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1 ZÁKLADY AUTOMATIZÁCIE BUDOV 

1.1  AUTOMATIZÁCIA BUDOV  

V našej modernej priemyselnej spoločnosti sa stále viac a viac postupov a procesov 

automatizuje. Stupeň automatizácie v obytných a funkčných budovách sa tiež celosvetovo 

neustále zvyšuje, pretože obyvatelia a prevádzkovatelia chcú stále viac pohodlia, bezpečnosti 

a hospodárnosti. 

V tejto súvislosti sa automatizácia budov rozvinula do dôležitej podoblasti automatizačnej 

techniky a ponúka zákaznícky orientované riešenia pre všetky typy budov. 

Rozlišuje sa automatizácia budov pre obytné a funkčné budovy a systémy „inteligentného 

domu“ pre súkromných užívateľov. 

Automatizácia budov (BA) označuje automatické riadenie a reguláciu funkcií budovy, ako je 

vykurovanie, klimatizácia a vetranie, ako aj osvetlenie a tienenie. 

Automatizácia budov ako dôležitý komponent technického facility managementu má za cieľ 

šetriť náklady na energiu a prevádzkové náklady, vykonávať funkčné sekvencie automaticky 

a podľa vopred definovaných hodnôt (parametrov) nastavení naprieč všetkými odbormi a 

zjednodušiť ich obsluhu a sledovanie. Na tento účel sú všetky snímače, akčné členy, ovládacie 

prvky, spotrebiče a ostatné technické jednotky v budove navzájom prepojené. Procesy 

možno kombinovať v scenároch a umožňujú inteligentnú a optimalizovanú interakciu rôznych 

komponentov. 

Automatizácia budov sa často zamieňa so systémami inteligentných domácností. Najmä  

v posledných rokoch rapídne narástol počet systémov inteligentných domácností pre 

súkromných užívateľov. To možno pripísať na jednej strane stále nižším cenám a známym 

výrobcom ako Apple, Amazon, Bosch atď., ktorí videli na trhu silné príležitosti na rast. 

V čoraz väčšom počte domácností sa využívajú rečoví asistenti, pomocou ktorých sa nielen 

prehráva hudba či získavajú informácie z internetu, ale dajú sa ovládať aj „inteligentné“ 

komponenty ako termostaty na radiátoroch, či svetlá. 

Ide teda o technické systémy a postupy pre obytné priestory a domy, ktoré majú za cieľ zlepšiť 

kvalitu života, bezpečnosť a efektívnejšie využívanie energie na báze zosieťovaných  

a diaľkovo ovládateľných zariadení. 

Súčasťou inteligentnej domácnosti je okrem zosieťovania zariadení budov (napr. osvetlenie, 

tienenie, vykurovanie) aj zosieťovanie spotrebnej elektroniky (napr. smart TV, hudobný 

systém) a vybavenia domácnosti (napr. chladnička, práčka). 



 
 

 
 

Vstup do sveta inteligentnej domácnosti je zvyčajne umožnený jednoduchými rádiovými 

systémami, ktorých inštalácia je pomerne jednoduchá aj pre neodborníkov. 

Tieto systémy však majú často dve nevýhody: 

• Sú založené na cloudoch. To znamená, že softvér, ktorý riadi zariadenia, beží na 

serveri dodávateľa a musíte k tomuto serveru pripojiť svoje zariadenia. Čo sa 

však stane, ak server už nie je prístupný? (Príklad: https://www.heise.de/ 

newsticker/meldung/Smarter-Tueroeffner-Nello-Ab-18-Oktober-ohne-

Funktion-4545084.html) 

• Systémy (nie všetky) majú často slabú interoperabilitu so systémami od iných 

výrobcov. Preto systém A nemôže komunikovať so systémom B. To znamená, že 

ste viazaní na jedného výrobcu. 

Napriek týmto nevýhodám je tu aj dôležitá výhoda. Internet je plný pomoci a v oblasti 

inteligentných domácností sa rozvinula veľká komunita a scéna tvorcov. 

Aký je však rozdiel oproti automatizácii budov? 

Automatizácia budov prepája aj techniku budov (napr. osvetlenie, tienenie, kúrenie), nie však 

spotrebnú elektroniku a vybavenie domácnosti. Existujú teda križovatky, ktoré ovplyvňujú 

sieťovú technológiu. Pripojenie a zosieťovanie v BA však prebieha cez štandardizované 

systémy a rozhrania. Existuje teda dobrá interoperabilita rôznych systémov a výrobcov. BA je 

tiež ľahko rozšíriteľné, a to buď zdieľaním existujúcej kabeláže alebo rádiovými systémami. 

Rovnako ako v oblasti inteligentných domácností, aj v oblasti BA existuje silný rastový trh so 

známymi výrobcami, ako sú Siemens, Sauter, Johnson Controls, Wago atď. 

DEFINÍCIE 

Keď sa zaoberáme automatizáciou budov, nemôžeme sa vyhnúť najdôležitejším normám. 

Jednou z najdôležitejších noriem na európskej úrovni je EN ISO 16484. Je rozdelená do 6 častí: 

• Časť 1: Špecifikácia a realizácia projektu 

• Časť 2: Hardvér 

• Časť 3: Funkcie 

• Časť 4: Žiadosti (pripravuje sa) 

• Časť 5: Protokol dátovej komunikácie 

• Časť 6: Testovanie zhody dátovej komunikácie 

 



 
 

 
 

Podľa EN ISO 16484 je definícia automatizácie budov nasledovná: 

„popis produktov, softvéru a inžinierskych služieb pre automatické ovládanie, monitorovanie 

a optimalizáciu, ľudské zásahy a riadenie na dosiahnutie energeticky efektívnej, ekonomickej 

a bezpečnej prevádzky technických zariadení budov 

DIN EN ISO 16484 nemôže pokryť všetky regionálne problémy. V Nemecku to preberá 

smernica VDI séria 3814. 

Toto usmernenie sa vzťahuje na: 

• automatizáciu budov a portfólie nehnuteľností, 

• živnosti (čiastočne), ktorých funkčnosť je dosiahnutá automatizáciou budov, 

• facility management, ak sa na prevádzku používajú funkcie BAC, 

• dočasne počas celých fáz životného cyklu budovy, najmä pre koncepciu, 

plánovanie, výstavbu, prevádzku a používanie, 

• žiadosť všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré konajú v zhode BAC. 

Hoci smernica nie je štandardom, je uznávaným technologickým pravidlom a musí sa  

vo všeobecnosti dodržiavať. V prípade škody odborníci pri posudzovaní zodpovednosti často 

vychádzajú z toho, či boli dodržané smernice. 

V roku 2019 bola smernica VDI 3814 úplne revidovaná a má nasledujúcu štruktúru: 

List 1: Základy 

List 1 predstavuje základy pre pochopenie automatizácie budov, vysvetľuje pojmy a venuje 

sa témam nasledujúcich listov.  

List 2: Plánovanie 

List 2.1 "Plánovanie; Plánovanie požiadaviek, koncepcia operátora a list špecifikácií" 

umožňuje úplný popis stavebnej úlohy s ohľadom na automatizáciu budovy. 

List 2.2 „Plánovanie; obsah plánovania, systémová integrácia a rozhrania“ poskytuje pomoc 

pri procese plánovania. 

List 2.3 „Plánovanie; prevádzkový koncept a používateľské rozhrania“ je popísané plánovanie 

rozhrania človek-stroj k automatizácii budovy. 

List 3: Funkcie a makrá 

Nová verzia Listu 3 ponúka modulárny systém funkcií a funkčných makier na popis  

a reprezentáciu automatizačných úloh v miestnostiach (funkcie automatizácie miestností) a 



 
 

 
 

systémoch (funkcie automatizácie systému), doplnený o riadiace funkcie. Obsahuje aj popis 

a formy znázornenia funkcií pre automatizáciu budov. List 3 je rozdelený na: 

List 3.1 Funkcie BA, funkcie automatizácie 

List 3.2 Makro funkcie (návrh sa očakáva v roku 2020, momentálne vo VDI 3813) 

List 4: Metódy a nástroje pre plánovanie, realizáciu a odovzdanie 

List 4.1 predstavuje pracovné nástroje a metódy, pomocou ktorých je možný úplný a jasný 

popis adresných systémov a zoznamov komponentov pre automatizáciu budov v rôznych 

fázach plánovania. 

List 4.2 predstavuje pracovné nástroje a metódy, pomocou ktorých je možný úplný a 

jednoznačný popis požiadaviek vlastníka budovy na automatizáciu budovy v rôznych fázach 

plánovania. 

Cieľom smernice VDI 3814 časť 4.3 (návrh sa očakáva v roku 2020) je predstaviť pracovné 

nástroje a metódy, pomocou ktorých je možný úplný a jednoznačný popis úloh automatizácie 

pre automatizáciu budov v rôznych fázach plánovania.  

List 5: Energetická účinnosť (návrh očakávaný v roku 2020) 

Zavedú sa funkcie (napr. funkcie energetického manažmentu), pomocou ktorých možno 

funkčne reprezentovať energetickú efektívnosť prostredníctvom automatizácie budov vo 

vzťahu k EN 15232 a IEC 60364-8-1. 

List 6: Kvalifikácia osôb (návrh očakávaný v roku 2020) 

Popisuje kompetenčné profily pre rôzne roly osôb (napr. špecializovaný plánovač 

automatizácie budov, projektový manažér, programátor, poskytovateľ FM služieb). Pracovné 

nástroje radu VDI 3814 časť 4 je potrebné dopravovať v požadovanom rozsahu.  

CIELE A DISCIPLÍNY AUTOMATIZÁCIE BUDOV  

S automatizáciou budov možno sledovať a kombinovať rôzne ciele. 

Príklady:  

• Zníženie spotreby energie prostredníctvom inteligentného riadenia. 

• Riadenie vykurovacích, ventilačných alebo klimatizačných systémov podľa potreby a 

času. 



 
 

 
 

• Spínanie alebo stmievanie osvetlenie podľa potreby, dennej doby alebo ročného 

obdobia a pohybu, a to aj z viacerých jednotlivých kanálov súčasne vo forme 

svetelných scén. 

• Ovládanie tieniace zariadenia v závislosti od slnečného žiarenia a vetra v čase a podľa 

dopytu. 

• Evidencia údajov o spotrebe z meračov tepla, vodomerov, plynomerov  

a elektromerov. 

• Získanie pohodlia vďaka inteligentnému ovládaniu: napríklad preddefinovaná 

svetelná situácia môže byť vytvorená stlačením tlačidla bez toho, aby ste museli 

spínať alebo stmievať niekoľko svietidiel jednotlivo – alebo alternatívne môžu byť 

definované akcie spúšťané logickými väzbami spínacích stavov. 

• Riadenie záťaže na základe zberu údajov o spotrebe postupným rozsvecovaním 

svetiel. 

• Centrálny záznam a zobrazenie všetkých riadiacich procesov v budove. 

• Zabezpečenie pomocou alarmov v prípade kritických situácií. 

PROFESIE SPOJENÉ S AUTOMATIZACIOU BUDOV  

Technické vybavenie budovy zahŕňa veľké množstvo systémov, ktoré sú potrebné na 

prevádzku budovy. Medzi najdôležitejšie prevádzkovo technické systémy patria systémy na 

dodávku tepla, chladu, čerstvého vzduchu, vody a elektrickej energie. 

Okrem toho sú tu aj zariadenia na likvidáciu odpadu, napr. zdvíhacie jednotky na odpadovú 

vodu. Podľa toho, ktorí remeselníci tieto závody inštalujú, sú závody priradené k určitej 

živnosti. 

Keďže dnešné funkčné procesy sa majú z hľadiska ekonomickej efektívnosti vykonávať 

automaticky, sú potrebné regulačné a riadiace moduly. 

Pre niektoré odbory dodáva dodávateľ moduly potrebné pre automatizáciu budov. Ten je 

potom zodpovedný za meraciu a regulačnú techniku týchto odborov. 

Ide predovšetkým o systémy vykurovania, chladenia a vetrania, ktoré sa často označujú ako 

systémy HVAC. 

V každom prípade je pri realizácii projektu obzvlášť dôležité, aby bolo presne popísané 

rozhranie medzi operačnými systémami jednotlivých odborov po dátovej aj logistickej 

stránke. 

Automatizácia budov spája všetky odbory z hľadiska informačných technológií a umožňuje 

tak centrálne monitorovanie. 



 
 

 
 

SYSTÉM BAC 

Technická realizácia automatizácie budov sa vykonáva pomocou systémov automatizácie  

a riadenia budov (BACS). 

Funkcie BAC systému BAC sa vyrábajú prostredníctvom softvéru, ktorý je buď prispôsobený 

procesu (nakonfigurovaný, parametrizovaný) alebo individuálne vyrobený (naprogramovaný) 

pre proces. Tento softvér môže byť implementovaný v rôznom hardvéri. 

Nevyhnutná výmena informácií o komponentoch systému BAC (informačný tok)  

sa uskutočňuje prostredníctvom siete systému BAC. 

Zvyčajne existujú rozhrania k systému BAC, prostredníctvom ktorých prebieha dialóg medzi 

systémom BAC a ľudskou bytosťou (obsluha a monitorovanie). 

Môžu existovať aj rozhrania medzi systémom BAC a inými systémami, prostredníctvom 

ktorých prebieha dialóg medzi systémami interoperabilným spôsobom. 

Automatizácia systému a automatizácia miestností musia byť koordinované s riadiacim  

zariadením (MCE), aby sa zabezpečila úplná funkčnosť automatizácie budovy. Napríklad 

systémy musia poskytovať presne také množstvo energie, aké je potrebné  

v miestnostiach. To si vyžaduje nevyhnutnú interoperabilitu medzi systémami, miestnosťami 

a MCE. 

„BACS, ktoré sú schopné ovládať a monitorovať servisné systémy a zariadenia budovy 

prostredníctvom systémov správy budov, sú niektoré z rovnakých nástrojov FM. 

„BACS sú obzvlášť dôležité pre správu budov vo fáze životného cyklu „prevádzky a 

používania“, najmä pre udržateľnú (automatizovanú) prevádzku budov v kontexte TBM". 

(VDI, 2019) 

Štrukturálna klasifikácia: 

• automatizácia a ovládanie systému (SAC), 

• automatizácia a ovládanie miestnosti (RAC), 

• manažment BACS (M-BACS). 



 
 

 
 

 

Obrázok 1: Štruktúra systému BAC 

Systémová automatizácia a riadenie (SAC) je automatizácia systémov vrátane lokálnych 

ovládacích a zobrazovacích komponentov v budovách. Systémy sú napríklad systémy 

centrálneho vetrania, klimatizácie, chladenia alebo výroby tepla alebo bezpečnostné 

systémy, aké sú inštalované v technických centrách v budovách. 

Automatizácia a riadenie miestností (RAC) sa vzťahuje na automatizáciu miestností  

v budovách, vrátane miestnych ovládacích a zobrazovacích komponentov. 

Manažment automatizácie budov je časť BACS, ktorá vykonáva úlohy potrebné  

na spracovanie informácií pre manažment.  

Príkladom sú funkcie na podporu správy energie vyššej úrovne, správy údržby, správy 

čistenia, správy porúch, rezervácie izieb a správy správy miestnosti.  

Obrázok 2 ukazuje jednoduchú štruktúru BA systému. Šípky predstavujú rozhrania a 

komunikačné kanály. 

 

Obrázok 2: jednoduchá štruktúra systému BACS (VDI, 2019) 



 
 

 
 

Obrázok 3 zobrazuje vybavenie a štruktúru nákladov BACS podľa DIN 267. 

 

Obrázok 3: Štruktúra nákladov BACS podľa DIN 267 (VDI, 2019) 

Podľa DIN 276 z roku 1993 bola automatizácia budov predstavená ako oficiálny obchod  

v stavebnom priemysle. Nasledovali špeciálne normy a VOB/C [DIN 18386] ako „Všeobecné 

technické zmluvné podmienky“ a štandardná kniha výkonov 070 pre automatizáciu budov.  

Narastajúci význam automatizácie miestností v rámci automatizácie budov, najmä pre 

nebytové budovy, spĺňa DIN 276 - "Náklady v stavebníctve" od roku 2006 reorBAnizáciou 

nákladových skupín. Okrem pôvodného významu pre odhad nákladov a účtovníctvo obrázok 

zobrazuje aj komunikačné vzťahy subsystémov medzi sebou. 

Zatiaľ čo komunikácia medzi automatizáciou miestností a systémovou automatizáciou je 

určená hlavne pre dopytovo riadené riadenie generátorov energie, rozhrania oboch 

automatizačných systémov k riadiacemu systému slúžia hlavne na vizualizáciu, prevádzku 

alebo zaznamenávanie trendov. 

DIN 276 poskytuje špecifikácie pre stanovenie nákladov v stavebníctve a je rozdelená do 

nasledujúcich nákladových skupín: 

• 100 Pozemok, 

• 200 Príprava a vývoj 

• 300 Building - Pozemné stavby 

• 400 Stavebno – technické inštalácie 

• 500 vonkajších zariadení 

• 600 zariadení a umeleckých diel 

• 700 Vedľajšie stavebné náklady 



 
 

 
 

Automatizácia budov je zaradená do nákladovej skupiny 480. 

Udržateľné budovy možno stavať len vtedy, ak sú navrhnuté, naplánované a postavené 

pomocou vhodných metód. 

Nevyhnutným základom pre efektívne využitie BAC je segmentácia (modularizácia) budovy, 

ktorá umožňuje znížiť investičné náklady na budovy, keďže najmä priemyselné výrobné 

procesy je možné využiť pre systémy technického vybavenia budov (TBES) a napr. softvér BAC 

možno duplikovať nákladovo efektívne. 

To tiež vytvára predpoklady pre vysokú flexibilitu a tým aj pre jednoduché 

prestavby/prestavby, ktoré je možné realizovať hospodárne, rýchlo a s malým narušením 

reštrukturalizáciou segmentov. Vedú tak k prevádzkovej optimalizácii a k zníženiu nákladov 

na využitie. 

Segmentácia sa dosiahne štruktúrovaním budovy do rovnakých alebo podobných segmentov 

a ich vybavením rovnakým TBES. To sa dá ľahko implementovať, ak sa napríklad urobí 

orientácia na osový raster nosnej konštrukcie a táto sa koordinuje s požiadavkami TBES a 

BACS v priebehu plánovania integrácie.  

Počnúc prvotným plánovaním až po priebežné prevádzkové riadenie by sa preto budovy mali 

rozdeliť na jednotlivé funkčné stavebné časti. Na jednej strane sú to vlastne priestorovo 

oddelené stavebné časti (napr. jednoposteľová izba, chodba, poschodie, technické centrum), 

na druhej strane však funkčne alebo štruktúrne tvoriace stavebné diely (napr. plocha alebo 

zóna na otvorenom priestranstve). -plánová kancelária, zásobovacia plocha ventilačného 

systému). Pojmy pre stavebné časti (napr. zóna, plocha) však nie sú jasne definované, čo 

znamená, že sa v praxi používajú v rôznych kontextoch a s rôznymi výkladmi. Funkčný popis 

RA má zásadný význam, pretože „miestnosť“ interaguje s inými časťami budovy, je 

obsiahnutá v iných častiach budovy alebo je spojená do väčšej časti budovy. 

Obrázok na snímke ilustruje túto úvahu vo forme škrupinového modelu. Miestnosti môžu 

pozostávať z elementárnych stavebných dielov, segmentov, ale môžu byť aj spojené do 

väčších stavebných dielov alebo obsiahnuté vo väčších stavebných dieloch. 

Týmto spôsobom je možné spojiť niekoľko segmentov do miestností a niekoľko miestností do 

oblastí, niekoľko oblastí postupne do jednej budovy, niekoľko budov do nehnuteľnosti, 

niekoľko nehnuteľností do portfólia nehnuteľností. 

Model škrupiny slúži na funkčné odlíšenie miestnosti od segmentu, oblasti, budovy, 

nehnuteľnosti a portfólia nehnuteľností. 



 
 

 
 

Túto funkčnú úvahu je potrebné ilustrovať na príklade pôdorysu poschodia administratívnej 

budovy. Je tu použitý model budovy VDI z VDI 6009 časť 1. 

 

Obrázok 4: Segmentácia budovy na segmenty s podobnými technickými službami budovy (VDI, 2019) 

Obrázky 5 až 7 znázorňujú možné funkčné rozdelenie a členenie na segmenty, miestnosti a 

oblasti. 

 

Obrázok 5: Príklad rozmiestnenia segmentov (S) vo vzorovej budove (VDI, 2019) 



 
 

 
 

 

Obrázok 6: Príklad rozdelenia miestností (R) a segmentov vo vzorovej budove (VDI, 2019) 

 

Obrázok 7: Príklad rozdelenia miestností (R), segmentov a plôch (A) v budove vzorky (VDI, 2019) 

 

 



 
 

 
 

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ A NÁKLADY NA ŽIVOTNÝ CYKLUS  

V súvislosti s hodnotením udržateľnosti budov je energeticky efektívna prevádzka budov  

a jej systémov čoraz dôležitejšia. 

Niet pochýb o tom, že automatizácia budov môže tomu významne prispieť. To v konečnom 

dôsledku vedie k efektívnemu využívaniu energie a zdrojov pri dlhodobej prevádzke budovy 

(životnom cykle) pri súčasnom splnení najvyšších možných nárokov na využitie budovy 

(úžitkové hodnoty ako „produktivita“, „komfort“, „útulnosť“, „flexibilita“, „bezpečnosť“). 

S EN 15232 a DIN V 18599-11 sú dostupné normy, ktoré definujú požiadavky na BAC a TBES 

v kontexte celkovej energetickej účinnosti budov. 

EN 15232 Časť 1: Vplyv automatizácie budov a správy budov Metóda výpočtu príspevku 

automatizácie budov k energetickej hospodárnosti budov Triedy účinnosti podľa EN 15232: 

• Trieda A: vysoko energeticky účinný systém BAC a funkcie TBM 

• Trieda B: rozšírené systémy BAC a niektoré špeciálne funkcie TBM 

• Trieda C: Štandardný systém BAC 

• Trieda D: Systém BAC, ktorý nie je energeticky účinný. Budovy s takýmito systémami 

sa musia dodatočne vybaviť. S takýmito systémami sa nesmú stavať nové budovy 

 

 

Obrázok 8: Triedy energetickej účinnosti BACS 

Toto rozdelenie do štyroch tried uľahčuje proces systematického plánovania v tom, že triedy 

účinnosti automatizácie budov, ktoré už mohli byť definované vo fáze životného cyklu 

„koncepčného návrhu“ počas plánovania požiadaviek, môžu byť konkrétnejšie  

v nasledujúcich fázach plánovania a výstavby prostredníctvom vhodný výber 

štandardizovaných funkcií BAC definovaných podľa VDI 3814. Je dôležité poznamenať, že sa 

berie do úvahy princíp hospodárnosti. 



 
 

 
 

DIN V 18599-11 Energetická hospodárnosť budov 

Časť 11: Automatizácia budov  

DIN V 18599 poskytuje základ pre výpočet energetických požiadaviek. 

 

Obrázok 9: Výpočet čistej, konečnej a primárnej potreby energie na vykurovanie, chladenie,  

vetranie, teplú vodu pre domácnosť a osvetlenie 

Séria noriem DIN V 18599 sa zaoberá výpočtom potreby užitočnej, konečnej a primárnej 

energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, ohrev teplej vody a osvetlenie (energetickú 

bilanciu) budov. Bola vyvinutá v spoločnej pracovnej komisii normalizačných komisií DIN pre 

inžinierske stavby (NABau), vykurovaciu a vetraciu techniku (NHRS) a osvetľovaciu techniku 

(FNL). Poskytuje metódu hodnotenia energetickej hospodárnosti budov, ako to vyžaduje 

článok 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti 

budov (EPBD), ktorá bude zavedená vo všetkých členských štátoch EÚ. Európskej únie (EÚ) 

od roku 2006.  

