotechnike definovať ako proces, pri ktorom sa monitoruje tzv. regulovaná veličina 
funkčného súboru, porovnáva sa s požadovanou tzv. riadiacou veličinou a v závislosti od výsledku porovnania sa pomocou 
akčného člena (armatúry so servopohonom) koriguje a riadi správanie súboru. Regulácia je v podstate udržiavanie 
regulovanej veličiny v daných medziach pomocou hodnôt zistených meraním. Ovládanie je zásah do funkčného súboru, 
ktorým sa vyvolá zmena správania systému (napr. vypnutie, zapnutie apod.) na základe zadaných požiadaviek. Ovládanie je 
riadené bez spätnej väzby. Systémy regulácie sa podľa spôsobu prenosu regulačných signálov delia na reguláciu elektronickú, 
elektrickú a pneumatickú. Možná je aj ich kombinácia (snímanie elektricky a ovládanie pneumaticky). Regulačnú sústavu 
tvorí súbor snímacích, registračných, výkonných, napájacích a ďalších prvkov, z ktorých primárny je regulátor, zvyčajne 
vybavený mikroprocesorom s možnosťou inteligentnej komunikácie. Základné regulované hodnoty vo VZT sú klimatické 
veličiny a veličiny teplonosných látok (teplota, vlhkosť, prietok, koncentrácia, tlak, atď.). Podľa zostavy VZT zariadení 
a požiadaviek na kvalitu vnútorného prostredia možno zvoliť radu rôznych kombinácií regulácie. V prípade klimatizačných 
zariadení musí regulácia vzduchotechniky a vodných rozvodov tvoriť jeden funkčný celok. Napríklad v občianskych 
stavbách je typická regulácia výslednej teploty miestnosti, prípadne regulácia vlhkosti vzduchu a v priemyselných objektoch 
sa ešte môžu vyskytnúť požiadavky na monitorovanie koncentrácie škodlivín 4. 
 Nová generácia voľne programovateľných regulátorov pre automatizáciu budov je v súčasnosti aktuálna vzhľadom k 
tomu, že je možné jej uplatnenie v systémoch automatizácie budov riešených na báze KNX, LonWorks, BACnet, atď., ale aj 
samostatne a to podľa rozhodnutia projektanta a zákazníka 1. Všetky regulátory tejto generácie umožňujú naprogramovať 
vlastný ovládací algoritmus v návrhovom prostredí. Každý regulátor je navrhnutý pre konkrétnu problematiku regulácie 
(napr. ovládanie Fan Coil jednotiek, ovládanie tepelných zdrojov, ovládanie vykurovacích úsekov, vzduchotechniky, 
osvetlenia atď.), avšak konkrétne použitie a začlenenie do komplexného riešenia je len na tvorcovi užívateľského algoritmu.  
 
 ZÁVER 
 
 Medzi základné kritériá trvalo udržateľnej výstavby patrí cieľavedomý výber stavebných materiálov a konštrukcií, ktorý 
by mal byť zameraný prioritne na uprednostňovanie environmentálne vhodných stavebných materiálov a konštrukcií, čím by 
sa dospelo k zníženiu energetických a materiálových tokov v priebehu celého životného cyklu budovy. V procese hodnotenia 
stavebných konštrukcií je dôležité upriamiť pozornosť na posudzovanie využívania a vyčerpávania materiálových 
a energetických zdrojov, predovšetkým neobnoviteľných nosičov energie, na elimináciu vplyvu materiálov na životné 
prostredie a na zlepšenie kvality vnútorného prostredia budov. Na základe uvedených skutočností bude nevyhnutné budovy 
v budúcnosti stavať v energetických a ekologických charakteristikách, pričom hlavný dôraz sa musí klásť na úsporu 
materiálu, životnosť a udržateľnosť.  
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