Komplexné technické predpisy potrebné na tento účel boli zverejnené v júli 2005 ako DIN V 

18599 pod názvom „Energetická hospodárnosť budov – Výpočet potreby užitočnej, konečnej 

a primárnej energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej úžitkovej vody a 

osvetlenie“. Prvá revízia bola zverejnená vo februári 2007. Aktuálna verzia bola zverejnená  

v októbri 2016. Bola vyvinutá v spoločnej pracovnej komisii výborov pre normalizáciu DIN 

Stavebné inžinierstvo (NABau), Vykurovacia a vetracia technika (NHRS) a Svetelná technika 



 
 

 
 

(FNL) . Poskytuje metódu hodnotenia energetickej hospodárnosti budov, ako to vyžaduje 

článok 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti 

budov (EPBD) z roku 2006 vo všetkých členských štátoch Európskej únie. únie (EÚ). 

DIN V 18599 pozostáva z 12 častí: 

• Časť 1: Všeobecné postupy vyvažovania, termíny, zónovanie a hodnotenie zdrojov 

energie 

• Časť 2: Čistá spotreba energie na vykurovanie a chladenie zón budovy 

• Časť 3: Čistá spotreba energie na energetickú úpravu vzduchu 

• Časť 4: Čistá a konečná spotreba energie na osvetlenie 

• Časť 5: Konečná spotreba energie vykurovacích systémov 

• Časť 6: Konečná spotreba energie ventilačných systémov, systémov ohrevu vzduchu 

a chladiacich systémov pre obytné budovy 

• Časť 7: Konečná spotreba energie klimatizačných a chladiacich systémov pre 

nebytové budovy 

• Časť 8: Užitočná a konečná spotreba energie systémov ohrevu vody 

• Časť 9: Konečná a primárna spotreba energie elektrární 

• Časť 10: Hraničné podmienky použitia, klimatické údaje 

• Časť 11: Automatizácia budov 

• Časť 12: Tabuľkový postup bytovej výstavby 

NÁKLADY NA ŽIVOTNÝ CYKLUS A MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE  

Kalkulácia životného cyklu sa používa na ekonomickú analýzu, hodnotenie a plánovanie 

investícií. Zohľadňujú sa investičné výdavky, ziskovosť a stabilita hodnoty. 

Náklady na životný cyklus budovy sú všetky náklady vynaložené počas celého jej životného 

cyklu. Zahrnuté sú náklady na všetky fázy životného cyklu: nápad/koncepty, plánovanie, 

výstavba, používanie, poskytovanie a náklady na likvidáciu. 

V závislosti od kategórie budovy a uvažovaného obdobia spôsobujú náklady na používanie 

násobok výrobných nákladov (cca 5-10 % výroby a 90-95 % používania). 

Cieľom je nielen minimalizovať výrobné náklady, ale aj znižovať a optimalizovať náklady počas 

celého životného cyklu. 

Krivku nákladov životného cyklu možno najsilnejšie ovplyvniť v prvých fázach 

(nápad/koncept, plánovanie a výstavba), ako ukazuje krivka vplyvu na obrázku. To zahŕňa aj 

využitie automatizácie budov 



 
 

 
 

 

 

Obrázok 10: Náklady na životný cyklus a potenciál optimalizácie 

CERTIFIKÁCIE 

Pre automatizáciu budov existuje veľké množstvo auditov a certifikácií. Vo väčšine prípadov 

nie je certifikovaný samotný BACS, ale celá budova. 

Dobrý BACS má však pozitívny vplyv na certifikáciu. 

EN ISO 50001: 

EN ISO 50001 je celosvetovo platná norma Medzinárodnej orBAnizácie pre normalizáciu 

(ISO), ktorá má podporovať orBAnizácie a spoločnosti pri zavádzaní systematického 

energetického manažmentu; môže sa použiť aj na preukázanie systému energetického 

manažérstva v súlade s normou prostredníctvom certifikácie (pozri prednášku Energetický 

manažment v Bc. FM). 

Zavedenie systému energetického manažmentu je v zásade dobrovoľné; neexistuje žiadna 

zákonná povinnosť certifikácie. Avšak certifikácia podľa EN ISO 50001 (alebo registrovaný 

systém environmentálneho manažérstva podľa nariadenia EMAS) je v Nemecku 

predpokladom pre čiastočné oslobodenie od EEG odvodu pre oprávnené, najmä energeticky 

náročné podniky a v budúcnosti aj pre oslobodenie firiem vo výrobnom priemysle od dane  

z elektriny a energie. 



 
 

 
 

Využitie automatizácie budov s vhodným monitorovaním môže firmám v certifikácii do 

značnej miery pomôcť. 

Samotný BACS nie je certifikovaný podľa DIN EN ISO 50001. 

EU.BAC 

eu.bac – European Building Automation and Controls Association je Európskou asociáciou  

pre automatizáciu a riadenie budov a zastupuje európskych výrobcov pre spoločnosti 

zaoberajúce sa domácou automatizáciou a automatizáciou budov a energetickými službami. 

Od začiatku roku 2013 eu.bac ponúka systémový audit eu.bac pre energeticky efektívnu  

a udržateľnú prevádzku systémov automatizácie budov. 

 

Obrázok 11: Štítok eu.bac 

Nie všade, kde je na štítku napísaná energetická účinnosť, je energetická účinnosť. To platí aj 

pre systémy automatizácie budov. Zatiaľ čo jednotlivé komponenty a produkty sú už nejaký 

čas certifikované z hľadiska ich energetickej účinnosti, predtým certifikácia pre celé systémy 

chýbala. Európske združenie pre automatizáciu a riadenie budov eu.bac skočilo do tejto 

medzery. Certifikácia eu.bac je založená na vedeckých údajoch a je súčasťou európskej normy 

EN 15232, čo z nej robí jednu z najdôležitejších certifikácií pre BACS. 

Štruktúrovaný a štandardizovaný proces sprehľadňuje, aká efektívna je skutočne inštalovaná 

automatizácia budovy v interakcii s technickým zariadením budovy. Zákazník sa zároveň 

dozvie, ktoré komponenty riadiacej techniky a kde možno najefektívnejšie ušetriť energiu. 



 
 

 
 

Podobne ako na energetickom štítku na domácich spotrebičoch, písmená E až AA a farebná 

paleta od červenej po tmavozelenú na prvý pohľad ukazujú vlastníkovi nehnuteľnosti alebo 

prevádzkovateľovi budovy, aká efektívna je prevádzka jeho systému. 

DGNB 

Nemecká rada pre trvalo udržateľné budovy - DGNB e.V. je najväčšou európskou sieťou pre 

trvalo udržateľné budovanie a má okolo 1200 členských orBAnizácií. 

DGNB zaviedla a rozšírila certifikačný systém pre trvalo udržateľné budovy a udelila 

Certifikáciu trvalo udržateľných budov v úrovniach kvality platina, zlato, striebro a bronz. 

Aby bola udržateľná výstavba prakticky použiteľná, merateľná a teda porovnateľná, DGNB 

vyvinul vlastný certifikačný systém. Systém bol prvýkrát uvedený na trh v roku 2009 a odvtedy 

sa neustále vyvíja a v súčasnosti je nielen považovaný za najpokročilejší na svete, ale je aj 

medzinárodne uznávaný ako „Globálny benchmark pre udržateľnosť“. 

Certifikačný systém je dostupný v rôznych verziách pre budovy, štvrte a interiéry.  

Ako plánovací a optimalizačný nástroj pomáha všetkým, ktorí sa podieľajú na výstavbe, 

implementovať holistickú kvalitu udržateľnosti. 

Obsahovo je systém DGNB založený na troch kľúčových paradigmách, ktoré ho odlišujú od 

ostatných certifikačných systémov dostupných na trhu: 

• posúdenie životného cyklu, 

• bezúhonnosť, 

• orientácia na výkon. 

Certifikačný proces dôsledne zohľadňuje celý životný cyklus projektu a namiesto jednotlivých 

opatrení sa hodnotí celkový výkon projektu. 

Certifikácia NBB (Sustainable Building Assessment System), ktorá je založená na DGNB 

(German Sustainable Building Council), pozitívne hodnotí BA v oblasti technickej kvality  

v prevádzke a kvalite údržby. (Nemecké spolkové ministerstvo vnútra, 2015) 

LEED 

Na klasifikáciu trvalo udržateľných budov bol v roku 1998 vyvinutý americký systém  

LEED (= Leadership in Energy and Environmental Design) na základe britského certifikačného 

systému BREEAM. 



 
 

 
 

Budovy sú hodnotené udeľovaním bodov za jednotlivé kritériá. Súčet dosiahnutých bodov 

určuje, ako bude budova hodnotená v certifikačnom procese. LEED sa vzťahuje na všetky fázy 

životného cyklu. Za zavedenie a neustály vývoj systému zodpovedajú United States Green 

Building Council (USGBC) so sídlom vo Washingtone a Canada Green Building Council (CaGBC) 

so sídlom v Ottawe. 

Hodnotiace kategórie: 

• Udržateľné lokality 

• Účinnosť vody 

• Energia a atmosféra 

• Materiály a zdroje 

• Kvalita vnútorného prostredia 

• Proces inovácie a dizajnu 

Certifikácia LEED udeľuje body, ak je BACS k dispozícii na monitorovanie. Viac informácií 

o LEED je na stránke https://www.usgbc.org/credits/existing-buildings/v2009/eac31. 

1.2  OVLÁDANIE S OTVORENOU A UZAVRETOU SLUČKOU  

Úlohou automatizácie budov je, aby technický proces prebiehal maximálne automaticky. 

Technický proces je postup, ktorým sa transformujú, prepravujú alebo uchovávajú materiály, 

energia alebo informácie. V technickom procese sú fyzikálne veličiny zaznamenávané  

a ovplyvňované technickými zariadeniami. 

 

Obrázok 12: Technický postup v technickom systéme 

https://www.usgbc.org/credits/existing-buildings/v2009/eac31


 
 

 
 

Pre automatizáciu technického procesu je potrebné jednak získať informácie o procese  

a jednak mať možnosť do procesu aktívne zasahovať. Tieto informácie o procese sa 

zaznamenávajú vo forme nameraných hodnôt pomocou snímačov. Aktívny zásah sa vykonáva 

pomocou akčných členov (snímače a akčné členy budú vysvetlené neskôr). Preto môže byť 

proces ovplyvnený riadiacim zariadením v závislosti od stavu procesu zaznamenaného 

nameranými hodnotami. Obrázok ukazuje oblasť pôsobenia. 

Obrázok tiež ukazuje, že operátor má prístup do riadiaceho systému a môže napríklad 

nastavovať parametre. Operátor navyše dostáva informácie o technickom procese vo forme 

správ a logov, ktoré je možné graficky zobraziť napríklad na monitoroch. Táto možnosť 

prístupu a zobrazenia sa tiež nazýva „Prevádzka a monitorovanie“. 

OVLÁDANIE V OTVORENEJ SLUČKE  

„Proces, pri ktorom jedna alebo viacero premenných veličín ako vstupných premenných 

ovplyvňuje iné premenné veličiny ako výstupné premenné v súlade so správnymi zákonmi 

systému. 

Pre riadenie s otvorenou slučkou je charakteristická cesta s otvorenou činnosťou alebo  

v ceste s uzavretou činnosťou skutočnosť, že výstupné premenné, ktoré sú ovplyvňované 

vstupnými premennými, neovplyvňujú kontinuálne alebo postupne samy seba a nie tie isté 

vstupné premenné." [IEC 60050-351:2006] 

 

Obrázok 13: Štruktúra riadenia s otvorenou slučkou 

Zobrazený základný princíp predstavuje riadenie s otvorenou slučkou podľa IEC 60050-351 

(Komisia, 2021). 

Na základe zadanej príkazovej premennej „w“ riadiaci systém generuje ovládanú premennú 

„y“ v súlade s predtým zadanými riadiacimi pokynmi („zákony špecifické pre systém“). Tá 

pôsobí na dráhu riadenia tak, že regulovaná veličina „x“ ovplyvňuje proces podľa požiadaviek. 

Pomocou tejto akčnej sekvencie nemôže riadiaci systém ovplyvniť poruchovú premennú 

(premenné) „z“. Ak je však možné zaznamenať poruchové veličiny a dať ich k dispozícii 

riadiacemu systému na vyhodnotenie, riadiaci systém môže reagovať aj na tieto poruchy. 



 
 

 
 

Nedetekované poruchy môžu stále zmeniť proces, pretože na rozdiel od regulácie s uzavretou 

slučkou nie je dosahovanie regulovanej veličiny trvalo pozorované. 

Celá postupnosť akcií sa tiež nazýva riadiaci reťazec a primárne odráža správanie riadiaceho 

systému. Príkladom môže byť regulácia teploty v miestnosti. Cieľovou hodnotou by bola 

požadovaná teplotná krivka, ktorá je oznámená riadiacemu zariadeniu. To zase spôsobí, že sa 

ventily vykurovania posunú do polohy, ktorá vedie k určitej teplote na konci regulačnej dráhy. 

Regulátor vytvára priamy vzťah medzi požadovanou teplotou a polohou ventilu. Neberie sa 

do úvahy napríklad paralelné vykurovanie prítomnými osobami alebo vplyv prevládajúcich 

vonkajších teplôt. 

Príklady: 

• Kotol ústredného vykurovania riadený iba časovým spínačom, takže teplo je 

dodávané po konštantný čas bez ohľadu na teplotu budovy. 

• Ovládanie žalúzií s externým snímačom jasu. 

OVLÁDANIE V UZATVORENEJ SLUČKE  

„Proces, pri ktorom sa jedna premenná veličina, menovite regulovaná veličina, kontinuálne 

alebo postupne meria, porovnáva s inou premennou veličinou, menovite referenčnou 

veličinou, a ovplyvňuje sa tak, aby sa prispôsobila referenčnej veličine 

Charakteristickým pre reguláciu v uzavretej slučke je uzavretá činnosť, pri ktorej sa 

regulovaná veličina nepretržite alebo postupne ovplyvňuje v dráhe činnosti uzavretej slučky" 

[IEC 60050-351:2006] 

 

Obrázok 14: Štruktúra riadenia s uzavretou slučkou 

Zobrazený základný princíp je regulácia s uzavretou slučkou podľa IEC 60050-351 (Komisia, 

2021). 



 
 

 
 

Riadenie s uzavretou slučkou sa správa úplne inak ako riadenie s otvorenou slučkou. Tu sa 

regulovaná veličina "x" meria nepretržite a vracia sa do riadiaceho systému (pozostávajúceho 

z regulátora a pohonu) ako spätnoväzbová veličina "r". Zodpovedajúca ovládaná premenná 

"y" sa potom vytvorí v riadiacom systéme na korekciu. Regulačný systém s uzavretou slučkou 

je charakterizovaný uzavretou prevádzkovou sekvenciou, ktorá je znázornená pojmom 

regulačná slučka. 

Riadiaci systém je funkčná jednotka, ktorá vykonáva riadiacu funkciu (funkcie). To znamená, 

že má zabezpečiť, aby regulovaná veličina nadobudla požadovanú hodnotu alebo priebeh. Z 

rozdielu medzi referenčnou veličinou "w" a spätnoväzbovou veličinou "r" tvorí riadiace 

zariadenie (pomocou referenčného prvku) ovládanú veličinu "y". 

Riadený systém je podľa DIN IEC 60050-351 funkčná jednotka, ktorá je ovplyvňovaná podľa 

riadiacej úlohy. Takýmto riadeným systémom môže byť žíhacia pec, ktorá je udržiavaná na 

konštantnej teplote pomocou regulácie s uzavretou slučkou. Súčasťou je aj horák a regulačný 

ventil. Regulačný systém s uzavretou slučkou dopĺňa snímač teploty ako merací prvok, 

regulátor a pohon. Nastavená teplota je cieľová hodnota. V príklade sa rovná referenčnej 

premennej. 

Poruchy sú spôsobené meniacou sa teplotou okolia, napr. otváranie dvierok na vykladanie a 

vkladanie alebo žíhanie za studena. 

Pohon je Súčasťou regulovaného systému s uzavretou slučkou. Nachádza sa na vstupe 

regulovaného systému a ovplyvňuje hmotnostný tok alebo tok energie. Typické koncové 

ovládacie prvky pre hmotnostné toky sú: 

• ventily, 

• zasúvadlá, 

• klapky. 

Merací systém (tiež merací prvok) slúži na záznam regulovanej veličiny. Prevádza regulovanú 

veličinu na spätnoväzbovú veličinu, ktorá sa spracováva v riadiacom zariadení.  

V najjednoduchšom prípade je meracím prvkom snímač. Ak je detekcia vonkajších vplyvov 

absolútne nevyhnutná, mala by sa pre automatizáciu procesu zvoliť regulácia s uzavretou 

slučkou (žiadna regulácia s otvorenou slučkou). 

Príklady: 

• Kotol ústredného vykurovania vrátane termostatu s porovnaním teploty budovy  

s teplotou nastavenou na termostate. Toto generuje výstup regulátora  

na udržiavanie budovy na požadovanej teplote zapínaním a vypínaním kotla. 

• Riadenie osvetlenia s vnútorným senzorom jasu.  



 
 

 
 

PRÍKLAD RIADENIA S UZAVRETOU SLUČKOU  

Základným stavebným kameňom systémov riadenia priemyselných procesov je „riadenie  

v uzavretej slučke“, ktoré obsahuje prvky na meranie a riadenie procesnej hodnoty (na 

požadovanú hodnotu). 

Riadiacim prvkom môže byť samostatný hardvér alebo funkcia v rámci veľkého počítačového 

systému SCADA alebo PLC, ktorý je tu znázornený ako kontrolér. Požadované hodnoty je 

možné nastaviť manuálne na mieste alebo z iného zdroja. 

 

Obrázok 15: Príklad regulácie s uzavretou slučkou (Dougsim, 2011) 

Na obrázku 15 je zobrazený príklad regulátora prietoku s vysielačom prietoku a regulačným 

ventilom. Zelený text sú „štítky“, ktoré popisujú funkciu a identifikujú zariadenie. Keďže každá 

regulačná slučka má jedinečné číslo, štítky sú v rámci inštalácie jedinečné, aby sa predišlo 

zámene. V tomto prípade: 

• FIC = regulátor indikácie prietoku 

• FCV = Flow Control Valve 

• FTX = vysielač prietoku 

• SP = nastavená hodnota procesu 

• PV = procesná hodnota 

• CO = výstup regulátora 

• MV = ovládaná premenná 

 



 
 

 
 

PID REGULÁCIA 

Vo všeobecnosti sa regulátory rozlišujú podľa ich nepretržitého a nespojitého správania. 

Medzi najznámejšie spojité regulátory patria „štandardné regulátory“ s P, I a D správaním. 

Vplyv ovládanej veličiny na regulovanú veličinu a následne vlastnosti regulátora sú 

špecifikované ako prenosová funkcia G(s). Je to najbežnejší matematický popis správania sa 

prvkov lineárnej regulačnej slučky a teda aj popis regulátorov. 

Regulátor môže pozostávať z jedného, z viacerých alebo z kombinácie prvkov P, I a D. 

 

Obrázok 16: Princíp funkcie PID regulátora 

P- zložka: 

P-zložka je prenosový prvok, ktorý má proporcionálne prenosové správanie. 

Matematicky možno tento vzťah v časovej oblasti znázorniť nasledovne: 

𝑦(𝑡) = 𝐾𝑝 ∙ 𝑒(𝑡) 

𝐾𝑝  je faktor proporcionality. Udáva, do akej miery je zosilnený kontrolný rozdiel. Čím väčší 

je faktor proporcionality, tým menší je rozdiel v kontrole. 

I- zložka: 

Tiež sa nazýva integrálny prvok, I-zložka alebo integrálny prvok je prevodový prvok  

s integrálnym prenosovým správaním. 

 



 
 

 
 

Matematicky možno tento vzťah v časovej oblasti znázorniť nasledovne:  

𝑦(𝑡) = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 

𝐾𝑖  sa nazýva integračná konštanta. Keďže na výstupe nie je ustálený stav, čisté I-systémy 

nevykazujú žiadne samoregulačné vlastnosti. Jediné obmedzenie vyplýva z technického 

obmedzenia, napr. pretečenie nádrže. 

D- zložka: 

D-zložka je prevodový prvok, ktorý má diferenciálne správanie pri prevode. 

Matematicky možno tento vzťah v časovej oblasti znázorniť nasledovne: 

𝑦(𝑡) = 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

Diferenciácia, tzv. D-správynie simuluje 1. deriváciu vstupného signálu vzhľadom na čas. 

Výstupný signál teda poskytuje rýchlosť zmeny vstupnej veličiny a slúži na rýchle riadenie. 

Treba však vziať do úvahy, že vo fyzike neexistuje čisté D-správanie, pretože všetky systémy 

majú hmotnosť (mechanickú) alebo kapacitu (elektrickú). Ideálna skoková funkcia na vstupe 

(nekonečný gradient) tak poskytuje nekonečne veľký impulz na výstupe, ktorý je navyše 

technicky nemožné reprodukovať. 

PI-regulátor je pridaním P- a I-prvku. 

PID regulátor je doplnkom prvku P, I a D. 

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY 

Okrem automatickej prevádzky prostredníctvom riadiacich systémov s otvorenou slučkou a 

uzavretou slučkou existujú aj ďalšie prevádzkové režimy. V závislosti od požiadaviek sú pre 

ne k dispozícii rôzne úrovne prevádzky v rámci systému automatizácie budov, ako je uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Tabuľka 1: Prevádzkové režimy 

Prevádzkové režimy doplňujúce automatickú prevádzku 

Miestne ovládanie Spĺňa minimálne požiadavky z hľadiska prevádzky a 
signalizácie na mieste, ale môže byť použitý len vtedy, ak je 
rozvodňa neporušená. 

Prevádzka lokálneho 
prekrytia 

Umožňuje priamy zásah do technického zariadenia, aj keď 
nie je k dispozícii rozvodňa. Núdzová prevádzka slúži 
výlučne na udržanie núdzovej prevádzky dôležitých 
závodov alebo komponentov závodu. 

Miestna prioritná 
prevádzka 

Umožňuje priamy dialóg s technickým zariadením 
pomocou rozvodne, ak je funkčná. 

S ohľadom na európsku smernicu o strojových zariadeniach už nie je v oblasti automatizácie 

budov vhodné používať termín „núdzová prevádzka“ alebo „núdzová prevádzková úroveň“. 

Pojem „mimoriadna udalosť“ má iný význam a smie sa použiť len v prípade ohrozenia života 

a zdravia. Pre čo najlepšiu diferenciáciu sa teraz používa termín „operácia lokálneho 

prekrytia“ alebo „úroveň lokálnej kontroly“. 

Miestne ovládanie umožňuje priamy zásah do riadiaceho systému budovy. Pomocou tejto 

úrovne je možné manuálne ovládať dôležité časti systému, aby sa zachovali dôležité funkcie, 

keď je rozvádzač nedostupný, zlyhá alebo je narušený. Ovládacie prvky tejto úrovne pôsobia 

priamo a bez ohľadu na automatizačné zariadenie. 

Prevádzka lokálneho prekrytia (LVB) môže byť realizovaná konvenčne pomocou spínačov  

a tlačidiel, ale je potrebné zabezpečiť, aby všetky prvky LVB boli napájané nezávislým 

napájaním. Aby sa predišlo manipulácii, prístup k ovládacím prvkom LVB musí byť 

zodpovedajúcim spôsobom zabezpečený, napríklad integráciou do rozvádzača. 

Pri použití manuálnej/miestnej alebo lokálnej prioritnej prevádzkovej úrovne musia byť 

všetky funkcie súvisiace s bezpečnosťou riešené externe. Miestna prevádzka sa nesmie použiť 

na bezpečnostné vypnutie. Operácie miestneho ovládania sa vykonávajú priamo, bez 

zaistenia alebo blokovania, v súlade s ISO 16 484-2, oddiel 3.110, takže plná zodpovednosť  

za všetky zásahy zostáva na operátorovi.  

 

 



 
 

 
 

1.3  PYRAMÍDA AUTOMATIZÁCIE  

Systémy automatizácie budov sú hierarchicky štruktúrované na troch úrovniach: úroveň poľa, 

automatizácia a úroveň riadenia. Spolu tvoria automatizačnú pyramídu. 

 

Obrázok 17: Pyramída automatizácie 

Procesná úroveň: 

Na najnižšej úrovni, na úrovni poľa, sú rôzne technické systémy budovy ovládané pomocou 

poľných zariadení (snímače a akčné členy). Senzory zaznamenávajú informácie (napr. 

detektory pohybu, tlačidlá, jas, teplotu) a odosielajú ich ako dátové telegramy cez vhodné 

rozhranie do akčných členov alebo vyšších úrovní. Akčné členy alebo vyššie úrovne prijímajú 

dátové telegramy a premieňajú ich na spínacie signály, napr. pre systém osvetlenia, kúrenia, 

klimatizácie a ventilácie. Informácie sa spracúvajú na úrovni terénu a poskytujú sa na vyšších 

úrovniach. 

Automatizačná úroveň: 

Úroveň automatizácie preberá úlohu technických systémov budovy na základe údajov 

dodaných z úrovne terénu a špecifikácií z úrovne riadenia s cieľom riadiť a regulovať. 

Automatizačné zariadenie preberá monitorovanie (medzné hodnoty, spínacie stavy, stavy 

elektromerov), riadenie a reguláciu technických systémov. Automatizačné stanice 

spracovávajú výsledné dáta a oznamujú ich terénnej alebo riadiacej úrovni. Sú to malé, 

výkonné zariadenia, ktoré možno konfigurovať pomocou štandardizovaných softvérových 

nástrojov. 



 
 

 
 

Manažérska úroveň: 

Na úrovni riadenia sa vykonáva nadriadená obsluha a monitorovanie procesov a alarmy  

v prípade porúch. Zhromažďujú sa tu informácie z automatizácie budov a vyhodnocujú sa 

napr. na pracovnej stanici monitora alebo vytlačené na tlačiarni protokolu. Úlohou riadiacej 

úrovne je realizovať riadiace a optimalizačné algoritmy, ktoré pokrývajú celý závod a sú 

nadriadené závodu. Okrem štandardného PC je ako výbava použité redundantné 

(viacnásobné existujúce) dátové úložisko s možnosťou zálohovania dát a v prípade potreby aj 

neprerušiteľný zdroj napájania (UPS). Riadiace systémy môžu byť realizované ako centrálna 

dozorňa alebo ako distribuované systémy s niekoľkými operátorskými stanicami na báze 

klient-server architektúry.  

PROCESNÁ ÚROVEŇ  

Úroveň poľa pozostáva zo snímačov a akčných členov technického systému. Namerané 

hodnoty snímačov boli prevedené na elektrické signály a vhodnými komunikačnými cestami 

odoslané na vyššiu úroveň. Vyššie úrovne môžu ovládať aj aktory, ktoré môžu vykonávať 

rôzne funkcie. 

Komunikácia medzi úrovňami prebieha buď cez analógové/digitálne signály alebo cez 

zbernicové systémy. 

AKTORY A SENZORY 

Snímače (vstupy) a akčné členy (výstupy) v technickom systéme sú spravidla samostatné 

komponenty, ktoré sú napojené na technické zariadenie a komunikujú s riadiacim alebo 

regulačným zariadením automatizácie budovy. 

 

Obrázok 18: Úroveň poľa v technickom procese (zeleno ohraničené) 



 
 

 
 

Senzory a akčné členy sú umiestnené na úrovni poľa automatizačnej pyramídy. Typickými 

funkciami úrovne poľa sú spínanie, polohovanie, signalizácia, meranie a počítanie. 

Senzory 

Senzor (z latinského sentire, čo znamená "cítiť"), tiež nazývaný detektor, (meraná alebo 

meracia) prevodník alebo (meracia) sonda, je technický komponent, ktorý je schopný 

detekovať určité vlastnosti fyzikálnych alebo chemických látok (fyzikálne napr. množstvo 

tepla, teplota, vlhkosť, tlak, veľkosti zvukového poľa, jas, zrýchlenie alebo chemické napr. 

hodnota pH, iónová sila, elektrochemický potenciál) a/alebo materiálové zloženie jeho 

prostredia kvalitatívne alebo kvantitatívne ako meranú veličinu. Tieto veličiny sa zisťujú 

pomocou fyzikálnych alebo chemických účinkov a premieňajú sa na elektrický signál, ktorý je 

možné ďalej spracovať. 

Rozlišujú sa binárne, digitálne a analógové snímače. 

Senzory generujú vstupné signály pre proces automatizácie. 

Aktory 

Aktory sa zvyčajne označujú ako pohonné jednotky, ktoré premieňajú elektrický signál 

(príkazy vydané riadiacim počítačom) na mechanické pohyby alebo zmeny fyzikálnych 

parametrov, ako je tlak alebo teplota, a preto aktívne ovplyvňujú riadený proces. 

V meracej a regulačnej technike sú akčné členy prevodníky signálu, ktoré tvoria koncové 

ovládacie prvky v regulačnej slučke. Počas procesu riadenia s otvorenou alebo uzavretou 

slučkou premieňajú signály na efekty, ktoré ovplyvňujú riadenú veličinu. Príkladom je 

otváranie a zatváranie ventilu alebo vetracej klapky alebo ovládanie motora žalúzie. 

Rozlišujú sa binárne, digitálne a analógové aktory. 

Analógová, binárna a digitálna signalizácia 

Definícia: Ak je signál hodnotovo aj časovo spojitý, nazýva sa analógový signál. Takéto signály 

predstavujú nepretržitý proces. Príkladmi sú reč, hudba, obraz a meracie signály. 

Definícia: Digitálny signál je na druhej strane vždy diskrétny v hodnote a v čase (a správa, 

ktorú obsahuje, pozostáva zo symbolov definovanej množinou symbolov). Môže ísť napríklad 

o navzorkovaný a kvantovaný (ako aj kódovaný v akejkoľvek forme) rečový, hudobný alebo 

obrazový signál. 

Analógový signál je fyzikálna veličina, ktorá môže nadobúdať spojité hodnoty v priebehu 

veľkosti (amplitúdy), ako aj v čase. 



 
 

 
 

Digitálny signál (digitus: prst, lat.) je fyzikálna veličina, ktorá môže nadobúdať len určité 

diskrétne hodnoty. Hodnoty zodpovedajú počtu dohodnutých stavov. Ak sú dohodnuté dva 

stavy, potom ide o binárne (digitálne) signály. 

Signál sa nazýva hodnotovo spojitý, ak významný parameter signálu - napríklad okamžitá 

hodnota - môže nadobudnúť všetky hodnoty spojitosti (napríklad intervalu). Ak na rozdiel  

od toho môže parameter signálu nadobudnúť iba spočítateľných veľa rôznych hodnôt, potom 

je signál hodnotovo diskrétny. 

Naproti tomu signálový parameter časovo diskrétneho signálu je definovaný iba v diskrétnych 

momentoch. 

Binárny signál 

Binárny signál pozostáva z dvoch (väčšinou logických) stavov. Sú hodnotné - a časovo 

diskrétne. Naraz môže existovať iba jeden definovaný stav.  

Na obrázku 19 je uvedená krivka signálu napätia U v čase. Rozsah hodnôt v tomto príklade 

bol definovaný ako 0 a 1. 

 

Obrázok 19: Binárne signály 

Binárne hodnoty sú zvyčajne interpretované automatizačným systémom ako 

„zapnuté/vypnuté“ alebo „otvorené/zatvorené“. 

Vstupné binárne signály 

 Binárne vstupné signály sú dodávané snímačmi, ktoré dokážu podľa toho „len“ mapovať dva 

stavy. Zvyčajne sú vyvedené cez tlačidlá, spínače alebo signálne kontakty. 

Napätie signálu na snímačoch je zvyčajne 24 V DC, hoci širší rozsah signálu je špecifikovaný  

v ovládacom zariadení s otvorenou a uzavretou slučkou. 



 
 

 
 

Napríklad signál "zapnuté" na vstupe 24 V DC do riadiaceho systému je detekovaný od 15 V 

vyššie. To slúži na to, aby sa predišlo chybám spôsobeným dlhšími dĺžkami káblov, kde môže 

dôjsť k poklesu napätia v dôsledku odporu vedenia kábla.  

Výstupné binárne signály 

Binárne výstupné signály sú poskytované pre aktory, ktoré môžu zodpovedajúcim spôsobom 

ovládať „len“ dva stavy. 

Zvyčajne sú to spínacie signály pre motory, osvetlenie atď. 

Signálne napätie pre pohony je zvyčajne 24 V DC. Väčšie napätia (záťaže) je možné ovládať 

cez relé alebo stýkače. 

Digitálne signály 

Digitálne signály sú podobné binárnym signálom (a preto sú často chybne kombinované).  

Sú tiež hodnotovo diskrétne, ale majú väčší rozsah hodnôt. 

Tento rozsah hodnôt je teoreticky nekonečný, ale z technického hľadiska je vždy obmedzený 

v závislosti od aplikácie. 

 

Obrázok 20: Digitálne signály 

Na obrázku 20 je znázornená krivka signálu napätia U v čase. Rozsah hodnôt je však v tomto 

prípade väčší ako v predchádzajúcom príklade. Zahŕňa všetky celé čísla od -5 do 5. 

Digitálne vstupné a výstupné signály sú zvyčajne prenášané zbernicovými systémami. 

 



 
 

 
 

Analógové signály 

Na rozdiel od binárnych alebo digitálnych signálov je analógový signál časovo aj hodnotovo 

spojitý a má nekonečný počet hodnôt. 

 

Obrázok 21: Analógové signály 

Na obrázku 21 je uvedená signálová krivka napätia v čase. Rozsah hodnôt v tomto prípade 

zahŕňa všetky reálne čísla od -2 do 5. 

Ak sa má analógová informácia prenášať analógovo, je to relatívne jednoduché. Nie je 

potrebné žiadne špeciálne rozhranie. V skutočnosti existujú určité rozhrania a prvky 

spracovania, ale ich funkcia je pomerne jednoduchá. V princípe je to ako pripojenie 

reproduktora k (analógovému) audio zosilňovaču. Signál je vedený zo zosilňovača  

do reproduktora cez kábel a reproduktor vydáva signál ako zvuk. 

Analógové hodnoty však nie je možné spracovať priamo počítačmi, rovnako ako riadiace 

alebo regulačné zariadenia. Musia byť prevedené na digitálne signály analógovo/digitálnymi 

prevodníkmi (A/D prevodníky) a prenesené. Vzorkovacia frekvencia (čas vzorkovania) signálu 

musí byť čo najnižšia. Vysoká vzorkovacia frekvencia = vysoká presnosť. 

Aj keď analógový signál prichádza do riadiaceho alebo regulačného zariadenia ako digitálna 

hodnota, stále sa hovorí o analógových signáloch a spracovaní signálov. 

Vstupné analógové signály 

Analógové vstupné signály v automatizačnej technike sú zvyčajne definované v ich rozsahoch 

hodnôt. Ak sa signál prenáša cez napätie, rozsah hodnôt je 0-10 V. Ak je vedenie 

monitorované, t.j. kontroluje sa, či nie je vedenie prerušené, je efektívny rozsah hodnôt  

2-10 V. Na monitorovanie sa používa rozsah hodnôt 0-2 V. To isté platí pre signály, ktoré sa 

prenášajú prúdom. Tu je rozsah hodnôt 0-20 mA alebo 4-20 mA. 

Takmer všetky senzory, ktoré merajú fyzikálne veličiny, sú analógové senzory (napríklad tlak, 

vlhkosť, teplota, elektrický odpor, atď.) 



 
 

 
 

Na obrázku 22 je znázornený funkčný princíp snímača tlaku. 

 

Obrázok 22: Funkčný princíp snímača tlaku 

Snímač tlaku pozostáva zo stabilného základného telesa s tenkou membránou. Strie sú 

pripevnené k membráne. Keď sa membrána natiahne alebo stlačí, citlivé odporové štruktúry 

strií sa zmenia. Mechanická veličina (tlak) sa premieňa na úmernú elektrickú veličinu (odpor). 

Výstupné analógové signály 

Podobne ako analógové vstupné signály, aj analógové výstupné signály majú pevné rozsahy 

hodnôt, ktoré zodpovedajú rozsahom vstupných signálov. 

Analógové výstupné signály možno použiť na ovládanie napr. pohony, frekvenčné meniče 

(regulácia motora v závislosti od rýchlosti), guľové ventily alebo regulátory objemového 

prietoku.  

AUTOMATIZAČNÁ ÚROVEŇ  

Úroveň automatizácie je spojením medzi úrovňou poľa a úrovňou riadenia. Komunikujú 

smerom nahor a nadol v štruktúre automatizačnej pyramídy a musia mať zodpovedajúce 

rozhrania. 

Na úrovni automatizácie sa používajú dva hlavné riadiace systémy, programovateľný logický 

automat (PLC) a priame digitálne riadenie pre automatizáciu budov (DDC-BA). V automatizácii 

budov vykonávajú úlohy automatizácie zariadení a systémov technických zariadení budov.  

Sú na nich uložené príslušné programy, ako má automatizácia prebiehať. Môžu byť tiež 

prevádzkované na mieste, ak sú vybavené ovládacími panelmi (rozhranie HMI = rozhranie 

človek-stroj). 



 
 

 
 

 

Obrázok 23: Úroveň automatizácie v technickom procese (ohraničené zelenou) 

V už známom vývojovom diagrame PLC alebo DDC-BA predstavujú riadiace zariadenia, ktoré 

automatizujú technický proces. 

Vidieť, že k riadiacemu zariadeniu sú pripojené snímače a akčné členy technického systému 

(úroveň poľa), ako aj zariadenia na obsluhu, parametrizáciu, notifikáciu, vizualizáciu  

a logovanie (úroveň automatizácie). PLC alebo DDC-BA je ústredným prvkom v BACS. 

Automatizácia budov samozrejme nie je len „jeden“ technický proces, ale takmer vždy 

pozostáva z niekoľkých rôznych technických procesov (napr. HVAC, tienenie, osvetlenie, 

atď.). V súlade s tým sa tiež používa niekoľko PLC alebo DDC. Hovorí sa o decentralizovanom 

systéme. 

Pred niekoľkými rokmi to bolo iné, pretože všetko bolo zvyčajne napojené na centrálny 

systém riadiacich zariadení. Toto sa nazýva centralizovaný systém. 

PROGRAMOVATEĽNÝ LOGICKÝ REGULÁTOR 

Programovateľný logický regulátor (PLC) je komponent pre systémy riadenia s otvorenou 

alebo uzavretou slučkou. Podľa DIN EN 61131 je definovaný nasledovne: 

„Programovateľný logický ovládač (PLC); digitálny elektronický systém určený na použitie  

v priemyselnom prostredí. Používa programovateľnú pamäť na interné ukladanie užívateľsky 

orientovaných inštrukcií na vykonávanie špeciálnych funkcií, ako je logika, sekvencia, čas, 

počítanie a aritmetika a ovládať rôzne typy strojov alebo procesov prostredníctvom 

digitálnych alebo analógových vstupov a výstupov. PLC a tiež súvisiace periférne zariadenia 

sú navrhnuté tak, aby sa dali ľahko integrovať do priemyselného systému a používať  

pre všetky zamýšľané funkcie." (VDE, 2003) 



 
 

 
 

PLC má svoje korene v priemyselnej automatizácii. V posledných rokoch sa čoraz viac využíva 

aj v automatizácii budov a na niektorých miestach nahrádza doteraz dominujúce systémy 

DDC-BA, ktoré majú zase korene v automatizácii miestností. 

PLC je naprogramované pomocou softvéru podľa DIN EN 61131-3. Program je uložený  

vo vnútornej, prepisovateľnej pamäti PLC. 

Rozlišujú sa dva systémy: 

1. (Štandardný) SPS = Špeciálne vyvinutý hardvér (zvyčajne sa používa) 

Tento hardvér je založený na mikrokontroléri, ktorý je prispôsobený požiadavkám  

v oblasti riadiacej techniky. Má modulárny dizajn a zvyčajne sa montuje priamo  

na štandardizované montážne lišty, takzvané DIN lišty, v rozvádzači. 

2. Priemyselný počítač (IPC) (zvyčajne len pre špeciálne alebo staré systémy) 

Priemyselný počítač má podobnú štruktúru ako osobný počítač. Formou a funkciou 

je však prispôsobený podmienkam prostredia v priemyselnom závode (napr. prach, 

teplo atď.). Okrem toho sa IPC rozlišujú na mäkké a tvrdé PLC. S soft PLC sa celá 

funkčnosť vykonáva ako užívateľský softvér na príslušnom operačnom systéme.  

Pri pevnom PLC je funkčnosť zaručená zásuvnými kartami. Tie nie sú v oblasti 

modernejšej automatizácie budov relevantné. 

Hardwér 

PLC alebo PLC systém pozostáva najmenej z troch komponentov. 

Toto sú: 

1. Napájacia jednotka: 

Väčšina PLC pracuje s 24 V DC. Napájací zdroj zodpovedajúcim spôsobom premení 

sieťové napätie 230 V. Napája CPU aj pripojené moduly. 

2. CPU: 

CPU (Central Processing Unit) je srdcom PLC. Obsahuje mikrokontrolér, pamäť a 

programovacie rozhranie. V minulosti sa ako programovacie rozhranie zvyčajne 

používalo rozhranie RS-232 (nazývané aj COM port). Dnes sa používajú takmer len 

ethernetové rozhrania. CPU vykonáva riadiaci program, ktorý bol predtým 

naprogramovaný používateľmi a obsahuje skutočnú logiku. 

3. Moduly: 

Moduly (tiež rozširujúce moduly) sú rozhraniami medzi CPU a pripojenými systémami. 

Cez vstupné a výstupné moduly CPU prijíma informácie zo senzorov (vstupov) a môže 

ovládať akčné členy (výstupy). Komunikačné moduly sa používajú na pripojenie 

zbernicových systémov (napr. ďalšia prednášková jednotka). Okrem toho existuje 

veľké množstvo špeciálnych modulov ako sú počítadlá, ovládače atď. 



 
 

 
 

Funkčnosť 

PLC prevádzkuje svoj program cyklicky podľa princípu „IPO“ (IPO = Input – Process – Output 

Vstup – Proces – Výstup).  

Obrázok 24: IPO-princíp PLC 

Jeden cyklus pozostáva z načítania stavov signálov na vstupoch, spracovania riadiaceho 

programu a nastavenia stavov signálov na výstupoch. Po dokončení cyklu sa cyklus spustí 

znova od začiatku. 

Čas potrebný na cyklus IPO sa tiež nazýva čas cyklu. 

Programovanie 

Programovacie jazyky, pomocou ktorých je možné programovať PLC, sú štandardizované 

podľa EN 61131-3, hoci väčšina výrobcov ponúka svoje vlastné softvérové balíky. 

Existuje niekoľko rôznych jazykov, od grafických až po čisto textové. 

PRIAMA ČÍSLICOVÁ REGULÁCIA - AUTOMATIZÁCIA BUDOV (DDC-BA) 

DDC-BA majú podobnú štruktúru ako PLC a majú korene, ako už bolo spomenuté,  

v automatizácii miestností. Bežne ich používajú jednotlivé odbory na riadenie systémov  

a podobne ako PLC komunikujú s manažmentom a úrovňou poľa cez rozhrania. 



 
 

 
 

Hardvér DDC-BA je do značnej miery podobný hardvéru PLC. DDC-BA má CPU a pamäť.  

Ale podľa ich úlohy sú DDC-BA vnútorne pevne zapojené a zvyčajne ich nemožno rozšíriť  

o ďalšie moduly. 

Počet vstupov, výstupov a komunikačných rozhraní je pevne daný. Vďaka svojim možnostiam 

rozšírenia je PLC flexibilnejšie (ale aj zložitejšie) ako DDC-BA. 

DDC-BA nemá žiadny štandardizovaný programovací jazyk podľa IEC/EN a zvyčajne sa 

programuje pomocou programov špecifických pre výrobcu. Je tiež možné, že DDC-BA dodáva 

výrobca a dá sa len parametrizovať. 

MANAŽÉRSKA ÚROVEŇ  

Najvyššou a teda nadradenou úrovňou automatizačnej pyramídy je úroveň riadenia. 

Hlavnými úlohami riadiacej úrovne sú: 

• monitorovanie a optimalizácia prevádzky závodu, 

• vizualizácia historických a štatistických údajov, 

• prevádzka a parametrizácia systému alebo zariadenia na vyššej úrovni. 

Používatelia môžu vykonávať úlohy prostredníctvom jedného alebo viacerých dohľadových 

počítačov ako centrálna dozorňa alebo ako distribuované systémy s niekoľkými 

operátorskými stanicami. 

Úroveň riadenia tvorí prostredníctvom prepojenia všetkých systémov automatizácie budov  

s rozhraniami (nezávislými od výrobcu) na úrovni automatizácie interoperabilný celkový 

systém. 

 

Obrázok 25: Úroveň riadenia v technickom procese (orámované zelenou) 



 
 

 
 

 

Obrázok 26: Schematické znázornenie úrovne riadenia 

Na obrázku 26 môžete vidieť príklad úrovne riadenia. 

Riadiaci systém je pripojený k dvom automatizačným systémom (A a B). Rozhranie môže byť 

okrem iného BACnet alebo OPC (pozri 6.2 Sieťové protokoly v Building Automation). 

Používatelia pristupujú k riadiacemu systému prostredníctvom klientov alebo zariadení s 

podporou prehliadača, aby mohli prevádzkovať a monitorovať zariadenia a systémy. 

Externý systém je možné pripojiť cez dátové rozhranie (XML, CSV, ODBC). Môže to byť 

databáza na ukladanie nahromadených informácií, ale aj akýkoľvek iný systém, ktorý má 

povolené/schopné komunikovať s BA. 

Súčasné trendy ukazujú, že nové webové technológie ako HTML5 posúvajú funkcie ako 

obsluha a monitorovanie čoraz viac na úroveň automatizácie. Je to v súlade s normami, 

pretože tieto funkcie nie sú viazané na príslušné úrovne podľa EN ISO 16484. 

Na druhej strane boli na úrovni riadenia pridané nové funkcie (napr. pre energetický 

manažment podľa EN ISO 50001).  



 
 

 
 

1.4  ZBERNICOVÉ SYSTÉMY 

 Predtým, ako skutočne začneme so zbernicovými systémami, pozrime sa na rozdiel oproti 

konvenčným (analógovým a digitálnym) signálom. Pomocou konvenčných signálov sú 

snímače/aktory priamo pripojené k príslušnému regulátoru. Výsledkom je takzvané 

hviezdicové zapojenie (obrázok Obrázok 27). 

Hviezdicové vedenie má tú nevýhodu, že na každé pripojenie je potrebný samostatný kábel. 

Na jednej strane je to nákladné na inštaláciu, na druhej strane sa káble považujú za požiarne 

zaťaženie. 

Zbernicové systémy nie sú zapojené ako je znázornené na obrázku 28. Zariadenia pripojené 

na zbernicu (Binary Unit System) sa tiež nazývajú účastníci. Účastníci sú pripojení k autobusu. 

Každý účastník má jedinečnú adresu. To znamená, že je potrebných menej káblov, čo znižuje 

náklady a zmenšuje potrebný priestor v rozvádzači. 

Predstavte si ako príklad autobusové spojenie MHD z hlavnej stanice na univerzitu. Ulica je 

autobusová linka (kábel) a každá zastávka je účastníkom. Autobus (omnibus) nesie informácie 

(aj dátové balíčky), teda cestujúcich z A do B. Autobus pozná zastávku (adresu) a nechá 

príslušných cestujúcich (informácie) vystúpiť a nastúpiť na správnom mieste. 

Cez zbernicu je možné prenášať oveľa viac informácií ako pri bežných 

analógových/digitálnych signáloch, napr. aj diagnostické údaje. Kvôli veľkému množstvu 

údajov sú však na uvedenie do prevádzky alebo riešenie problémov potrebné špeciálne 

diagnostické nástroje (ako hardvér alebo softvér). 

Zbernicové systémy popisujú hardvérový prenos signálu a predstavujú tak štandardizáciu 

elektrických úrovní a telegramov. Existujú zbernicové systémy špecifické pre výrobcu  

a nezávislé. 

Obrázok 27: Zapojenie do hviezdy Obrázok 28: Zapojenie zbernicového systému 



 
 

 
 

Protipólom zbernicových systémov sú protokoly, ktoré definujú softvérovo technickú 

definíciu prenosu dát. Štandardizujú gramatiku, jazyk a sémantiku dátových telegramov.  

Topológia siete 

Okrem klasickej zbernice existujú aj iné topológie na pripojenie technického systému. 

Pripojenie je možné realizovať pomocou káblovej alebo rádiovej technológie. 

 

Obrázok 29: Topológie siete 

Topológie používané v automatizácii budov sú znázornené na obrázku 27. Body predstavujú 

účastníkov a/alebo kontrolórov. Najčastejšie sa používa klasická zbernicová alebo stromová 

(rozšírená zbernicová) kabeláž. Hviezdicová kabeláž sa väčšinou používa v sieťových 

technológiách. 

Sieťované a plne sieťované (polygonárna) systémy sa nachádzajú takmer výlučne v rádiovej 

technike alebo tam, kde je potrebné systém čo najlepšie zabezpečiť proti poruche. 

Kruhová topológia má svoj pôvod v ranej sieťovej technológii a dnes sa už nepoužíva. 

  



 
 

 
 

Základné typy zberníc 

Najznámejšie základné typy zberníc sú zbernice RS232 a RS485. 

RS232: 

Zbernica RS232 (Recommended Standard 232) je klasická sériová 2-vodičová zbernica. 

("Sériové rozhranie je hovorový výraz pre rozhranie na prenos dát medzi dvoma zariadeniami, 

kde sa jednotlivé bity prenášajú jeden po druhom v čase (sériový prenos dát). Termín sa 

používa na odlíšenie od paralelného rozhrania, kde niekoľko bitov sa prenáša súčasne na 

niekoľkých okruhoch.) Bola vyvinutá na začiatku 60. rokov spoločnosťou EIA (Electronic 

Industries Association) a až do roku 2010 sa často používala v počítačoch (COM porty). 

Klasickou aplikáciou bolo spojenie point-to-point pomocou telefónnych liniek cez modemy. 

Navyše, takmer všetky PLC sa kedysi programovali cez sériové rozhranie. 

Maximálna dĺžka linky pre RS232 silne závisí od použitej dátovej rýchlosti. Čím rýchlejšie 

musia byť dáta transportované, tým menšia je maximálna dĺžka linky, napr. pri 19 200 baud 

je maximálna dĺžka ~15 metrov. (Baud je jednotka pre symbolovú rýchlosť (rýchlosť chôdze) 

v komunikačnom inžinierstve. Označuje sa symbolom za sekundu. Symbol je zase definovaný 

merateľnou zmenou signálu vo fyzickom prenosovom médiu a môže to byť napríklad 

systémovo závislý 1 bit alebo 1 Byte.)  

V súčasnosti možno RS232 nájsť takmer len v starých systémoch. Nahradil ho USB a Ethernet. 

 

Obrázok 1: RS232 (Homm, 2021) 

RS485: 

RS485 je asynchrónne sériové rozhranie na pripojenie viacerých účastníkov. Pôvodne 

pochádza z priemyslu, ale rýchlo si našla cestu do inžinierstva budov. ("Asynchrónny prenos 

dát je spôsob prenosu v komunikačnom inžinierstve, pri ktorom sa znaky prenášajú 

asynchrónne, t.j. kedykoľvek. Na rozdiel od synchrónneho prenosu dát teda prenos nie je 

zosúladený s hodinovým signálom".) 

RS485 je veľmi robustný a dokáže ovládať veľa účastníkov (napr. 32). Dĺžka kábla môže byť až 

1200 m a je možné ho dodatočne predĺžiť pomocou zosilňovačov. Prenos dát je zvyčajne 

možné zvoliť rýchlejšie ako RS232 (max. 12 Mbps). 



 
 

 
 

V inžinierstve budov sa RS485 zvyčajne nachádza v protokoloch Modbus a BACnet.   

 

Obrázok 2: RS485 Master-Slave („Majster - Služobník”) 

POĽNÉ ZBERNICOVÉ  SYSTÉMY (FIELDBUS) 

Fieldbus je všeobecný pojem pre rôzne fyzicky odlišné zbernicové systémy pre automatizáciu, 

výrobné inžinierstvo, automatizáciu budov a automobilovú techniku. Ide o káblové alebo 

bezdrôtové zbernicové systémy, pomocou ktorých sú prevádzkové zariadenia, t. j. snímače a 

akčné členy, ako sú pohony, spínače, motory, akčné členy a svietidlá, pripojené k riadiacim 

zariadeniam a riadiacim počítačom a prostredníctvom ktorých prebieha rýchla výmena 

údajov medzi komponentmi. 

Definícia podľa EN 61158: 

Fieldbus: 

• komunikačný systém založený na digitálnom, sériovom prenose dát, 

• použitie v automatizačných systémoch a systémoch riadenia procesov. 

Fieldbus systém: 

• Systém s minimálne jednou priemyselnou zbernicou a jedným pripojeným 

zariadením. 

ROZDIEL MEDZI ZBERNICOU A PROTOKOLOM 

Zbernica 

Zbernica je hardvérový prenos (elektrických) signálov. Tieto elektrické úrovne a telegramy sú 

zvyčajne štandardizované.  

Na uvedenie zbernice do prevádzky sa zvyčajne používa špeciálny softvér na uvedenie do 

prevádzky alebo špeciálne vyvinuté zariadenie. 

 



 
 

 
 

Protokol 

Protokol je softvérová technická definícia telegramov napr. zbernicový systém. Protokol 

popisuje gramatiku, jazyk a sémantiku telegramov. V protokoloch sú definované aj služby, 

napr. prihlásiť sa, hlasovať alebo nahlásiť. 

1.5  SYSTÉMY POĽNEJ ZBERNICE V AUTOMATIZÁCII BUDOV  

KNX 

KNX je priemyselný komunikačný systém používaný v riadení domov a budov na informačno-

technické zosieťovanie zariadení (snímače, akčné členy, ovládacie zariadenia, ovládacie  

a monitorovacie zariadenia). Jeho použitie je zosúladené s elektroinštalačnými 

technológiami, čím zabezpečuje funkcie a automatizované procesy v budove. 

Zastrešujúcou orBAnizáciou systému KNX je Konnex Association cvba (podľa belgického 

práva), ktorá bola založená v roku 1999. Skladá sa z EIBA (European Installation Bus 

Association), EHSA (European Home Systems Association) a BCI (BatiBUS Club International). 

V Asociácii Konnex je v súčasnosti zastúpených viac ako 500 členov. Títo členovia sú 

výrobcovia zo všetkých oblastí použitia technológie systémov pre domácnosti a budovy, 

vrátane osvetlenia, ovládania žalúzií, zabezpečenia, vykurovania, ventilácie, klimatizácie, 

monitorovania, poplašných systémov, riadenia vody, energetického manažmentu, riešení 

IoT, aplikácií ETS, odpočtu meračov ako aj domáce spotrebiče, audio a iné. 

KNX je nástupcom európskej inštalačnej zbernice (EIB), a preto je prispôsobená na použitie  

v elektrických inštaláciách. Od roku 2003 je KNX štandardizovaný v EN 50090 av roku 2006 

bol tento štandard prijatý ako medzinárodná norma ISO/IEC 14543-3. 

Štandardné pripojenie KNX umožňuje použitie mnohých zariadení rôznych výrobcov.  

To umožňuje plánovanie naprieč rôznymi odbormi, vyššiu funkčnosť, ako aj flexibilitu 

inštalácie. Novostavbu alebo prestavbu objektu uľahčuje aj parametrizácia prístrojov, ktorú 

je možné kedykoľvek prispôsobiť. 

Keďže produkty KNX sú zvyčajne drahšie ako zariadenia pre bežnú inštaláciu, má KNX zmysel 

len vtedy, ak sa má prepojiť niekoľko remeselných činností alebo ak sa má príslušná inštalácia 

rýchlo a flexibilne prispôsobiť v prípade zmien v používaní.  



 
 

 
 

ŠTRUKTÚRA  

Štruktúra inštalácie KNX je hierarchická a je to stromová topológia (obrázok 32). 

 

Obrázok 32: Topológia KNX (Ivory Egg (AUST) Pty Ltd, 2021) 

Najnižšiu úroveň tvoria účastníci (napr. aktuátor/snímač). Tieto sú navzájom prepojené 

pomocou liniek. Linky sú zase spojené s hlavnými vedeniami cez linkové spojky. Spolu tvoria 

oblasť. 

Každá z hlavných liniek oblastí je prepojená s oblastnou linkou (chrbticou alebo hlavnou 

prenosovou linkou) prostredníctvom spojky oblasti. 

Táto štruktúra KNX môže byť mapovaná na štruktúru budovy. Chrbticou je budova. Plochy 

tvoria podlažia budovy a línie tvoria chodby na poschodí. 

Okrem tu uvedených zariadení sa ako linkové zosilňovače používajú zariadenia na napájanie 

a/alebo spojky. 

Linkovým opakovačom je možné predĺžiť linku na (hrubých) 256 staníc, pričom jedna stanica 

je pre linkový spojovač a jedna pre linkový opakovač. Na jednej linke tak zostáva maximálne 

254 staníc. 

Pri použití linkového zosilňovača nesmie byť prekročená prípustná celková dĺžka vedenia 

1000 m pre vedenie. 



 
 

 
 

Každé zariadenie tiež vyžaduje jedinečnú fyzickú adresu. Je to potrebné pre dátovú 

komunikáciu medzi zariadeniami a pre parametrizáciu systému. 

Nasledujúci náčrt zobrazuje sieťové prepojenie zariadení informačných technológií s KNX. 

Všetky zariadenia sú pripojené na zbernicu KNX a navzájom si vymieňajú dátové telegramy. 

 

Obrázok 33: Zosieťovanie zariadení informačných technológií s KNX 

Tu je niekoľko prenosových médií na prenos dátových paketov KNX. KNX.TP (TP = twisted 

pair) je teda najpoužívanejším variantom, pretože je zvyčajne najvýhodnejší, ak nie je 

zakázané pokladanie káblov (napr. pamiatková ochrana). Pozor: V zásade sa TP káble 

používajú aj v iných aplikáciách, KNX.TP znamená, že komunikácia prebieha cez dvojžilový 

krútený pár. 

Nevýhodou KNX.TP je nízka rýchlosť max. 9600 baudov. Veľkou výhodou je možná dĺžka kábla 

až 1000 m. 

KNX pracuje s telegramami orientovanými na udalosti. To znamená, že komunikácia prebieha 

len vtedy, ak nastala aj udalosť (napr. stlačenie tlačidla). To vedie k tomu, že komunikácia je 

zredukovaná na najnutnejšiu a zbernicové linky nie sú preťažené. 

KNX.IP sa zvyčajne používa len vtedy, ak sa majú integrovať príslušné obslužné  

a monitorovacie stanice. Tie sú pripojené na KNX zbernicu cez IP routery. KNX.IP možno 

použiť aj na preklenutie veľkých vzdialeností pomocou káblov z optických vlákien. (Káble  

z optických vlákien (FOC) sa používajú v sieťových technológiách, keď je potrebné premostiť 

väčšie vzdialenosti.) 

KNX.PL využíva existujúcu napájaciu sieť v budove superponovaním sínusového napätia 

napájacej siete. KNX.PL sa používa, keď nie je možné inštalovať žiadne dodatočné vedenie 

(napr. pamiatkovo chránené budovy alebo špeciálne budovy, ako sú kostoly, múzeá atď.). 

HNX.RF používa rádiové alebo infračervené signály. Zbernicové pripojenie (kábel) nie je 

potrebné, ale musí byť zabezpečené napájanie. KNX.RF má krátky dosah, a preto sa zvyčajne 

používa len na predĺženia, kde už nie je možné položiť káble. 



 
 

 
 

SOFTVÉR 

Softvér ETS (aktuálne vo verzii 5) je potrebný na projektovanie, parametrizáciu a uvedenie 

systému KNX do prevádzky. ETS je skratka pre Engineering Tool Software a beží na počítačoch 

so systémom Windows. 

Systém KNX je parametrizovaný, neexistuje žiadne programovanie, ako napríklad pri PLC,  

v skutočnom zmysle. 

Na domovskej stránke https://www.knx.org/ nájdete aktuálne modely licencií, ako aj 

množstvo pokynov, plánovacích a školiacich dokumentov. Demo verzia, pomocou ktorej je 

možné parametrizovať maximálne 5 zariadení, je bezplatná. 

S ETS eCampus (https://wbt5.knx.org/) môžete urobiť svoje prvé kroky vo svete KNX zadarmo 

prostredníctvom webového školenia a po úspešnom absolvovaní získať certifikát. 

LON 

Okrem KNX je bežným systémom v stavebníctve LON. LON je skratka pre lokálnu prevádzkovú 

sieť a je to univerzálna prevádzková zbernica, ktorá sa používa hlavne v automatizácii budov. 

LON bol vyvinutý americkou spoločnosťou Echelon okolo roku 1990 a od roku 2008 je 

štandardizovaný v EN/IEC 14908. 

LON priamo konkuruje KNX v technológii budov, hoci oba systémy majú podobný systémový 

prístup. V niektorých prípadoch sa systémy aj navzájom dopĺňajú, takže oba systémy je 

možné používať súčasne. Najmä v starších budovách je LON stále silne zastúpený, zatiaľ čo  

v nových inštaláciách je trend jednoznačne smerom k KNX. LON sa zameriava predovšetkým 

na automatizáciu miestností, najmä na ovládanie osvetlenia, žalúzií a HVAC. 

„Inteligenciu“ zabezpečuje čip Neuron vyvinutý spoločnosťou Echelon v sieti LON. Je srdcom 

technológie LON a je to procesorový systém, ktorý vykonáva rôzne úlohy. Čip Neuron spolu  

s niekoľkými ďalšími komponentmi tvorí kompletného účastníka (uzla) v lokálne fungujúcej 

sieti. 

ŠTRUKTÚRA  

Čipy Neuron sú pripojené k prenosovej sieti pomocou transceivera. Toto pripojenie je sieťové 

rozhranie. 

Existujú rôzne typy transceiverov, okrem iného pre Twisted Pair (TP), Powerline (PL), Link 

Power, Infrared atď. 



 
 

 
 

Štruktúra v LON je podobná štruktúre KNX. Topológia môže byť kruhová, hviezdicová, líniová 

alebo stromová štruktúra alebo ich kombinácia. 

Podobne ako pri KNX, maximálne 127 uzlov tvorí linku a maximálne 255 liniek tvorí sieť. 

Maximálna veľkosť LON je teda 32 385 uzlov. V linkovej topológii je možné maximálne 

rozšírenie 2 700 m pri prenosovej rýchlosti 78 kbit/s. 

SOFTWÉR 

Na parametrizáciu a uvedenie do prevádzky sa používa nástroj „LONMaker“ od spoločnosti 

Echelon. Za každé integrované zariadenie sa platí licenčný poplatok (kredit) vo výške 5 USD. 

To robí veľké inštalácie rýchlo drahými. 

V LONMaker je možné vykonať niekoľko delení v doméne, podsieti, linke a uzle. 

Parametrizácia sa vykonáva pomocou grafických objektov a spojovacích čiar. 

DALI 

„DALI, alebo Digital Addressable Lighting Interface, je vyhradený protokol pre digitálne 

ovládanie osvetlenia, ktorý umožňuje jednoduchú inštaláciu robustných, škálovateľných  

a flexibilných sietí osvetlenia. 

DALI bol pôvodne vyvinutý na umožnenie digitálneho ovládania, konfigurácie a dotazovania 

fluorescenčných predradníkov, čím nahradil jednoduchú, jednosmernú, vysielaciu prevádzku 

analógového ovládania 0/1-10V. (DIIA, Digital Illumination Interface Alliance, 2020) 

DALI (rovnako ako DALI-2 a D4i) je ochranná známka spoločnosti DiiA ((Digital Illumination 

Interface Alliance) a je štandardizovaná v IEC 62386. 

Protokol DALI sa používa výhradne v osvetľovacej technike a používa sa na obojsmernú 

komunikáciu medzi produktmi riadenia osvetlenia. Systém DALI pozostáva z najmenej 

jedného ovládača DALI, dvojvodičovej zbernice a zariadenia na ovládanie osvetlenia.  

V závislosti od ovládača je možné pripojiť niekoľko liniek (zvyčajne dve), každá s maximálne 

64 riadiacimi jednotkami osvetlenia alebo snímačmi. 

Ako zariadenia na ovládanie osvetlenia sa zvyčajne používajú elektronické predradníky (ECG), 

ktoré majú okrem napájania svietidla aj rozhranie pre dvojvodičovú zbernicu DALI. 

V závislosti od aplikácie je možné dvojvodičovú zbernicu použiť na komunikáciu aj napájanie 

niektorých zariadení (napr. senzory). 



 
 

 
 

Pri uvádzaní do prevádzky a pri každom rozšírení systému DALI je každému zariadeniu 

pridelená jedinečná adresa. Týmto adresovaním je možné ovládať každé zariadenie 

samostatne aj vo vysielaní. Zariadenia je možné zoskupovať jednotlivo alebo až do 16 skupín. 

Zoskupenie sa vykonáva pomocou softvéru na uvedenie do prevádzky, nie je potrebné žiadne 

prepájanie. Okrem toho možno na jednu líniu definovať až 16 svetelných scén. 

Vďaka obojsmernej digitálnej komunikácii je možné nielen ovládanie medzi zariadeniami. 

Zariadenia DALI môžu tiež posielať spätnú väzbu týkajúcu sa chýb, stavu svietidla alebo 

žiadostí o ďalšie informácie. 

Zariadenia DALI je možné pripojiť cez existujúcu elektroinštaláciu, ak je položený 5-žilový 

kábel, čo je zvyčajne prípad. Tri vodiče "fáza, nula a ochranná zem" sú napájacie, zvyšné dva 

sa používajú pre zbernicu DALI (obrázok 34). 

 

Obrázok 34: Zloženie vedenia DALI (Osram, 2021) 

Zbernica DALI je chránená proti prepólovaniu, čo znamená, že vodiče je možné prehodiť. 

Napätie na zbernici je približne 16 V. 

DALI okrem iného ponúka aj takzvané núdzové funkcie. Ak dôjde k výpadku a návratu napätia, 

svietidlá DALI sa automaticky zapnú. 

DALI A DALI-2 

„DALI-2 označuje najnovšiu verziu protokolu DALI. 

V porovnaní s verziou DALI-1 je v DALI-2 veľa nových príkazov a funkcií. Zatiaľ čo DALI  

verzia-1 obsahovala iba riadiace zariadenia, DALI-2 obsahuje riadiace zariadenia, ako sú 

aplikačné ovládače a vstupné zariadenia (napr. senzory), ako aj napájacie zdroje zbernice. 

DALI-2 sa zameriava na interoperabilitu produktov od rôznych predajcov a certifikačný 

program DALI-2 potvrdzuje kompatibilitu produktov s príslušnými špecifikáciami. (Digital 

Illumination Interface Alliance, 2020) 

Iba certifikované produkty DALI-2 môžu niesť logo DALI-2 vydané spoločnosťou DiiA, čo 

znamená interoperabilitu a iba členovia DiiA môžu certifikovať svoje produkty. Všetky 



 
 

 
 

certifikované produkty sú uvedené v databáze produktov DiiA. DiiA orBAnizuje pravidelné 

plugfesty, na ktorých môžu členské spoločnosti testovať interoperabilitu svojich produktov  

s produktmi iných výrobcov 

Certifikácia DALI-2 zahŕňa overenie výsledkov testov spoločnosťou DiiA. Naproti tomu súlad 

produktu DALI verzie 1 je založený výlučne na vlastnom vyhlásení, čo viedlo k problémom  

s interoperabilitou na trhu. 

D4I 

D4i (intra-luminaire DALI) je štandardizácia DALI pre interiéry svietidiel a pridáva  

k existujúcemu radu DALI-2 množstvo špecifických nových funkcií. Špecifikovaním 

požiadaviek na napájanie a inteligentných dátových možností umožňuje D4i inteligentné LED 

svietidlá. 

Špecifikácie D4i zaisťujú, že je k dispozícii napájanie pre ovládanie zariadení, senzorov alebo 

bezdrôtových komunikačných zariadení pripojených alebo integrovaných do svietidla. 

Ovládače D4i vo svietidle môžu medzitým ukladať a hlásiť rôzne údaje štandardizovaným 

spôsobom. 

Produkty D4i sú produkty DALI-2 s ďalšími funkciami. Všetky ovládače a ovládacie zariadenia 

s certifikáciou D4i majú tiež certifikáciu DALI-2. 

 

Obrázok 35: Nový štandard rozhrania ZhaBA-D4i pre inteligentné svietidlá (ZhaBA, 2020) 

Na obrázku je „inteligentné“ IoT svietidlo so štandardom D4i certifikovaným spoločnosťou 

ZhaBA a DiiA. Viac informácií je na https://www.digitalilluminationinterface.org/zhaBA-d4i/ 



 
 

 
 

DMX 

Ďalšou poľnou zbernicou v osvetľovacej technike je DMX (Digital Multiplex). Používa sa 

hlavne na efektové osvetlenie v javiskovej a eventovej technike. 

Jedným riadiacim signálom je možné ovládať 515 kanálov. Svietidlo môže mať niekoľko 

kanálov, ako je jas, farba a smer osvetlenia multifunkčných reflektorov. 

Základom pre DMX je klasická zbernica RS-485. Na rozdiel od DALI je DMX oveľa rýchlejší  

pri ovládaní jednotlivých svietidiel. Je to spôsobené tým, že vysielač priebežne vysiela  

do prijímačov dátové telegramy, ktoré však príjem nepotvrdzujú. Ide teda o jednosmernú 

komunikáciu. 

MP-BUS 

MP-Bus je 2-vodičová zbernica od firmy BELIMA a prepája hlavne VZT pohony ako sú pohony, 

regulačné ventily alebo regulátory objemového prietoku v teréne. Výmena dát prebieha ako 

systém master-slave, kde master môže ovládať a dopytovať až 8 akčných členov na linku. 

Linka má maximálnu dĺžku 800 metrov. 

Servopohony s rozhraním MP-Bus majú zvyčajne vlastné pripojenia pre snímače teploty, 

vlhkosti, absolútneho objemového prietoku, relatívneho objemového prietoku, min./max. 

limity, uhlová poloha, prevádzkový stav, chybové hlásenia alebo spínacie otázky (ON/OFF), 

ktoré je možné zadávať cez MP-Bus. 

M-BUS 

M-Bus (Meter-Bus) sa používa na získavanie údajov o spotrebe pomocou meračov energií 

všetkých typov a je štandardizovaný v EN13757. 2-vodičová zbernica funguje na princípe 

master-slave, pričom master požaduje údaje od slave zariadení (meračov energie). Okrem  

2-vodičovej zbernice je možné využiť aj rádiový prenos. 

Master môže dopytovať maximálne 250 účastníkov (slave) na jednom riadku. Maximálny 

dosah 4000 metrov je pomerne veľký, ale prenos dát je veľmi pomalý až do 960 baudov,  

a preto nie je možné riadenie procesov pomocou M-Bus. 

Ďalšou výhodou MP-Bus je možnosť napájania meračov energií. Dodatočné vybavenie 

elektromerov bez rozhrania M-Bus je možné aj pomocou zásuvných modulov M-Bus. 

 

 



 
 

 
 

Zariadenia M-Bus sa používajú hlavne na zber dát z nasledujúcich meraích prístrojov: 

• elektromer, 

• vodomer, 

• plynomer, 

• merač spotreby tepla. 

Zariadenia M-Bus možno použiť pre inteligentné meracie systémy. 

SMI 

SMI (Standard Motor Interface) je „DALI“ pre rolety a žalúzie. Ide o 2-vodičovú zbernicu a má 

maximálnu dĺžku 350 m. Na jednu zbernicu SMI je možné pripojiť maximálne 16 motorov. 

Rozhranie SMI je integrované priamo v príslušnom pohone/motore. Podobne ako pri DALI, 

dva voľné páry vodičov päťvodičového elektrického vedenia možno použiť pre zbernicu SMI. 

Motor SMI je vybavený inkrementálnym kódovačom. To umožňuje veľmi presné ovládanie 

výšky zavesenia a uhla lamiel. To je opäť dôležité pre rolety so sledovaním polohy slnka. 

Okrem ovládania zabezpečuje zbernica SMI aj diagnostické funkcie. Existujú dva rôzne typy 

SMI, SMI s 230 V a SMI-LoVo s 24 V napájaním. Kvôli rôznym napájacím napätiam musia byť 

oba typy prevádzkované vždy oddelene! 

RÁDIOVÉ SYSTÉMY 

ENOCEAN 

EnOcean je od výrobcu nezávislý štandard pre bezdrôtovú technológiu bez batérií. Vyznačuje 

sa predovšetkým veľmi nízkou spotrebou energie, využívajúc princíp „energetického zberu“. 

Senzory a akčné členy získavajú potrebnú energiu z pohybu, svetla a teploty. 

Okrem výhody bezdrôtovej technológie (bez káblov) má EnOcean ďalšiu výhodu v tom, že 

nevyžaduje žiadne batérie a teda takmer žiadnu údržbu. Tlačidlá a spínače môžu byť 

namontované na sklenené steny moderných budov, ako pri všetkých riešeniach na báze rádia. 

ZIGBEE 

Zigbee je štandard pre bezdrôtové siete s nízkym objemom dát. Na rozdiel od EnOcean, 

zariadenia Zigbee vyžadujú dodatočné napájanie (napríklad batériu alebo napájací zdroj). 



 
 

 
 

Názov Zigbee pochádza z „cik-cak tanca“ včiel medonosných (https://www.telkonet.com/ 

what-is-zigbee/). 

Výhodou Zigbee je miešanie sietí (obrázok 36) a výsledný dosah (teoreticky) niekoľko 

kilometrov. 

 

Obrázok 36: Sieť Zigbee 

Zigbee používa mnoho známych výrobcov a produktov, ako napríklad Philips Hue, Osram 

Lightify, Google OnHub atď. 

Z-WAVE 

Z-Wave je štandard bezdrôtovej komunikácie od spoločností Sigma Designes a Z-Wave 

Alliance. Používa sa hlavne, ako väčšina bezdrôtových štandardov, v domácej automatizácii. 

V priebehu Industry 4.0 a IoT sa však v automatizácii budov čoraz viac využíva. 

Veľkou výhodou Z-Wave je jeho šifrovaná komunikácia a nízka spotreba energie. Zariadenia 

Z-Wave sú napájané z batérie (napr. senzory, tlačidlá, atď.) a sú pripojené cez sieťové napätie 

(napr. ovládanie žalúzií, ovládanie svetiel, brány atď.). 

1.6  SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE A PROTOKOLY  

Moderné sieťové technológie sú dnes štandardom v každej budove a neoddeliteľnou 

súčasťou IT infraštruktúry. Keď hovoríme o sieťovej technike v budove, ide o štruktúry  

a systémy na výmenu údajov z (informačných) technických zariadení. Tieto štruktúry  

a systémy tvoria IT infraštruktúru (IT = informačné technológie). 

Infraštruktúra IT využíva na výmenu a spracovanie údajov hardvérové aj softvérové systémy, 

ktoré si objasníme v priebehu tejto kapitoly. 



 
 

 
 

Systémy môžu byť prepojené buď káblami (káblové siete) alebo rádiovým štandardom 

(bezdrôtové siete). Je možná aj kombinácia káblových a bezdrôtových sietí. 

VŠEOBECNÉ TECHNOLÓGIE SIETE  

Sieť je spojenie mnohých IT zariadení. Príklad takejto siete je na obrázku 37. V tejto IT sieti sú 

všetky počítače navzájom prepojené káblom alebo rádiom. Tieto spojenia musia samozrejme 

prebiehať za určitých pravidiel a pomocou protokolov. Na tento účel existuje niekoľko 

štandardov sieťovej technológie a rôznych zariadení, ktoré umožňujú komunikáciu (a tým aj 

výmenu dát). 

 

Obrázok 37: Príklad typickej komunikačnej siete (Wetherall, 2012) 

Ako už bolo ukázané, siete sú spojením niekoľkých (aspoň dvoch) technických zariadení. 

Aby zariadenia mohli medzi sebou komunikovať čo možno bezchybne, bolo definovaných 

niekoľko komunikačných vzťahov a foriem komunikácie: 

• Komunikačné vzťahy regulujú, kto s kým hovorí. 

• Formy komunikácie regulujú, kto kedy hovorí. 

 



 
 

 
 

KOMUNIKAČNÉ VZŤAHY  

Vzťahy a formy sa dajú vysvetliť napríklad pomocou skupiny ľudí. 

Najjednoduchší komunikačný vzťah je unicast alebo dialóg medzi dvoma ľuďmi. Je tam 

odosielateľ (červený) a príjemca (zelený). Všetky ostatné osoby (modré) sa komunikácie 

nezúčastňujú. Ako príklad slúži telefonický rozhovor, kde sa môžu meniť roly odosielateľa  

a príjemcu (forma komunikácie). 

 

Obrázok 38: Unicast - dialóg v komunikácii 

Druhým komunikačným vzťahom je vysielanie. Zjednodušene sa to dá opísať prednáškou. 

Odosielateľom je napríklad profesor a príjemcami sú študenti. 

Technicky si vysielanie môžete predstaviť na príklade rádia alebo televízie. Odosielateľ vysiela 

a všetci počúvajú. Normálne však odosielateľ nevie, kto počúva. 

 

Obrázok 39: Vysielanie 

Tretím komunikačným vzťahom je multicast. Ako príklad si opäť môžete predstaviť skupinu 

ľudí. Pri multicaste však odosielateľ oslovuje iba určitú skupinu príjemcov. 

Na to však musí odosielateľ presne vedieť, koho oslovuje. V príklade skupiny ľudí musí 

odosielateľ osloviť príjemcov špecifickou charakteristikou. Príklad: Všetci študenti študijného 

odboru stavebné inžinierstvo. 

Technicky sa to realizuje adresovaním. Každý účastník (napr. počítač) má jedinečnú adresu, 

ktorá musí byť známa odosielateľovi. 



 
 

 
 

FORMY KOMUNIKÁCIE 

Formy komunikácie sa delia na jednosmerné (simplexné), polo-obojsmerné (poloduplexné) a 

plne obojsmerné (plne duplexné). 

Simplex je takzvaný smerový režim. Komunikácia prebieha len jedným smerom, od vysielača 

k prijímaču. Ako príklad slúžia senzory, pagery, klasické rádio či televízia. 

 

Obrázok 3: Jednosmerná komunikácia 

V polo-obojsmernej komunikácii (half-duplex) môže byť vysielač aj prijímačom (a naopak). 

Komunikácia prebieha v striedavom režime. Ak je aktívny jeden vysielač, všetci ostatní 

účastníci sú prijímačmi. Ako príklad si môžete predstaviť komunikáciu cez dve rádiá. Ten, kto 

hovorí, je vysielač, druhý prijímač. Komunikácia môže byť obojsmerná. Ak obaja účastníci 

hovoria súčasne, v komunikácii sa vyskytnú chyby. 

V starých počítačových sieťach sa simultánnemu odosielaniu zabránilo prostredníctvom 

špeciálnych protokolov. 

 

Obrázok 4: Polo-obojsmerná komunikácia 

Plne obojsmerná komunikácia (Full-duplex - zvyčajne tiež len "duplex") je opačný režim.  

Tu sú účastníci zároveň vysielačmi aj prijímačmi. Komunikácia je možná v oboch smeroch 

súčasne. 

Ako príklad slúžia dnešné telefónne a súčasné počítačové siete. 

 

Obrázok 2: Plne obojsmerná komunikácia 



 
 

 
 

ARCHITEKTÚRA SIETE 

Okrem komunikačných vzťahov a foriem komunikácie sa siete môžu líšiť aj svojou 

architektúrou. 

V architektúre peer-to-peer (Obrázok 43) majú všetky počítače rovnaké práva a neexistuje 

žiadna hierarchia. Vo väčšine prípadov spolu dva počítače komunikujú v sieti typu peer-to-

peer. Viaceré počítače však môžu byť prepojené aj navzájom. 

 

Obrázok 43: Architektúra typu Peer-to-peer 

V príklade na obrázku 43 môže počítač 2 komunikovať so všetkými ostatnými počítačmi, ale 

počítač 1 môže komunikovať iba s počítačmi 2 a 3 a nie s počítačom 4. 

Sieť peer-to-peer je zvyčajne relatívne rýchla a lacná, pretože nie je potrebný žiadny ďalší 

hardvér (napr. prepínač). Peer-to-peer siete sa dnes takmer nikde nepoužívajú. Boli 

nahradené sieťami klient-server. 

Architektúra klient-server (obrázok 44) je hierarchická. Na tejto architektúre sú dnes 

postavené takmer všetky siete. 

 

Obrázok 44: Architektúra klient-server 

V architektúre klient-server klienti (počítače) vždy najprv vytvoria spojenie so serverom a tam 

zadajú zodpovedajúce požiadavky. Server tieto požiadavky vyhodnotí a poskytne 

zodpovedajúcu odpoveď. 



 
 

 
 

Výhody architektúry klient-server: 

• centralizovaná údržba a zálohovanie dát, šetria zdroje a náklady, 

• ľahko rozšíriteľná sieť, 

• vyššia bezpečnosť prostredníctvom riadenia prístupu, keďže klienti sa musia 

autentifikovať na serveri. 

Neýhody architektúry klient-server: 

• vysoké investičné náklady, keďže je potrebný výkonný server, 

• úplné zlyhanie siete v prípade zlyhania servera. 

TOPOLÓGIA SIETE 

Topológia siete rieši komunikačné cesty jednotlivých uzlov siete. Účastníkmi môžu byť klienti 

aj servery. 

Siete sú prepojené ako hviezdicová alebo stromová topológia, pričom stromová topológia je 

rozšírením hviezdicovej topológie. 

 

Obrázok 45: Topológia hviezdy (vľavo) a topológia stromu (vpravo) 

Topológia popisuje usporiadanie príslušných sieťových komponentov (hardvéru). Aj keď je to 

na obrázkoch znázornené podobne, nesmie sa to zamieňať so sieťovou architektúrou, ktorá 

popisuje funkčnosť siete. 

Stred hviezdy tvorí prepínač. Toto prijíma požiadavky od účastníkov siete (odosielateľov)  

a preposiela ich príjemcovi. Každý účastník je pripojený k prepínaču cez sieťový kábel. 

Prepínač pozná adresy účastníkov a komunikácia je uni- alebo multicast. 

Predchodcom prepínača bol rozbočovač. To sa ešte dá nájsť v starších sieťach. Hub posiela 

všetky požiadavky ako vysielanie do všetkých pripojených uzlov. To niekedy viedlo k zvýšenej 

(zbytočnej) dátovej prevádzke. V stromovej topológii je spolu spojených dva alebo viac 

prepínačov, takže v sieti sa môže zúčastniť viac účastníkov. 



 
 

 
 

SIEŤOVÉ DIMENZIE 

Siete sú rozdelené na základe ich technológií a priestorových rozsahov. Siete nie sú oddelené 

a môžu medzi sebou komunikovať, napr. účastník v LAN je tiež účastníkom v MAN alebo WAN. 

Nasledujúce pododdiely sú indikatívne a nie sú 100 % vymedzené. 

• PAN - Personal Area Network: personalisiertes Netzwerk, z. B. Bluetooth 

• LAN - Local Area Network: lokales Netzwerk, z. B. Ethernet 

• MAN - Metropolitan Area Network: regionales Netzwerk 

• WAN - Wide Area Network: öffentliches Netz, z. B. ISDN 

• BAN - Global Area Network: globales Netzwerk, z. B. das Internet 

ŠTANDARDIZÁCIA  

IEEE 802.3 Ethernet 

Najdôležitejším štandardom v dnešnej sieťovej technológii je IEEE 802 (vyslovuje sa  

„i tripple e“). Bol vytvorený v 70. rokoch 20. storočia projektovou skupinou Inštitútu 

elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) a pokračuje a rozširuje sa až dodnes. 802 je 

číslo projektovej skupiny pre sieťové štandardy. 

IEEE je medzinárodná orBAnizácia elektrotechnických a inžinierskych odborníkov a expertov 

a má viac ako 423 000 členov vo viac ako 160 krajinách (stav k roku 2016). 

Norma IEEE 802 je rozdelená do niekoľkých pracovných skupín. Najdôležitejšie sú: 

• 802.1 Rozhrania vysokej úrovne (internetové pripojenie) 

• 802.2  Logical Link Control 

• 802.3  Ethernet (CSMA/CD) 

• Bezdrôtová sieť LAN 802.11 

• Širokopásmová káblová televízia 802.14 

• Bezdrôtová osobná sieť 802.15 (napr. Bluetooth) 

Asi najznámejším štandardom je IEEE 802.3 s názvom Ethernet. Toto definuje sieť tak, ako ju 

v súčasnosti používame. Využíva metódu asynchrónneho prístupu k médiu SSMA/CD (Carrier 

Sense Multiple Access with Collision Detection), pri ktorej môže k prenosovému médiu 

pristupovať viacero uzlov siete. Veľkú úlohu tu zohráva zvládanie kolízií pri prenose signálu. 

Existuje už niekoľko rozšírení, ktoré okrem iného zlepšujú prenosové rýchlosti (napr. 802.3z 

"GiBAbit Ethernet") alebo definujú dodatočné napájanie (napr. 802.3af "Power over 

Ethernet"). 



 
 

 
 

IEEE 802.11 Bezdrôtová sieť LAN 

Ďalšia pracovná skupina IEEE sa zaoberá známym štandardom WLAN. IEEE 802.11 výhradne 

štandardizuje komunikáciu v bezdrôtových sieťach. V sieťach WLAN nahrádza prepínač 

prístupový bod. Zatiaľ čo prepínač je vždy zapojený, prístupový bod sa distribuuje cez rádiové 

spojenie.  WLAN má vždy názov siete (SSID = Service Set Identifier), s ktorým sa môžu 

účastníci/klienti spojiť. 

Na adresovanie dátových paketov a rozšírenie pokrytia siete sú dostupné rôzne metódy. 

Najznámejší je bezdrôtový distribučný systém (WDS), ktorý spája niekoľko prístupových 

bodov rádiom. Prístupový bod s podporou WDS prijme (možno slabý) rádiový signál, spracuje 

ho a opäť so zosilnením odošle. Prístupový bod funguje aj ako zosilňovač (opakovač). 

Ak prevádzkujete sieť WLAN, mali by ste sa uistiť, že je bezpečne šifrovaná. Štandard IEEE 

802.11 ponúka niekoľko možností šifrovania. Súčasné šifrovanie by malo používať aspoň 

štandard WPA2. Veľký význam by sa mal klásť na bezpečnostný kľúč. 

WPA2 je založený na AES (Advanced Encryption Standard) a považuje sa za do značnej miery 

bezpečný. 

Najnovší bezpečnostný štandard je WPA3. V súčasnosti to však podporuje len niekoľko 

zariadení. 

Prenosové rýchlosti rôznych štandardov WLAN sú uvedené v tabuľke 2 a sú definované 

ďalšími písmenami v štandarde. 

Tabuľka 2: Rýchlosť prenosu dát v bezdrôtovej sieti LAN 

Štandard Frekvenčné pásmo Rýchlosť prenosu dát 

IEEE 802.11b  2,4 GHz max. 11 Mbit/s 

IEEE 802.11g  2,4 GHz max. 54 Mbit/s 

IEEE 802.11n  2,4 oder 5,0 GHz max. 600 Mbit/s 

IEEE 802.11ac  5,0 GHz max. 6.936 Mbit/s 

IEEE 802.11ad* 60,0 GHz max. 6.757 Mbit/s 

Technická komunikácia WLAN (a rádia vo všeobecnosti) prebieha prostredníctvom 

elektromagnetických vĺn. WLAN používa tri frekvenčné pásma. Frekvenčné pásmo je 

(zvyčajne malá) časť elektromagnetického spektra. 

Pre siete WLAN sú k dispozícii tri frekvenčné rozsahy podľa IEEE 802.11. Najčastejšie 

používaný rozsah je 2,4 GHz, druhý 5 GHz a tretí 60 GHz. Všetky frekvenčné rozsahy je možné 



 
 

 
 

používať na celom svete bez licencie. To znamená, že za používanie na súkromnom pozemku 

sa musia platiť poplatky. To však znamená aj to, že v týchto frekvenčných rozsahoch sú 

aktívne aj iné rádiové technológie a rádiové siete. Rýchlosť a stabilita rádiovej siete s IEEE 

802.11 závisí vo veľkej miere od intenzity o používaní iných rádiových technológií v rovnakom 

frekvenčnom pásme. (Elektronik-Kompendium.de, 2020) 

Iné rádiové technológie v tomto frekvenčnom pásme môžu zahŕňať: Rádiové diaľkové 

ovládače pre BArážové brány, zvončeky na vchodových dverách, systémy domácej 

automatizácie atď.. 

Keďže frekvenčné pásmo 2,4 GHz je už nejaký čas intenzívne využívané, v roku 2009 bol 

zverejnený štandard 802.11n, ktorý po prvýkrát umožňuje použitie 5 GHz. 

Frekvenčný rozsah 5 GHz je v súčasnosti stále nedostatočne využívaný a v porovnaní  

s rozsahom 2,4 GHz ponúka vyššiu rýchlosť prenosu dát s nižším maximálnym rozšírením. 

VRSTVOVÝ MODEL ISO/OSI  

ISO/OSI 7-vrstvový model (obrázok 46) sa udomácnil v sieťovej technológii. Tu je komunikácia 

medzi dvoma systémami rozdelená do 7 vrstiev. V každej vrstve je jeden alebo viac 

protokolov, ktoré riešia konkrétnu podúlohu komunikácie. 

• ISO: International OrBAnisation for Standardization - Medzinárodná orBAnizácia pre 

normalizáciu 

• OSI: Open System Interconnection - Otvorené systémové prepojenie 

 

Obrázok 46: 7-vrstvový referenčný model ISO/OSI (Baustelle:OSI-Referenzmodell, 2020) 



 
 

 
 

Už označenie "OSI referenčný model" naznačuje, že nejde o štandard, ktorý definuje 

konkrétne sieťové protokoly. Model OSI definuje len funkcie jednotlivých vrstiev a je teda 

schémou na definovanie takýchto štandardov, napríklad pre prezentované štandardy IEEE 

802.3. Každá norma pokrýva vždy len čiastkové aspekty modelu OSI. 

Cieľom pri definovaní normy ISO/OSI bolo vytvoriť referenčný model, ktorý umožní rôznym 

technickým systémom komunikovať prostredníctvom rôznych médií a technológií a 

zabezpečiť kompatibilitu. Na dosiahnutie tohto cieľa používa model OSI celkom sedem 

rôznych vrstiev, ktoré sú na sebe hierarchicky založené. 

Vrstvy jedna až štyri sa tiež označujú ako vrstvy orientované na spojenie, pretože regulujú 

skutočnú komunikáciu. Vrstvy päť až sedem sú vrstvy orientované na aplikáciu. 

Vo väčšine prípadov sa dátová komunikácia spúšťa priamo z aplikačnej vrstvy. Manuálne 

vykonaná požiadavka sa prenáša z aplikačnej vrstvy na prezenčnú vrstvu nižšej úrovne a keď 

sa tam dostane, prezentačná vrstva sa postará o syntax definovaný pre transport. Hneď ako 

prezentačná vrstva splní svoje špecifikované úlohy, odovzdá dáta opäť nižšej úrovni relácie. 

Tento postup sa opakuje až do fyzickej vrstvy, kde sa jednotlivé telegramy konečne odošlú na 

cestu do cieľového systému. Po príchode telegramov do cieľového systému sa postup začína 

odznova v opačnom poradí. 

Keď komunikujú dve vzdialené zariadenia, jednotlivé vrstvy komunikujú vždy len s tou istou 

vrstvou vzdialeného systému, čo napríklad znamená, že sieťová vrstva systému jedna 

„hovorí“ vždy len so sieťovou vrstvou systému dva. V opačnom prípade sieťová vrstva 

systému jedna nekomunikuje so žiadnou ďalšou vrstvou systému dva. Vrstvy teda v podstate 

zostávajú medzi sebou, pretože sa spoliehajú na to, že svoju prácu vykonávajú ostatné vrstvy. 

Ak sú do komunikácie zapojené ďalšie medzistanice, pridávajú sa ďalšie priechody cez model 

OSI. Sieťové prvky a medzistanice sú založené len na obmedzenom počte vrstiev v závislosti 

od ich funkcie. Napríklad router pracuje na vrstvách 1 až 3. 

Stručný popis vrstiev OSI: 

• 7. vrstva / Aplikácia: Funkcie pre aplikácie, ako aj vstup a výstup dát. 

• 6. vrstva / Prezentácia: Konverzia údajov závislých od systému do nezávislého formátu. 

• 5. vrstva / Relácia: Kontrola pripojení a výmeny dát. 

• 4. vrstva / Transport: Priradenie dátových paketov aplikácii. 

• 3. vrstva / Prepínanie: smerovanie dátových paketov do ďalšieho uzla. 

• 2. vrstva / Zabezpečenie: Segmentovanie paketov do rámcov a pridávanie kontrolných 

súčtov. 

• 1. vrstva / Bitový prenos: Konverzia bitov na signál vhodný pre médium a fyzický prenos. 



 
 

 
 

TCP/IP PROTOKOL 

Na výmenu údajov medzi dvoma systémami sú potrebné protokoly. Protokoly pozostávajú  

z pravidiel a formátov (syntax), ktoré určujú komunikačné správanie (sémantiku) systémov. 

Protokol 

• určuje tok komunikácie medzi systémami, 

• definuje štruktúru komunikácie, spôsob výmeny informácií a spôsob ukončenia 

komunikácie, 

• preberá určité čiastkové úlohy komunikácie. 

V dnešnej sieťovej technológii vynikli najmä protokoly TCP a IP. Oba patria do rodiny 

protokolov na prepínanie a prenos dátových paketov v sieťach. 

Transmission Control Protocol (TCP) je umiestnený na transportnej vrstve v modeli OSI.  

Ide o protokol orientovaný na pripojenie na prideľovanie aplikácií a riadenie toku údajov.  

V ňom sú opatrenia straty paketov definované spracovaním chýb. 

Princíp činnosti možno opísať nasledovne (rozlíšenie na odosielanie a prijímanie):  

• Odosielateľ prijme dátový paket z aplikácie a rozdelí ho do niekoľkých paketov. 

Potom im poskytne hlavičku a dátové pakety odovzdá do protokolu IP. 

• Prijímač prijíma dátové pakety a znova ich zostavuje. Zostavený dátový paket 

odovzdá príslušnej aplikácii. 

Internetový protokol (IP) sa v modeli OSI nachádza na prepínacej vrstve. Je zodpovedný  

za adresovanie dátových paketov IP adresami. IP adresa je porovnateľná s adresou 

odosielateľa alebo príjemcu v liste. IP adresy sú rozdelené na sieťovú adresu a hostiteľskú 

adresu, porovnateľnú s ulicou a číslom domu. Dátové pakety tak môžu byť smerované  

do správnej siete a správneho hostiteľa. Rozlišuje sa medzi IPV4 (IP verzia 4) a jeho nástupcom 

IPV6 (IP verzia 6). 

Príklad štruktúry dátového paketu IPV4 zobrazuje obrázok 47. 

Rozlišuje sa hlavička a užívateľské dáta. 

Hlavička obsahuje všetky informácie potrebné na spracovanie protokolom IP (vrátane adresy 

príjemcu a odosielateľa). Je rozdelená do niekoľkých 32-bitových blokov. 

Dátový paket môže mať maximálnu veľkosť 65 535 bajtov, pričom hlavička musí mať aspoň 

20 bajtov a užívateľské dáta musia mať veľkosť aspoň 8 bajtov. 



 
 

 
 

 

Obrázok 47: Príklad hlavičky IPV4 

HARDVÉR 

V sieťovej technológii sa rozlišuje medzi pasívnymi a aktívnymi sieťovými komponentmi. 

Pasívnymi sieťovými komponentmi sú hlavne káblové trasy a spojenia, ako sú sieťové káble, 

spojovacie boxy a panely. 

Aktívne sieťové komponenty sú zariadenia, ktoré spracúvajú a distribuujú údaje, ako sú 

sieťové karty, prepínače, prístupové body a smerovače. 

Sieťový kábel 

Krútená dvojlinka Twisted Pair (meď) 

V LAN sú sieťové zariadenia pripojené cez sieťové káble. Tieto sieťové káble majú špeciálnu 

štruktúru, ktorá je znázornená na obrázku 48. 

 

Obrázok 48: Krútená dvojlinka - Twisted Pair (Schwöbel, 2020) 



 
 

 
 

Sieťové káble sú krútené dvojlinky (káble TP). To znamená, že každý zo štyroch párov drôtov 

je skrútený s rôznymi polomermi. Toto skrútenie je nevyhnutné kvôli vysokým frekvenciám 

signálu v jadrách a výsledným magnetickým poliam, ktoré môžu viesť k rušeniu. Okrem 

skrútených žíl sú v štruktúre káblov prítomné ďalšie tienenia. So zvyšujúcou sa frekvenciou 

signálu sú potrebné lepšie tienenie 

Systém označovania pre krútené dvojlinky je štandardizovaný podľa ISO/IEC-11801 (2002) a 

zodpovedá tvaru XX/YZZ. Tým: 

XX znamená celkové tienenie 

• U = bez štítu (netienené) 

• F = fóliový štít (potiahnutá plastová fólia) 

• S = pletený štít (drôtový oplet) 

• SF = opletený a fóliový štít 

 

Y znamená tienenie párov vodičov 

• U = bez štítu (netienené) 

• F = fóliový štít (potiahnutá plastová fólia) 

• S = Pletený štít (drôtový oplet) 

ZZ je skratka pre typ splietania 

• TP = Twisted Pair - krútená dvojlinka 

• QP = Quad Pair - štvornásobný pár 

TP káble môžu byť skonštruované nasledovne: 

• U/UTP - Netienený/Netienený krútený párový kábel 

• S/UTP - Tienený/Netienený krútený párový kábel 

• U/FTP - Netienený/Fóliovaný krútený párový kábel 

• S/FTP - Tienený/Fóliovaný krútený párový kábel 

• F/FTP – Fóliovaný/Fóliovaný krútený párový kábel 

• SF/FTP - Tienený fóliovaný/Fóliovaný krútený párový kábel 

TP káble je možné použiť do maximálnej dĺžky vedenia cca 100 metrov. Pre väčšie dĺžky káblov 

sa používajú káble z optických vlákien. 



 
 

 
 

TP káble sú štandardizované odlišne v závislosti od krajiny. Najrozšírenejšou sa stala 

Medzinárodná normalizácia podľa ISO/IEC 11801. V tabuľke 3 sú uvedené príslušné normy a 

označenia, ako aj typy káblov a maximálna šírka pásma kábla. 

Twisted pair kábel - Kategórie 

• EIA/TIA 568 (USA) 

• ISO/IEC 11801 (international) 

• EN 50173 (Europa) 

Tabuľka 3: Kategórie sieťového kábla 

 

Optický kábel 

Káble z optických vlákien sa používajú na dlhé káble a rýchly prenos signálu vo 

vysokorýchlostných LAN a sieťových aplikáciách úložných priestorov. 

Jadrá pozostávajú z plastových, kremenných alebo sklenených vlákien, cez ktoré sa prenášajú 

svetelné impulzy. Káble z optických vlákien sú veľmi citlivé na mechanické namáhanie.  

V žiadnom prípade sa nesmú ohýbať, pretože by sa tým zničili jadrá. 

 

Obrázok 49: Štruktúra kábla s optickými vláknami (Srleffler, 2020) 

Rozlišuje sa aj medzi multimódovými a singlemodovými optickými káblami. Rozdiel medzi 

jednovidovými a viacvidovými optickými káblami je hlavne v priemere vlákna vlákna, vlnovej 

dĺžke, svetelnom zdroji a šírke pásma. 



 
 

 
 

Inštalačné káble a patch káble 

Sieťové káble sú navyše rozdelené na inštalačné káble a patch káble. 

Inštalačné káble slúžia na trvalú inštaláciu v budove. Medené káble (TP káble) sa pripájajú  

k prepojovaciemu panelu alebo sieťovej spojovacej skrinke. Káble z optických vlákien sú 

pripojené k distribučnému panelu FCT (Fibre Connector Tray). 

Patch káble sa používajú na priame pripojenie sieťových zariadení, a preto sú vybavené 

predmontovanými konektormi. 

Sieťová kabeláž je štruktúrovaná podľa EN 50173-1 a je rozdelená na primárnu, sekundárnu 

a terciárnu oblasť. 

 

Obrázok 50: Štruktúrovaná kabeláž podľa EN 50173 

Spojovacia skrinka a patch panel 

Sieťová zásuvka a patch panel sú spojovacími bodmi pre štruktúrovanú kabeláž s medeným 

káblom. 

Patch panel je (pasívny) distribútor (pozri hviezdicový bod topológie) a zvyčajne sa nachádza 

v IT alebo serverovej miestnosti. Sieťová zásuvka je bod pripojenia pre príslušné koncové 

zariadenie. Kábel medzi sieťovou zásuvkou a patch panelom je inštalačný kábel. Kábel zo 

sieťovej zásuvky do koncového zariadenia alebo z prepojovacieho panela do smerovača alebo 

prepínača je prepojovací kábel. 

Kábel, zásuvka a prepojovací panel by mali byť rovnakej kategórie (tabuľka 3). Platí: Kategória 

celkový systém = najmenšia kategória jedného systému. 

 



 
 

 
 

Karta sieťového rozhrania 

Karta sieťového rozhrania (NIC) je rozhranie medzi koncovým zariadením (napr. počítačom 

alebo PLC) a sieťovým káblom. 

Každý sieťový modul má jedinečnú adresu, MAC adresu (Media Access Control address), ktorá 

sa používa na jednoznačnú identifikáciu zariadenia. 

 

Obrázok 51: Karta sieťového rozhrania (Echoray, 2020) 

Rozbočovače (Hub) a prepínače (Switch) 

Rozbočovače (Hub) alebo prepínače (Switch) sú spojovacie prvky, ktoré spájajú niekoľko 

hostiteľov v sieti. V ethernetovej sieti založenej na hviezdicovej topológii slúži prepínač ako 

distribútor pre dátové pakety. 

Rozbočovače už nie sú najmodernejšou technológiou, a preto sa s nimi stretávame len 

zriedka. Preto sa v tomto bode uvažuje hlavne o prepínači. 

Prepínače sa dodávajú v rôznych veľkostiach v závislosti od maximálneho počtu pripojených 

sieťových káblov. Spojenia sa nazývajú porty. Najmenšie prepínače majú štyri porty, zatiaľ čo 

veľké prepínače môžu mať 48 portov. 

Prepínač môže prepínať priame spojenia medzi pripojenými zariadeniami za predpokladu, že 

sú mu známe porty prijímačov dátových paketov. Ak nie, prepínač vysiela dátové pakety na 

všetky porty. 

Keď sa odpoveďové pakety vrátia z prijímačov, prepínač si zapamätá MAC adresy dátových 

paketov a zodpovedajúci port a potom posiela dátové pakety iba tam. 

Rozbočovač si nepamätá adresy zariadení pripojených k jeho portom. Vždy posiela všetky 

dátové pakety ako vysielanie a tým obmedzuje šírku pásma siete. 

Zatiaľ čo rozbočovač obmedzuje šírku pásma siete, pri použití prepínača je pri pripojení dvoch 

hostiteľov k dispozícii celá šírka pásma koncového sieťového pripojenia. 



 
 

 
 

Prepínače vrstvy 2 a 3 

Prepínač funguje na vrstve 2 alebo 3 modelu OSI, a preto sa nazýva prepínač vrstvy  

2 alebo 3. 

Prepínače vrstvy 2 sú zvyčajne jednoduché a lacné modely. Ich konfiguráciu nie je možné 

meniť, nemajú žiadne doplnkové funkcie a preto sa používajú v menších sieťach. 

Prepínač vrstvy 3 je rozšírením prepínača vrstvy 2. Sú kombináciou smerovača a prepínača. 

Prepínače vrstvy 3 sa používajú vo väčších sieťach a môžu byť nakonfigurované pre rôzne 

funkcie (napr. VLAN, bezpečnosť a monitorovanie). 

VLAN = Virtual LAN: Pomocou VLAN je možné vytvoriť niekoľko rôznych sietí na jednom 

prepínači. Siete sú od seba oddelené. VLAN sa väčšinou používajú na oddelenie aplikácií, kde 

určité skupiny používateľov nemajú povolený prístup do všetkých sietí. 

Príklad: Sieť BA je (mala by byť) oddelená od ostatných sietí (napr. účtovných). Možná 

štruktúra: VLAN1 = všeobecná sieť; VLAN2 = účtovná sieť; VLAN3 = sieť BA. 

Smerovač (Router) 

Smerovač (Router) spája viacero sietí pomocou rôznych protokolov a architektúr. Smerovač 

sa často nachádza na vonkajších hraniciach siete, aby sa pripojil k internetu alebo inej väčšej 

sieti. 

Smerovač používa internú smerovaciu tabuľku na rozhodnutie, ktorou cestou sa dátový paket 

vyberie. Ide o dynamický proces, ktorý dokáže zvládnuť zlyhania a úzke miesta bez zásahu 

správcu. Má aspoň dva sieťové porty. Funguje na sieťovej vrstve (vrstva 3) modelu vrstvy OSI. 

Úlohou routera je zložitý proces, ktorý možno rozdeliť do 4 krokov: 

• Určenie dostupných trás. 

• Výber najvhodnejšej trasy pri zohľadnení rôznych kritérií. 

• Vytvorenie fyzického spojenia s inými sieťami. 

• Prispôsobenie dátových paketov technike prenosu (fragmentácia). 

Router má zvyčajne dva porty, jeden pre stranu LAN a jeden pre stranu WAN. Porty sú často 

označené ako LAN a WAN. LAN vždy znamená lokálnu sieť so súkromnými IP adresami, zatiaľ 

čo strana WAN označuje verejnú sieť.  



 
 

 
 

SIEŤOVÉ PROTOKOLY V AUTOMATIZÁCII BUDOV  

MODBUS 

Modbus je od výrobcu nezávislý otvorený (komunikačný) protocol, nie je to zbernica. 

Modbus má tri rôzne prevádzkové režimy: 

• Modbus RTU: (Remote Terminal Unit) Tu sa dáta prenášajú priamo v binárnej forme 

napríklad do PLC. Toto je štandardný režim prenosu Modbus. 

• Modbus ASCII (= American Standard Code for Information Interchange; je 

štandardné 7-bitové kódovanie znakov): Neprenášajú sa žiadne binárne sekvencie, 

ale znaky ASCII. Telegram je teda pre ľudí priamo čitateľný. Dátová rýchlosť je však 

nižšia ako pri Modbus RTU. 

• Modbus TCP/UDP: veľmi podobný Modbus RTU, ale prenášajú sa dátové pakety 

TCP/IP. 

Základom Modbus RTU a ASCII je zbernica RS485. Modbus RTU sa tiež používa ako rozhranie 

medzi automatizáciou a úrovňou poľa. 

Modbus TCP sa používa v sieti TCP/IP a väčšinou sa používa ako rozhranie medzi úrovňou 

riadenia a automatizácie a na komunikáciu medzi zariadeniami na úrovni automatizácie. 

Vďaka svojej stabilite a jednoduchosti implementácie je Mobus aj dnes široko používaný 

protokol, ktorý si našiel cestu do automatizácie budov prostredníctvom automatizácie výroby 

a procesov. 

Výmena dát v Modbus prebieha cez procedúru master/slave. 

"Pri tomto postupe nadviaže riadiaca jednotka zbernice, takzvaný master, spojenie  

s pasívnym účastníkom, slave. slave okamžite odpovie na požiadavku na dáta od mastera 

(okamžitá odpoveď) (pozri obrázok). 

Master zvyčajne vytvára spojenie s každým slave cyklicky (polling). To znamená, že v masteri 

je vždy uložený aktuálny obraz procesu, ktorý sa má riadiť. Priority je možné priradiť 

opakovaným dotazovaním niektorých podriadených zariadení v rámci cyklu. 

Táto metóda má tú výhodu, že zbernicové pripojenie podriadených jednotiek je veľmi 

jednoduché a tým aj cenovo výhodné, pretože všetka potrebná inteligencia je 

implementovaná v masteri. Časy potrebné na výmenu údajov medzi dvoma podriadenými 

zariadeniami môžu byť problematické. V tomto prípade master pošle požiadavku na dáta do 

signalizačného slave, ktorý okamžite odpovie. Tieto informácie musia byť spracované  



 
 

 
 

v nadradenom zariadení alebo v riadiacej jednotke a odovzdané prijímajúcemu 

podriadenému zariadeniu. 

To znamená, že v extrémnych prípadoch je potrebný čas cyklu tak pre požiadavku na dáta, 

ako aj pre prenos. Okrem toho treba brať do úvahy čas spracovania nadriadeným/riadiacim 

zariadením. Trvanie tohto prenosu údajov teda môže byť mnohonásobne dlhšie ako čas  

cyklu. “ (Gerhard Schnell, 2019) 

Modbus nevyžaduje žiadny dodatočný softvér na uvedenie do prevádzky a parametrizáciu. 

Dáta sa vymieňajú cez typy objektov v protokole Modbus. Tieto základné typy objektov sú: 

• diskrétne vstupy = digitálne vstupy s dĺžkou 1 bit, 

• cievky = digitálne výstupy s dĺžkou 1 bit. 

• vstupný register = analógové vstupy s dĺžkou 16 bitov, 

• holding register = analógové výstupy s dĺžkou 16 bitov. 

Okrem toho je pre každý základný typ definovaná jedna alebo viac funkcií. 

OPC 

OPC (Open Platform Communications) je štandard interoperability pre bezpečnú a spoľahlivú 

výmenu dát v priemyselnej automatizácii a iných odvetviach. Je nezávislý na platforme a 

zabezpečuje bezproblémový tok informácií medzi zariadeniami od rôznych výrobcov.  

Za vývoj a udržiavanie tohto štandardu je zodpovedná OPC Foundation. 

Štandard OPC je súbor špecifikácií vyvinutých priemyselnými dodávateľmi, koncovými 

používateľmi a vývojármi softvéru. Tieto špecifikácie definujú rozhranie medzi klientmi a 

servermi a medzi servermi a servermi, vrátane prístupu k údajom v reálnom čase, 

monitorovania alarmov a udalostí, prístupu k historickým údajom a ďalším aplikáciám. 

Keď bol štandard prvýkrát publikovaný v roku 1996, jeho účelom bolo abstrahovať protokoly 

špecifické pre PLC (ako Modbus, Profibus atď.) do štandardizovaného rozhrania, ktoré by 

umožnilo systémom HMI/SCADA komunikovať so „sprostredkovateľom“, ktorý by 

konvertoval generické OPC požiadavky na čítanie/zápis do požiadaviek špecifických  

pre zariadenie a naopak. 

Pôvodne bol štandard OPC obmedzený na operačný systém Windows. Skratka OPC bola teda 

odvodená od OLE (Object Linking and Embedding) pre riadenie procesov. Tieto špecifikácie, 

teraz známe ako OPC Classic, boli prijaté v celom rade priemyselných odvetví vrátane výroby, 

automatizácie budov, ropy a zemného plynu, obnoviteľnej energie a verejných služieb. 



 
 

 
 

So zavedením architektúr orientovaných na služby vo výrobných systémoch prišli nové výzvy 

v oblasti bezpečnosti a dátového modelovania. Nadácia OPC Foundation vyvinula špecifikácie 

OPC UA, aby splnila tieto požiadavky a zároveň poskytla technologicky otvorenú platformu 

bohatú na funkcie, ktorá je odolná voči budúcnosti, je škálovateľná a rozšíriteľná. 

Výhody novej špecifikácie OPC UA sú: 

• nezávislé od platformy (napr. RaspberryPi), 

• OPC servery môžu byť teraz prevádzkované na PLC radičoch, Windows počítače už 

nie sú potrebné, 

• ukladanie dát do vyrovnávacej pamäte na serveri: prerušenie komunikačného 

spojenia nevedie k strate dát, 

• „skutočná“ bezpečnosť, 

• napojenie na ERP systémy ako aj na cloud. 

PROFIBUS A PROFINET 

Profibus a Profinet sú protokoly, ktoré majú svoj pôvod a hlavné uplatnenie v priemyselnej 

automatizácii. V automatizácii budov sa používajú skôr zriedkavo. 

Profibus bol vyvinutý spoločnosťou Siemens a používa sa na komunikáciu medzi PLC 

systémami a komponentmi automatizačnej a poľnej úrovne. 

Profinet je ďalší vývoj Profibus na báze Ethernetu. S Profinet sú možné vyššie prenosové 

rýchlosti a diagnostické funkcie. 

BACNET 

BACnet je skratka pre Building Automation and Control Network a je to dátový protokol na 

výmenu dát a prepojenie rôznych systémov a produktov v automatizácii budov. 

„BACnet“ (Building Automation and Control Network) je komunikačný protokol  

pre automatizáciu budov vyvinutý Americkou spoločnosťou inžinierov vykurovania, chladenia 

a klimatizácie (ASHRAE) a štandardizovaný v roku 1995, ktorý umožňuje zariadeniam a 

systémom navzájom si vymieňať informácie. Spoločný jazyk BACnet sa celosvetovo používa  

v mnohých systémoch automatizácie budov a od roku 2003 je tiež štandardizovaný ako DIN 

EN ISO 16484-5. 

BACnet vznikol z potreby byť schopný osloviť najrozmanitejšie komponenty automatizácie a 

riadenia v budove jednotným, štandardizovaným protokolom dátovej komunikácie. To má 

zabezpečiť požadované ciele, ako je interoperabilita a nezávislosť výrobcu. 



 
 

 
 

Pred zavedením BACnet bola automatizácia budov často charakterizovaná patentovanými 

technológiami od rôznych výrobcov. Napríklad systém riadenia vykurovania výrobcu A 

nedokázal komunikovať so softvérom riadiaceho centra výrobcu B. Jednotlivé odbory ako 

vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie či technika alarmov boli často plánované nezávisle 

od seba a zabezpečované bez vhodnej rozhrania na vzájomnú výmenu informácií a na 

pripojenie k spoločnému riadiacemu centru. To malo za následok značné nevýhody pre 

vlastníka budovy. Buď sa musel zaobísť bez jednotnej kontroly a monitorovania všetkých 

automatizačných zariadení a z toho plynúcich synergií, alebo sa musel zaviazať k jedinému 

výrobcovi a kúpiť od neho kompletné riešenie. 

BACnet ponúka otvorený a na výrobcovi nezávislý komunikačný protokol, ktorý umožňuje 

zmiešanú prevádzku komponentov od rôznych výrobcov a sľubuje tak väčšiu transparentnosť 

trhu a konkurenciu. “ (Hermann Merz, 2016) 

BACnet je teraz celosvetovo uznávaný a v Európe je zastúpený BIG EU (BACnet Interest Group 

Europe, európske obchodné združenie pre aplikáciu globálnej normy BACnet ISO 16484-5). 

V máji 2020 bolo na celom svete 1232 výrobcov produktov BACnet. Každému výrobcovi je 

priradené ID predajcu, ktoré je možné získať cez www-stránku. 

Výrobcovia produktov BACnet môžu dokázať, že ich zariadenia sú v súlade s normou BACnet 

ISO 16484-5 vykonaním testov zhody v uznávanom a akreditovanom skúšobnom laboratóriu. 

Testy sa vykonávajú jednotne podľa plánu testov BTL (BACnet Testing Laboratory) a 

testovacej normy BACnet ISO 16484-6. 

Vyhlásenie o zhode implementácie protokolu (PICS) popisuje iba vlastnosti zariadenia BACnet 

(napr. prenosové médium, profil, podporované typy objektov, BIBB, znakové sady atď.). 

BACnet testovacie laboratóriá: 

• BTL Lab Atlanta / USA, 

• DIAL GmbH Lüdenscheid / Nemecko, 

• MBS GmbH Krefeld / Nemecko, 

• iHomeLab Horw / Švajčiarsko. 

Ďalšiu certifikáciu ponúka AMEV (Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und 

kommunaler Verwaltungen). Certifikát AMEV je dostupný v dvoch verziách: 

• profil A s jednoduchými funkciami BACnet, 

• profil B s rozšírenými funkciami BACnet. 

 



 
 

 
 

Prenos dát 

BACnet používa na prenos údajov dva štandardy: 

• BACnet IP; prenos cez Ethernet, 

• BACnet MS/TP; prenos cez RS485 (MS/TP = Master-Slave/Token-Passing). 

BACnet IP sa často používa na komunikáciu medzi úrovňou riadenia a automatizácie, ako aj 

na komunikáciu medzi rôznymi regulátormi (napr. PLC, regulátor kúrenia atď.). Pre BACnet IP 

musia mať jednotlivé zariadenia sieťové pripojenie na komunikáciu cez sieť TCP/IP. Okrem IP 

adresy dostane každé BACnet IP zariadenie BACnet ID. 

BACnet MS/TP je jednoduchá a cenovo výhodná prenosová technológia, ktorá je vhodná 

najmä pre menšie ovládače a ovládacie prvky (obrázok vľavo) s nízkymi požiadavkami  

na rýchlosť prenosu dát. 

Oba prenosové štandardy je možné prepojiť cez špeciálne BACnet routery. Prenos dát 

pomocou BACnet IP je mimoriadne efektívny a znižuje zaťaženie siete v porovnaní napr. 

Modbus. 

Objekty a vlastnosti 

Interoperabilita medzi výrobcami, systémovými integrátormi a zákazníkmi je modelovaná  

v BACnet prostredníctvom kolekcie objektov. 

Zariadenie BACnet je popísané výlučne prostredníctvom objektov a vlastností objektov, ako 

aj služieb, s ktorými objekty a vlastnosti objektov navzájom komunikujú. 

Objekt je abstraktná dátová štruktúra, v ktorej sú informácie uložené ako takzvané vlastnosti 

objektu. V najjednoduchšom prípade si objekt možno predstaviť aj ako stôl. Informáciou  

v objekte môže byť napr. údaje pripojeného snímača. Okrem skutočnej nameranej hodnoty 

poskytuje množstvo ďalších informácií. 

V BACnet nie sú len vlastnosti objektu zobrazené v tabuľke, ale ďalej rôzne obsahy údajov  

s rôznym významom. Niektoré z vlastností uvedených v objektoch sú voliteľné. 

Preto sa rozlišujú povinné vlastnosti, ktoré musia byť čitateľné (R) alebo zapisovateľné a 

čitateľné (W), a voliteľné vlastnosti (O) (pozri tretí stĺpec tabuľky). Voliteľné vlastnosti môžu 

byť v prípade potreby kombinované s R a W. Ak preddefinované objekty alebo vlastnosti 

nestačia, je možné zaviesť neštandardné rozšírenia. To umožňuje sledovať technický vývoj, 

ktorý ešte neprešiel procesom štandardizácie. 

 



 
 

 
 

Tabuľka 4: Vlastnosti typu objektu analógového vstupu (EN ISO 16484-5, 2017) 

Identifikátor nehnuteľnosti Dátový typ vlastnosti Kód zhody 

Object_Identifier BACnetObjectIdentifier R 

Object_Name CharacterString R 

Object_Type BACnetObjectType R 

Present_Value REAL R 

Description CharacterString O 

Device_Type CharacterString O 

Status_Flags BACnetStatusFlags R 

Event_State BACnetEventState R 

Reliability BACnetReliability O 

Out_Of_Service BOOLEAN R 

Update_Interval Unsigned O 

Units BACnetEngineeringUnits R 

Min_Pres_Value REAL O 

Max_Pres_Value REAL O 

Resolution REAL O 

COV_Increment REAL O 

Time_Delay Unsigned O 

Notification_Class Unsigned O 

High_Limit REAL O 

Low_Limit REAL O 

Deadband REAL O 

Limit_Enable BACnetLimitEnable O 

Event_Enable BACnetEventTransitionBits O 

Acked_Transitions BACnetEventTransitionBits O 

Notify_Type BACnetNotifyType O 

Event_Time_Stamps BACnetARRAY[3] of BACnetTimeStamp O 

Event_Message_Texts BACnetARRAY[3] of CharacterString O 

Event_Message_Texts_Config BACnetARRAY[3] of CharacterString O 

Event_Detection_Enable BOOLEAN O 

Event_Algorithm_Inhibit_Ref BACnetObjectPropertyReference O 

Event_Algorithm_Inhibit BOOLEAN O 

Time_Delay_Normal Unsigned O 

Reliability_Evaluation_Inhibit BOOLEAN O 

Property_List BACnetARRAY[N] of BACnetPropertyIdentifier R 

Interface_Value BACnetOptionalREAL O 

Fault_High_Limit REAL O8 

Fault_Low_Limit REAL O 

Tags BACnetARRAY[N] of BACnetNameValue O 

Profile_Location CharacterString O 

Profile_Name CharacterString O 



 
 

 
 

Objekty BACnet predstavujú základ pre funkcie automatizácie budov. Štandard BACnet 

definuje typy objektov, ktoré pokrývajú typické požiadavky na automatizáciu budov. Okrem 

jednoduchých analógových a digitálnych vstupno/výstupných objektov sú to aj 

komplikovanejšie objekty na riadenie systémov, na obsluhu kalendárov a na zaznamenávanie 

trendov. BACnet definuje 61 štandardných typov (ISO 16484-5:2017) objektov. Tabuľka 5 

uvádza zoznam 18 bežných štandardných objektov s príkladom použitia. 

Tabuľka 5: Štandardné objekty BACnet (Swan, 2021) 

Objekt Príklad používania 

Analog Input Vstup snímača 

Analog Output Riadiaci výstup 

Analog Value Požadovaná hodnota alebo iný parameter analógového riadiaceho 
systému 

Binary Input Prepnúť vstup 

Binary Output Reléový výstup 

Binary Value Parameter binárneho (digitálneho) riadiaceho systému 

Calendar Definuje zoznam dátumov, ako sú sviatky alebo špeciálne udalosti,  
na plánovanie. 

Command Zapisuje viaceré hodnoty do viacerých objektov vo viacerých zariadeniach 
na splnenie špecifického účelu, ako je napríklad denný režim, nočný režim 
alebo núdzový režim. 

Device Vlastnosti informujú o tom, aké objekty a služby zariadenie podporuje, 
takisto o ďalších špecifických informáciách o zariadení, ako je dodávateľ, 
revízia firmvéru atď. 

Event Enrollment Opisuje udalosť, ktorá môže byť chybovým stavom (napr. „Vstup mimo 
dosah“) alebo alarmom, o ktorom by mali vedieť iné zariadenia. Môže to 
oznámiť priamo jednému zariadeniu alebo použiť objekt Notification Class 
na informovanie viacerých zariadení. 

File Umožňuje čítanie a zápis do dátových súborov podporovaných zariadením. 

Group Poskytuje prístup k viacerým vlastnostiam viacerých objektov v rámci 
jednej operácie čítania. 

Loop Poskytuje štandardizovaný prístup k „riadiacej slučke“. 

Multi-state Input Predstavuje stav viacstavového procesu, ako sú cykly zapnutia, vypnutia a 
rozmrazovania chladničky. 

Multi-state Output Predstavuje požadovaný stav viacstavového procesu (napríklad Je čas 
vychladnúť, Je dosť chladno a je čas rozmraziť). 

Notification Class Obsahuje zoznam zariadení, ktoré majú byť informované, ak objekt Event 
Enrollment určí, že je potrebné odoslať varovanie alebo alarmovú správu. 

Program Umožňuje spustenie, zastavenie, načítanie a uvoľnenie programu 
spusteného v zariadení a informuje o aktuálnom stave programu. 

Schedule Definuje týždenný plán operácií (vykonávaných zápisom do určeného 
zoznamu objektov s výnimkami, ako sú sviatky. Môže použiť na výnimky 

objekt Calendar. 

 



 
 

 
 

Služby 

Komunikácia medzi zariadeniami prebieha pomocou služieb, ktoré pristupujú k objektom. 

Jednoduchým prípadom by bolo napríklad dopytovanie snímača teploty cez príslušný 

analógový vstupný objekt. Dotazovacia stanica používa službu ReadProperty na získanie 

aktuálnej hodnoty objektu s určitým identifikátorom objektu ako adresou. Dodatočným 

číslovaním správ je zaistené priradenie odpovedí na niekoľko otázok. Služba „ReadProperty“ 

patrí medzi potvrdené služby, ktoré na rozdiel od nepotvrdených služieb vyžadujú odpoveď. 

Služby dostupné prostredníctvom BACnet sú rozdelené do nasledujúcich piatich skupín: 

• služby prístupu k objektom (pozri tabuľku 6), 

• alarmové a eventové služby, 

• služby správy zariadení a siete, 

• služby prístupu k súborom, 

• služby virtuálneho terminálu. 

 

Obrázok 52: Príklad dotazu na BACnet zariadenie (Hermann Merz, 2016) 

Služby Object Access Services poskytujú prostriedky na čítanie, úpravu a zápis vlastností a na 

pridávanie a odstraňovanie objektov. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabuľka 6: Služby prístupu k objektom 

Služba Popis služby 

AddListElement Pridá jednu alebo viac položiek do vlastnosti, ktorá je zoznamom. 

RemoveListElement Odstráni jednu alebo viac položiek z vlastnosti, ktorá je zoznamom. 

CreateObject Používa sa na vytvorenie novej inštancie objektu v obslužnom 

zariadení. 

DeleteObject Používa sa na odstránenie konkrétneho objektu v obslužnom 

zariadení. 

ReadProperty Vráti hodnotu jednej vlastnosti jedného objektu. 

ReadPropertyConditional Vráti hodnoty viacerých vlastností vo viacerých objektoch. 

ReadPropertyMultiple Vráti hodnoty viacerých vlastností viacerých objektov. 

WriteProperty Zapíše hodnotu jednej vlastnosti jedného objektu. 

WritePropertyMultiple Zapisuje hodnoty do viacerých vlastností viacerých objektov. 

 

Profil zariadenia 

Každému BACnet zariadeniu je priradený definovaný profil zariadenia v závislosti od jeho 

funkcie a aplikácie. 

 

Obrázok 53: BACnet – Profily zariadenia 

Každý profil zariadenia predstavuje definovanú podmnožinu BIBBS, ktorú môže výrobca 

rozšíriť o ďalšie služby. 

Oblasť interoperability (IOB's) 

Štandard BACnet definuje veľké množstvo funkcií pre automatizáciu budov, ktoré sú pre 

lepšiu zrozumiteľnosť a štruktúrovanie rozdelené do piatich takzvaných oblastí 

interoperability BACnet (IOB). Napríklad existuje IOB, ktorý sa zaoberá všetkými potrebnými 

funkciami pre správu alarmov a udalostí, alebo IOB pre plány. Každému IOB je pridelených 



 
 

 
 

niekoľko stavebných blokov interoperability, takzvaných BIBB (BACnet Interoperability 

Building Blocks), ktoré sú priradené ku každému IOB. 

Päť IOB popisuje BACnet služby, ktoré sú dôležité pre prevádzku BACnet systémov: 

• DS (zdieľanie údajov), 

• AE (správa alarmov a udalostí), 

• SCHED (plánovanie), 

• T (trendy), 

• DM (správa zariadení a siete). 

Stavebné bloky interoperability (BIBBs) 

BIBBS sú kolekciou služieb BACnet v rámci oblasti interoperability (IOB). Tým je týmto 

službám priradená funkcionalita (klient/server). Obrázok 54 ukazuje príklad BIBB s IOB "DS 

(výmena dát)", službou "RP (čítanie)" a funkcionalitou "A (klient)". 

Funkcionalita určuje, kto je „žiadateľ (=klient)“ a kto je „odpovedač (=server)“. 

 

Obrázok 54: Všeobecný príklad BIBB 

Príklad čítania hodnoty 

Hodnota teploty sa má načítať zo snímača pripojeného k PLC. 

Klient odošle serveru požiadavku na konkrétnu nehnuteľnosť. Server načíta hodnotu  

zo senzora a odpovie klientovi zodpovedajúcou hodnotou. 



 
 

 
 

 

Obrázok 55: Príklad BIBB na čítanie hodnoty 

Na výmenu údajov musí jedno zariadenie fungovať ako klient (A) a druhé ako server (B). To 

znamená, že na vykonanie tejto požiadavky musí mať klient implementovaný BIBB DS-RP-A. 

Server na druhej strane musí podporovať BIBB DS-RP-B, aby bola vôbec možná odpoveď. 

Príklad na zápis hodnoty 

Jas svetla pripojeného k PLC sa má zmeniť. 

Klient požiada server, aby zapísal dodanú hodnotu (jas) do konkrétnej vlastnosti. Server 

umožňuje zmeniť vlastnosť a vykoná požiadavku DS-WP-A. (WP = vlastnosť zápisu) 

 

Obrázok 56: BIBB príklad zápisu hodnoty 

Klient musí mať integrovaný BBIB DC-WP-A, server BBIB DS-WP-B. 

Problematické oblasti 

BACnet však neprináša len výhody. Kvôli zložitosti a množstvu informácií, ktoré sa majú 

spracovať, môžu počas životných fáz systému BACnet vzniknúť rôzne problémové oblasti. 

Jednou problémovou oblasťou je určite neustály ďalší rozvoj BACnet. Od verzie 1 Bacnet 

Revision2 z roku 2001 do verzie 1 Revízie 19 v roku 2016 sa teda objavilo celkovo 6 platných 

verzií. 



 
 

 
 

Ďalšou problémovou oblasťou je zvyšujúci sa počet typov objektov, keďže do BACnet sa 

integruje stále viac obchodov. To vedie k tomu, že v priemysle BA existuje určité know-how, 

no výrobcovia sa špecializujú na vlastné produkty. Celkový pohľad je sotva možný. 

Pri plánovaní systému BACnet je potrebné upraviť rozpočet vo výberovom konaní, pretože 

inžinierstvo BACnet je miestami drahšie ako klasické inžinierstvo v automjatizácii budov.  

1.7  IT BEZPEČNOSTNÉ PROTOKOLY A ŠTANDARDIZOVANÉ 

"OTVORENÉ" KOMUNIKAČNÉ PROTOKOLY  

IT BEZPEČNOSŤ  

V súčasnosti sa čoraz viac zariadení pripája k sieti. Táto konektivita sa čoraz viac dotýka aj 

automatizácie budov. Kým pred niekoľkými rokmi väčšina zariadení ako PLC alebo DDC 

nebola pripojená k (TCP/IP) sieti, dnes je väčšina (nových) zariadení pripojená cez moderné 

siete. V tom čase nehrozilo (veľké) nebezpečenstvo útoku na tieto zariadenia, pretože neboli 

budovy prístupné zvonku. Toto sa zmenilo až dnes. Medzitým existuje vysoké riziko útokov 

na riadiace systémy v dôležitých závodoch a budovách. Preto sa ochrana týchto systémov 

stáva čoraz dôležitejšou a treba na ňu myslieť aj pri automatizácii budov. 

KONTROLA SYSTÉMU (SHODAN) 

Skôr než sa začne s informáciami o IT-Secutity, pozrime sa na zaujímavý nástroj, ktorý  

umožňuje získať informácie o možných slabinách systémov, ktoré sú pripojené na internet. 

Shodan (https://www.shodan.io/) je prvý vyhľadávací nástroj na svete pre zariadenia 

pripojené k internetu. 

Shodan je možné použiť na vyhľadávanie zariadení a systémov, ktoré sú trvalo pripojené  

k internetu. Shodan je tiež označovaný ako vyhľadávací nástroj pre internet vecí (IoT). 

Vyhľadáva na internete otvorené porty TCP/IP a umožňuje filtrovanie nájdených systémov 

podľa určitých podmienok a kritérií. Vyhľadávač je možné použiť na bezpečnostné analýzy 

alebo hackovanie. Medzi zariadenia a systémy, ktoré možno nájsť, patria monitorovacie 

kamery, servery, systémy inteligentných domácností, priemyselné ovládače, semafory a 

systémy riadenia dopravy a rôzne sieťové komponenty, ktoré sa používajú aj v systémoch BA. 

Pomocou Shodan je možné vyhľadávať špeciálne sieťové protokoly. Pre vyhľadávanie, je 

potrebné sa bezplatne zaregistrovať alebo sa prihlásiť pomocou účtu Google, Twitter, 

Facebook alebo Windows Live. S bezplatným vyhľadávaním je za deň k dispozícii len určitý 

počet vyhľadávaní. 



 
 

 
 

Ako na to. Je potrebné Prejsť na stránku https://www.shodan.io/explore/category/ 

industrial-control-systems, odkiaľ je presmerovanie na stránku vyhľadávania priemyselných 

riadiacich systémov (obrázok 57). 

Hľadanie a zodpovedajúce výsledky je vysvetlené na nasledujúcich troch snímkach. Pri 

vyhľadávaní môžu výsledky vyhľadávania vyzerať inak, pretože databáza Shodan sa neustále 

mení. 

 

Obrázok 57: Sceenshot z Shodan hľadania priemyselných-riadiacich-systémov 

Ako príklad sa vykonalo vyhľadávanie zariadení BACnet v Nemecku. 

Ak na sa stránke vyhľadávania klikne na BACnet, SHODAN automaticky vyhľadá zariadenia  

s TCP/IP portom 47808, čo je predvolený sieťový port pre BACnet. 

Výsledky sa môžu filtrovať aj podľa krajiny. V tomto príklade bolo vybrané Nemecko.  

Ak hľadaná krajina nie je zahrnutá v zozname (ľavá strana - TOP Krajiny), môže sa krajina 

vybrať manuálne pomocou dodatočného záznamu vyhľadávania "country: "DE"". 



 
 

 
 

Výsledkom tohto vyhľadávania bolo 254 zariadení BACnet, ktoré sú pripojené na internet 

(obrázok 58). Je vidieť IP adresy zariadení a spoločnosti, kde sú zariadenia pripojené. 

 

Obrázok 58: Shodan vyhľadávanie zariadení BACnet v Nemecku 

Pri blžšom pohľade na prvý výsledok vyhľadávania (obrázok 59) je na pravej strane vidieť, že 

ide o zariadenie od firmy WAGO. Je vidieť verziu aplikačného softvéru (117662), verziu 

firmvéru (01.01.23(07)), názov modelu (750-831) a IP adresy zariadenia. 

Hacker tak už dokáže zhromaždiť veľa (bezplatných) informácií, aby mohol zacieliť na 

zariadenie. Keďže vie, môže, napr. firmvéru, spustiť cielené útoky na zraniteľné miesta 

zariadenia. Spotrebiteľ však môže tento nástroj použiť aj na kontrolu, či nie je v jeho systéme 

možný únik bezpečnosti. 



 
 

 
 

 

Obrázok 59: Ukážka vyhľadávania Shodan 

VÝZVA ETHERNETOVÝCH SIETÍ V  AUTOMATIZÁCII BUDOV 

Automatizáciu budov v prostredí IT stále viac ohrozujú scenáre škôd, ako sú sabotáže, špionáž 

a inštalácia škodlivého softvéru. Ak nie sú chránené, môže to viesť k manipulácii s údajmi, 

strate údajov a zlyhaniu automatizácie budovy s následkami, ako je zranenie osôb, 

obmedzenie obchodných operácií (napr. strata výroby, nepoužiteľnosť budovy) alebo 

finančné straty. 

Procesov, ktoré sa celkovo zameriavajú na bezpečnosť proti sieťovým útokom z externých a 

interných zdrojov, je však málo. Dôvodom je skutočnosť, že v technológii budov sa väčšinou 

nechránené systémy stretávajú so zložitým svetom IT. 

Spojenie BAC s technickými zariadeniami budovy (systémy HVAC, osvetlenie, kontrola vstupu, 

protipožiarne dvere atď.) má však za následok rozšírený rozmer dôsledkov tohto ohrozenia v 

porovnaní so všeobecným IT. Manipulovať alebo meniť nie je možné „len“ dáta, nechcený 

prístup môže mať vplyv na bezpečnostne relevantné technické vybavenie budovy. Ak ide  

o kriminálny zámer, následky môžu byť primerane závažné. 

Závažnosť ohrozenia do značnej miery závisí od typu a využitia zasiahnutej budovy. Nie všetky 

budovy sú rovnako zaujímavé pre útoky a rovnako citlivé na ich následky. Systémy 

automatizácie budov kontrolujú a regulujú okrem iného kritické infraštruktúry, ktoré môžu  

v prípade kybernetického útoku spôsobiť veľké ekonomické škody alebo zranenia osôb. 

Bezpečnostné opatrenia sa preto musia prispôsobiť riziku. Analýza rizík špecifická pre projekt 

je v každom prípade nevyhnutná. 

 



 
 

 
 

Infraštruktúra založená na Ethernete ponúka veľké výhody pre siete automaticácie budov. 

Tie obsahujú: 

• Rozhrania k automaticácii budov systémom sú štandardom v IT hardvéri. 

• Informácie sú dostupné pre viacero systémov/aplikácií. 

• Veľké infraštruktúry je možné agregovať pomocou štandardov WAN. 

Z hľadiska bezpečnosti z toho však vyplývajú nasledujúce nevýhody: 

• Prístup k infraštruktúre automaticácie budov je (príliš) jednoduchý na stanovenie 

bezpečnostného rizika. 

• Štandardné protokoly tiež dávajú neoprávneným osobám možnosť manipulovať  

s bezpečnostným rizikom. 

• V najhoršom prípade sa IT a BAC navzájom neBAtívne ovplyvňujú. Bezpečnostné 

štandardy sú v IT vyššie, zatiaľ čo BAC uprednostňuje otvorené systémy. 

To má za následok konflikt cieľov medzi vhodnosťou a bezpečnosťou systému BAC (obr. 60). 

 

Obrázok 60: Konflikt cieľov medzi vhodnosťou a bezpečnosťou systému BAC 

V súhrne to možno opísať nasledovne: 

• Čím vyššie sú požiadavky na bezpečnosť, tým väčšie sú náklady a zložitosť systému. 

• Rastúca zložitosť môže byť spojená so stratami komfortu a ovládateľnosti. 

• Musí sa nájsť rovnováha, ktorá je v rámci zákonných požiadaviek, a pritom udržiava 

systém BAC použiteľný a kontrolovateľný. 

Ktoré hrozby z prostredia IT môžu predstavovať hrozby aj pre BAC? 



 
 

 
 

Rozlišujú sa dva scenáre ohrozenia: 

• škody alebo hrozby v rámci siete 

o prístup k systému BAC pre neriadenú alebo nevedomú manipuláciu, 

o odpočúvanie údajov a informácií zamestnancami (vedome aj nevedome), 

o úmyselné narušenie alebo manipulácia so systémom alebo zariadením, 

o použitie predvolených hesiel,  

• škody alebo hrozby mimo siete 

o zle nakonfigurovaný firewall a tým neoprávnený prístup zvonku, 

o servisný notebook alebo USB kľúč (napr. inštalácia škodlivého softvéru), 

o neopatrne nakonfigurovaný vzdialený prístup k časti systému, 

o UPnP (Universal Plug and Play) na ovládanie zariadení nezávislé od výrobcu. 

Model shellu (obrázok 61) sa často používa na lepšiu analýzu zraniteľností. Na základe tohto 

modelu by mali byť definované smernice pre jednotlivé oblasti IT bezpečnosti. 

 

Obrázok 61: Model plášťa v BAC 

Príklad:  

• Na plášti budovy nesmú byť žiadne sieťové rozhrania (žiadny fyzický prístup zvonku). 

• Fyzická sieť je rozdelená na niekoľko sietí (s prístupovými právami podľa aplikácie 

(napr. iba BAC). 

• BAC je integrovaný iba v jednej VLAN (iné aplikácie a používatelia nemajú prístup k 

tejto VLAN). 

• Rozvádzače sú chránené pred prístupom (bez prístupu do technickej miestnosti pre 

neoprávnené osoby). 

• PLC je chránené (napr. heslom). 

• Senzory a akčné členy majú sabotážny kontakt (ak dôjde k manipulácii so senzormi, 

spustí sa alarm). 



 
 

 
 

PROBLÉMOVÉ OBLASTI: HESLÁ 

Veľkým problémom v IT bezpečnosti (nielen v BAC) sú heslá. 

Používatelia často používajú heslo, ktoré je príliš jednoduché. Taktiež sa často nemenia 

predvolené heslá technických systémov. Toto je riziko, pretože tieto heslá môžu byť  

v priebehu niekoľkých sekúnd prelomené špeciálnymi programami. 

• Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie heslo, tým lepšie. 

• Dobré heslo by malo mať aspoň osem znakov. Pri metódach šifrovania WLAN, ako je 

napríklad WPA2, by heslo malo mať aspoň 20 znakov. Tu sú možné takzvané offline 

útoky, ktoré fungujú aj bez stáleho sieťového pripojenia. 

• Pre heslo je možné spravidla použiť všetky dostupné znaky, napríklad veľké a malé 

písmená, číslice a špeciálne znaky (medzera, ?!%+...). 

• Nevhodné sú mená členov rodiny, domáceho maznáčika, najlepšieho priateľa, 

obľúbenej hviezdy, dátumy narodenia a pod. Ak je to možné, celé heslo by sa nemalo 

nájsť v slovníkoch. Tiež by nemal pozostávať z bežných variantov a opakovaní alebo 

vzorov klávesnice, ako napríklad „asdfgh“ alebo „1234abcd“. 

• Pridanie jednoduchých číslic na koniec hesla alebo použitie jedného z bežných 

špeciálnych znakov $! ? # na začiatku alebo na konci inak jednoduchého hesla sa 

neodporúča. 

• Na dobrú správu rôznych hesiel používajte správcu hesiel a vaše silné heslo na jeho 

zabezpečenie. Takto si stačí zapamätať jedno dobré heslo a stále môžete používať 

veľmi silné heslá, ktoré sú všade iné. 

Silné heslo môže byť „kratšie a zložité“ alebo „dlhé a jednoduché“. Ale ako dlho a ako zložité 

by to aspoň malo byť? Orientáciu v heslách poskytujú nasledujúce príklady. 

Heslo je silné vtedy, ak: 

• obsahuje 8 až 12 znakov a tri typy znakov, 

• obsahuje 20 až 25 znakov a používajú sa dva typy znakov (napríklad postupnosť slov), 

• obsahuje dlhé znaky, používajú sa dva typy znakov a je zabezpečená aj 

viacfaktorovou autentifikáciou (napríklad odtlačok prsta, potvrdenie aplikácie alebo 

PIN). Toto sa všeobecne odporúča, ale nedá sa použiť všade. 

PROBLÉMOVÉ OBLASTI: UPNP 

UPnP (Universal Plug and Play) používa protokol Internet BAteway Device (IGD), ktorý 

používateľovi poskytuje jednoduchý spôsob, ako dať pokyn smerovačom, aby otvorili porty a 



 
 

 
 

preposielali požiadavky z internetu do počítača (alebo zariadenia), ktoré je pripojené  

k internetu. 

UPnP by malo byť povolené iba na sieťových rozhraniach pre lokálnu sieť a nemalo by byť 

dostupné z internetu. V januári 2013 bezpečnostná spoločnosť Rapid7 z Bostonu oznámila, 

že v rámci 6-mesačného projektu hľadala na internete zariadenia UPnP. Medzi 81 miliónmi IP 

adries, ktoré reagovali na požiadavky UPnP z internetu, našli 6 900 produktov od 1 500 

výrobcov. 80 % zariadení tvoria domáce smerovače pre prístup na internet, ďalšími 

zariadeniami sú tlačiarne, webové kamery a sledovacie kamery. Na prístup alebo manipuláciu 

s týmito zariadeniami je možné použiť protokol UPnP. 

BAC PROTOKOLY A IT BEZPEČNOSŤ  

 

Obrázok 62: Pyramída automatizácie s protokolmi a zbernicovými systémami 

MODBUS 

Modbus nemá žiadne špeciálne bezpečnostné mechanizmy. Nevyžaduje sa ani heslo, ani 

certifikát. Ak je niekto pripojený k zodpovedajúcej sieti, môžete počúvať komunikáciu  

v Modbuse pomocou bezplatných nástrojov. Keďže Modbus komunikuje cez TCP/IP port, je 

možné tento port zablokovať pre všetkých ostatných účastníkov siete (napr. cez firewall). 

 

 



 
 

 
 

BACNET 

Rovnako ako Modbus, ani BACnet nemá žiadne bezpečnostné mechanizmy. Ak je niekto 

pripojený k sieti, je možné pristupovať a manipulovať s celým systémom BACnet pomocou 

bezplatných nástrojov. 

Kvôli veľkému množstvu nástrojov používaných BACnet je takmer nemožné ho utesniť 

pomocou firewallu. Preto je ešte dôležitejšie, aby bola chránená príslušná sieť (Ethernet) 

(napr. VLAN, certifikátmi alebo silnými heslami). 

OPC 

Ani klasické OPC nedisponuje žiadnymi bezpečnostnými mechanizmami. OPC-UA môže byť 

chránený certifikátmi. 

KNX 

Klasický KNX nepozná žiadne bezpečnostné mechanizmy ako heslá alebo certifikáty, preto by 

nové inštalácie mali byť zabezpečené pomocou KNX Secure. 

Prístup ku KNX zbernici cez napr. krútenú dvojlinku je možný na mnohých miestach v budove. 

Napr. jednoduchým odstránením krytu na spínači a pripojením notebooku s KNX.TP pomocou 

adaptéra. 

Na odstránenie týchto bezpečnostných medzier bol v roku 2016 predstavený KNX Secure. 

KNX Secure umožňuje bezpečné spojenie medzi účastníkmi v sieti IP (KNX IP Secure) a 

účastníkmi v krútenej dvojlinke (KNX DATA Security) (pozri ďalšie snímky). 

KNX IP Secure 

KNX IP Secure umožňuje, aby správy odoslané zariadeniami KNX boli overené a šifrované  

v sieťach IP. To zaisťuje, že správy tunelovania alebo smerovania KNX nemožno čítať ani  

s nimi manipulovať na úrovni siete. 



 
 

 
 

 

Obrázok 63: Zabezpečenie KNX IP 

KNX IP Secure je zabezpečené pripojenie vytvorené nasledujúcim spôsobom: 

• Klient aj server generujú kombináciu individuálneho verejného/súkromného kľúča. 

Toto sa nazýva asymetrické šifrovanie. 

• Klient odošle serveru svoj verejný kľúč ako čistý text. 

• Server odpovie svojím verejným kľúčom v otvorenom texte a pripojí výsledok 

nasledujúceho výpočtu: vypočíta hodnotu XOR svojho verejného kľúča, zašifruje ju 

kódom zariadenia (na autentifikáciu pre klienta) a zašifruje ju druhýkrát pomocou 

vypočítaný kľúč relácie. Autentifikačný kľúč zariadenia prideľuje buď ETS počas 

konfigurácie, alebo je kľúčom nástroja. Ak chce vizualizácia nadviazať zabezpečené 

spojenie s príslušným serverom, musí jej poskytnúť autentifikačný kľúč zariadenia. 

• Klient vykoná rovnakú operáciu XOR, ale autorizuje sa najprv šifrovaním pomocou 

hesla servera a potom kľúčom relácie. Pri operácii je potrebné poznamenať, že 

použitý šifrovací algoritmus (Diffie Hellmann) zabezpečuje, že kľúč relácie klienta a 

servera sú identické. Ak chce vizualizácia nadviazať zabezpečené spojenie s 

príslušným serverom, musí jej poskytnúť heslá servera. 

Na šifrovanie prevádzky siete KNX umožňujú zariadenia KNX šifrovanie podľa algoritmov AES-

128 CCM pomocou symetrického kľúča. AES 128 sa považuje za veľmi bezpečnú metódu 

šifrovania. 

KNX data secure 

KNX Data Security zabezpečuje, že vybrané správy odoslané zariadeniami KNX sú overené 

a/alebo šifrované nezávisle od média KNX. 



 
 

 
 

Zariadenia KNX Data Secure používajú dlhší formát telegramu KNX na prenos overených  

a šifrovaných údajov. Na rýchlosť odozvy zariadení to však nemá žiadny vplyv.  

 

Obrázok 64: KNX data secure 

S KNX Data Security sú zariadenia chránené nasledujúcim spôsobom: 

• Konfiguračný nástroj generuje kľúč nástroja špecifický pre zariadenie. 

• Prostredníctvom zbernice odošle ETS kľúč nástroja do zariadenia, ktoré sa má 

konfigurovať. Prenos je zašifrovaný a overený pôvodným a predtým zadaným 

kľúčom FDSK. Ani kláves nástroja, ani kláves FDSK sa cez zbernicu neposielajú ako 

obyčajný text. 

• Zariadenie akceptuje kľúč nástroja na ďalšiu komunikáciu s ETS až po 

predchádzajúcej akcii. FDSK kľúč sa už nepoužíva na ďalšiu komunikáciu, pokiaľ sa 

prístroj neresetuje do stavu pri dodaní: tým sa vymažú všetky nastavené 

bezpečnostné údaje. 

• ETS generuje toľko runtime kľúčov, koľko je potrebných pre skupinovú komunikáciu, 

ktorú chcete chrániť. 

• Cez zbernicu odošle ETS runtime kľúče do zariadenia, ktoré sa má konfigurovať. 

Prenos sa uskutočňuje šifrovaním a autentifikáciou pomocou kľúča nástroja. 

Runtime kľúče sa nikdy neposielajú cez zbernicu ako obyčajný text. 

VZDIALENÝ PRÍSTUP 

Táto časť sa zaoberá možnými postupmi vzdialeného prístupu k IT systémom. Pomocou 

vzdialeného prístupu je možné pristupovať k príslušnému IT systému z vonkajšej strany siete. 

 



 
 

 
 

PRESMEROVANIE PORTOV 

Presmerovanie portov je technológia, pri ktorej počítač čaká na vytvorenie spojenia  

na konkrétnom porte a posiela dátové pakety inému počítaču v sieti LAN. 

To znamená, že prístup sa neuskutočňuje priamo do počítača v lokálnej sieti, ale  

do konkrétneho portu na smerovači. Smerovač prepošle prístup na príslušný port cieľového 

počítača. Spracované musia byť aj pakety, ktoré počítač posiela späť. Nahradí IP adresu a číslo 

portu počítača IP adresou a portom na presmerovanie na smerovači. 

 

Obrázok 65: Príklad presmerovania portov 

Príklad funkčnosti: 

Používateľ zavolá z verejnej siete na webovú stránku s vizualizáciou (IP adresa 

82.165.229.138) a port (8080). Router v cieľovej sieti je nakonfigurovaný tak, že všetky hovory 

na túto IP adresu s portom 8080 sú presmerované na IP adresu vizualizácie (v príklade PLC - 

192.168.11.20 ) s portom 80. Vizualizácia odpovedá v opačnom smere . 

Presmerovanie portov má nevýhodu v tom, že neexistuje žiadna ďalšia autentifikácia. Prístup 

má každý, kto pozná IP adresu a port. 

Okrem toho je potrebný samostatný port pre každé zariadenie, ktoré má byť prístupné cez 

presmerovanie portov viac zariadení otvorenejší port väčšia bezpečnostná medzera. 

O niečo viac bezpečnosti poskytuje dodatočné využitie HTTPS a TLS (Transport Layer Security 

= protokol na šifrovanie dátových prenosov na internete). Tieto však iba zabezpečujú 

spojenie. Nejde o dodatočné overenie. 



 
 

 
 

VIRTUÁLNA SÚKROMNÁ SIEŤ (VPN) 

Najbežnejšie používanou technikou na bezpečný vzdialený prístup k lokálnej sieti je 

pripojenie cez šifrovaný tunel VPN (Virtual Private Network). 

VPN sa vzťahuje na virtuálnu súkromnú (samostatnú) komunikačnú sieť. Virtuálne v tom 

zmysle, že nejde o samostatné fyzické spojenie, ale o existujúcu komunikačnú sieť využívanú 

ako transportné médium. VPN sa používa na pripojenie účastníkov existujúcej komunikačnej 

siete k inej sieti. 

 

Obrázok 66: Príklad VPN 

Počítač zamestnanca môže napríklad z domu získať prístup do firemnej siete, ako keby sedel 

v jej strede. Z pohľadu VPN pripojenia sú zasahujúce siete (jeho domáca sieť ako aj internet) 

redukované na funkciu predlžovacieho kábla, ktorý spája počítač (VPN partner) výlučne  

s pridelenou sieťou (VPN bránou). Teraz sa stáva súčasťou tejto siete a má do nej priamy 

prístup. Efekt je porovnateľný s pripojením kábla počítačovej siete do siete priradenej VPN. 

Tento proces funguje bez ohľadu na použitú fyzickú topológiu a sieťové protokoly, aj keď je 

priradená sieť úplne iného typu. 

V závislosti od použitého protokolu VPN môžu byť výsledné výhody VPN doplnené  

o šifrovanie, ktoré umožňuje komunikáciu medzi VPN partnermi zabezpečenú proti ťuknutiu 

a neoprávnenej manipulácii. Vytvorenie šifrovanej (virtuálnej) siete cez nešifrovanú sieť môže 

byť dôležitým kritériom, niekedy dokonca hlavným dôvodom používania VPN. 



 
 

 
 

Hlavnou výhodou VPN oproti presmerovaniu portov je bezpečné a šifrované pripojenie. 

Autentifikácia prebieha prostredníctvom certifikátov alebo používateľského mena/hesla.  

S VPN je teoreticky možný akýkoľvek počet pripojení k cieľovej sieti. 

Pre technickú implementáciu sú k dispozícii rôzne protokoly. IPsec a SSL sa často používajú. 

VPN s IPsec: 

IPsec zabezpečuje autentifikáciu, integritu a dôvernosť IP paketov. Mnoho smerovačov 

podporuje IPsec ako protokol VPN a existujú klienti IPsec pre Windows, Linux a Mac OS X. 

IPsec funguje na OSI vrstve 3, ale mnohé sieťové komponenty si s tým nevedia poradiť a 

neposielajú IPsec (zámerne alebo neúmyselne). Môže sa teda stať, že z verejného 

prístupového bodu nebude možné vytvoriť tunel IPsec. 

SSL VPN: 

Secure Sockets Layer (SSL) je šifrovací protokol. Niektorí predajcovia používajú protokol SSL 

na vytvorenie sietí VPN. Keďže SSL sa prenáša cez IP a TCP ako ostatná prevádzka, neexistujú 

žiadne problémy s prenosom ani v reštriktívnych sieťach. Open source softvér OpenVPN je 

založený na SSL. 

Existujú aj riešenia VPN pre prístup cez webový prehliadač. V tomto prípade používateľ 

pristupuje k zariadeniu SSL pomocou prehliadača. Prehliadač poskytuje prístup k údajom a 

aplikáciám v podnikovej sieti. 

VPN security: 

Z dnešného pohľadu možno VPN protokoly IPsec a SSL klasifikovať ako bezpečné. Známe 

útoky na HTTPS alebo SSL sú útoky typu man-in-the-middle s falošnými certifikátmi. Takéto 

útoky na tunely VPN nie sú možné, pretože zariadenie VPN aj klient VPN rozpoznajú falošný 

certifikát a nevytvoria tunel. 

Problematickejšie sú ukradnuté alebo nesprávne vymazané notebooky či VPN routery. 

Certifikáty používané na týchto zariadeniach musia byť okamžite zrušené (kľúčové slovo 

Certificate Revocation List CRL). Trójske kone, vírusy a iný malvér v notebooku používateľa sa 

tiež môžu dostať do firemnej siete bez vhodnej ochrany. 

ŠTANDARDIZOVANÉ „OTVORENÉ“ KOMUNIKAČNÉ PROTOKOLY  

Výrobcov (inteligentných) systémov pre automatizáciu domácností či budov pribúda. Mnohé 

systémy fungujú dobre samy o sebe, všetky sú udržateľné, inteligentné a „i-like“. 

Interoperabilita s inými systémami je však zvyčajne ťažko dosiahnuteľná. 



 
 

 
 

Preto by sa mali používať iba štandardizované protokoly: 

• protokoly sú (čiastočne) celosvetovo štandardizované, 

• je zaručená interoperabilita, 

• veľmi veľa produktov od rôznych výrobcov pre jeden protokol, 

• know-how v (stavebnom) priemysle je rozšírené. 

• služby budov a priemysel používajú v niektorých prípadoch rovnaké protokoly. 

Nevýhodou niektorých protokolov je vysoké integračné úsilie a čiastočne nevyhnutné, 

protokolovo špecifické inžinierske nástroje (napr. ETS, LONMaker). 

 

Obrázok 67: Žiadne univerzálne spojenie všetkých protokolov 

Je však tiež dôležité poznamenať, že (stále) neexistuje univerzálne prepojenie všetkých 

protokolov (obrázok 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LITERATÚRA 

1. Baustelle:OSI-Referenzmodell. (19. 08 2020). Von http://wiki.ubuntu-

forum.de/index.php?title=Baustelle:OSI-Referenzmodell abgerufen 

2. Commission, I. E. (11. 01 2021). Electropedia: The World's Online Electrotechnical 

Vocabulary. Von 

http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=351-44-02 

abgerufen 

3. Digital Illumination Interface Alliance. (21. 10 2020). DALI-2 versus DALI version-1. Von 

https://www.dali-alliance.org/dali/comparison.html abgerufen 

4. DIIA, Digital Illumination Interface Alliance. (21. 10 2020). Introducing DALI. Von 

https://www.dali-alliance.org/dali/ abgerufen 

5. Dougsim, C. B.-S.-s. (11. 01 2011). Von 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Industrial_control_loop.jpg#/media/File:Ind

ustrial_control_loop.jpg abgerufen 

6. Echoray, C. B.-S. (12 2020). Network interface card. Von 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1972301 abgerufen 

7. Elektronik-Kompendium.de. (12. 05 2020). WLAN-Frequenzen und WLAN-Kanäle. Von 

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1712061.htm abgerufen 

8. Gerhard Schnell, B. W. (2019). Bussysteme in der Automatisierungs- und 

Prozesstechnik; Grundlagen, Systeme und Anwendungen der industriellen 

Kommunikation. Springer Vieweg Verlag. 

9. German Federal Ministry of the Interior, f. C. (2015). Bewertungssystem Nachhaltiges 

Bauen (BNB). Von https://www.bnb-

nachhaltigesbauen.de/fileadmin/steckbriefe/verwaltungsgebaeude/neubau/v_2015/B

NB_BN2015_416.pdf abgerufen 

10. Hermann Merz, T. H. (2016). Gebäudeautomation: Kommunikationssysteme mit 

EIB/KNX, LON und BACnet. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. 

11. Homm, U. (13. 01 2021). RS-232. Von 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18444954 abgerufen 

12. Ivory Egg (AUST) Pty Ltd. (13. 01 2021). KNX Wiring and Topology. Von 

https://www.ivoryegg.com.au/essential_guides/knx-wiring-and-topology abgerufen 

13. Osram. (13. 01 2021). DALI Professional-FAQ. Von 

https://www.osram.com/media/resource/HIRES/333539/osram-dali-pro---faq.pdf] 

abgerufen 

14. Schwöbel, U. (17. 09 2020). Von By Original: Uwe Schwöbel (de:Datei:UTP-

Kabel.png)English translation: Deelkar (File:UTP-cable.png)Vector conversion: 

SvBAlbertian. - de:Datei:UTP-Kabel.png, GFDL, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8825122 abgerufen 



 
 

 
 

15. Srleffler. (15. 08 2020). Von 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7029424: By 

Buy_on_turbosquid_optical_break_out.jpg: Cable masterderivative work: Srleffler 

(talk) - Buy_on_turbosquid_optical_break_out.jpg, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7029424 abgerufen 

16. Swan, B. (11. 01 2021). The Language of BACnet-Objects, Properties and Services. Von 

http://www.bacnet.org/Bibliography/ES-7-96/ES-7-96.htm abgerufen 

17. VDE, D. D. (2003). DIN EN 61131-1, Speicherprogrammierbare Steuerungen Teil 1. 

Beuth Verlag GmbH,. 

18. VDI. (2019). guideline series 3814 Part1. VDI Verlag. 

19. Wetherall, A. S. (2012). Computernetzwerke. Pearson Verlag. 

20. ZhaBA. (03 2020). ZhaBA-D4i certification. Von 

https://www.digitalilluminationinterface.org/data/downloadables/1/8/5/joint-zhaBA-

d4i-certification-program-v14_mar-2020.pdf abgerufen 

 

 

 

 

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami 

autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo 

Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA  

za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. 

 

 

 

 

 

 

 


	Časť 1 až 5: Inteligentné RIADENIE A AUTOMATIZÁCIA
	1 Základy automatizácie budov
	1.1 AUTOMATIZÁCIA BUDOV
	DEFINÍCIE
	CIELE A DISCIPLÍNY automatizácie budov
	Profesie spojené S AUTOMATIZACIOU BUDOV
	SYSTÉM BAC
	ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ A NÁKLADY NA ŽIVOTNÝ CYKLUS
	NÁKLADY NA ŽIVOTNÝ CYKLUS A MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE

	CERTIFIKÁCIE
	EN ISO 50001:
	eu.bac
	DGNB
	LEED


	1.2 OVLÁDANIE S OTVORENOU A UZAVRETOU SLUČKOU
	OVLÁDANIE V OTVORENEJ SLUČKE
	OVLÁDANIE V UZATVORENej SLUČKE
	PRÍKLAD riadenia S UZAVRETOU SLUČKOU
	PID regulácia
	PREVÁDZKOVÉ REŽIMY


	1.3 pyramída automatizácie
	Procesná úroveň
	Aktory a senzory

	Automatizačná úroveň
	PROGRAMOVATEĽNÝ LOGICKÝ regulátor
	PRIAMa číslicová regulácia - AUTOMATIZÁCIA BUDOV (DDC-BA)

	Manažérska úroveň

	1.4 ZBERNICOVÉ SYSTÉMY
	Poľné zbernicové systémy (Fieldbus)
	ROZDIEL MEDZI zbernicou A PROTOKOLOM

	1.5 SYSTÉMY poľnej ZBERNICE V AUTOMATIZÁCII BUDOV
	KNX
	štruktúra
	Softvér

	LON
	ŠTRUKTÚRA
	Softwér

	DALI
	DALI a DALI-2
	D4i

	DMX
	MP-Bus
	M-Bus
	SMI
	RÁDIOVÉ SYSTÉMY
	EnOcean
	Zigbee
	Z-Wave


	1.6 SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE A PROTOKOLY
	VŠEOBECNÉ TECHNOLÓGIE SIETE
	KOMUNIKAČNÉ VZŤAHY
	FORMY KOMUNIKÁCIE
	ARCHITEKTÚRA SIETE
	TOPOLÓGIA SIETE
	SIEŤOVÉ DIMENZIE
	ŠTANDARDIZÁCIA
	VRSTVOVÝ MODEL ISO/OSI
	TCP/IP PROTOKOL
	Hardvér

	SIEŤOVÉ PROTOKOLY V AUTOMATIZÁCII BUDOV
	Modbus
	OPC
	Profibus a Profinet
	BACnet


	1.7 IT BEZPEČNOSTNÉ PROTOKOLY A ŠTANDARDIZOVANÉ "OTVORENÉ" KOMUNIKAČNÉ PROTOKOLY
	IT BEZPEČNOSŤ
	KONTROLa SYSTÉMu (SHODAN)

	VÝZVA ETHERNETOVÝCH SIETÍ V automatizácii budov
	PROBLÉMOVÉ OBLASTI: HESLÁ
	PROBLÉMOVÉ OBLASTI: UPNP

	BAC PROTOKOLY A IT BEZPEČNOSŤ
	Modbus
	BACnet
	OPC
	KNX

	VZDIALENÝ PRÍSTUP
	PRESMEROVANIE PORTOV
	VIRTUÁLNA SÚKROMNÁ SIEŤ (VPN)

	ŠTANDARDIZOVANÉ „OTVORENÉ“ KOMUNIKAČNÉ PROTOKOLY

	Literatúra


