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ABSTRAKT 

 
 Energetický management je v dnešní době velice důležitý hlavně z hlediska snahy šetřit 

dopady lidské činnosti na životní prostředí. Pokud chceme nadále mít kolem sebe nádhernou 

přírodu, je důležité myslet při naší spotřebě svědomitě. V mé bakalářské práci popisuji, jakými 

náležitostmi se řídí energetický management. Cílem mojí práce je vymezení toho, co patří do 

energetického managementu a jaká řešení již existují na trhu.  

 

Klíčová slova 

 

Energetický management, řízení, energie, budova, systém 

 

ABSTRACT 

 
 Nowadays, energy management is very important in terms of trying to save the 

environmental impact of human activities. If we want to have beautiful nature around us, it is 

important to think conscientiously in our consumption. In my bachelor thesis I describe the 

requirements of energy management. The goal of my work is to define what belongs to energy 

management and what solutions already exist on the market. 
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Energy management, management, energy, building, system  
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ÚVOD 
Při výběru bakalářské práce mě velice zaujalo dané téma z důvodu možnosti se dozvědět 

více o tom, jak funguje řízení energií v budovách a zároveň i vyjádřit svůj názor na dané téma. 

Energetický management je pro mě velice zajímavý hlavně proto, že mým cílem je pomáhat 

lidem, aby se ve svých budovách nebo domovech cítili pohodlně a bezpečně. Přínos mojí práce 

je hlavně pro podnikatele, kteří se rozhodují, jakou cestu zvolit při navrhování systému řízení 

energií v jejich podnicích. Snaha všech je vždy vytěžit z minima zdrojů maximum užitku. A 

v mojí práci budou moct lidé najít návod, jak toho dosáhnout.  

Ve své práci se budu zabývat tím jaké druhy řízení budov existují a čím se vyznačují. 

Energetický management je z velké části ovlivněn zákony, které nařizují například v jak velké 

míře můžou budovy využívat energie z neobnovitelných zdrojů. V bakalářské práci se budu 

zabývat těmi zákony, které ovlivňují hlavně administrativní a průmyslové podniky. Celý systém 

by nebylo možné provozovat bez náležitých zařízení. V další kapitole se proto budu zabývat 

komponentami, které jsou nezbytné k řízení energií.  

Celý systém by ovšem nemohl fungovat bez softwarového zázemí. V posledních kapitolách 

se zaměřím na popis softwarů, které jsou dostupné na trhu a zhodnotím jejich možnost využití 

v energetických systémech budov.  
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1 Základní informace 
 

Pro porozumění oblasti energetického managementu je potřeba nabýt určitých znalostí, které 

nám budou sloužit k lepšímu pochopení celé problematiky. 

1.1 Řízení energií 

Z anglického „management“ = řízení, můžeme chápat řízení spotřeby energií jako nástroj 

pro ekonomické, enviromentální a hospodárné nakládání s energiemi. Řízení znamená snahu 

vytvořit optimální prostředí pro pracující lidi ve firmách a průmyslových budovách [1]. 

1.2 Principy řízení  

Každá budova má svůj energetický systém, který je strukturován a vyžaduje proces řízení. 

Energetický systém lze definovat jako energetickou soustavu, která slouží k zásobování firmy 

energiemi. Rozvoj (neboli změna vlastností systému) je postaven na základě rozvoje omezení 

systému, velké četnosti závislostí a získání zpětné vazby. Mezi základní vlastnosti systému patří 
[1]:  

o Rovnovážnost – snaha rovnováhy mezi výrobou a spotřebou  

o Setrvačnost – odolnost vůči vnější i vnitřním vlivům 

o Kontinuita – vzájemné působení přechozího a následujícího procesu 

o Neurčitost vývoje – nemožnost objektivního určení budoucího stavu na základě existují 

neurčitosti budoucích stavů  

1.3 Operativní řízení  

Operativním řízením rozumíme krátkodobé řízení hodnot k dosažení specifikovaných 

výstupních mezí [1]. Cílem je dosáhnout optimálního provozu při současném zajištění 

spolehlivého zásobování energiemi s co nejvyšší hospodárností provozu tohoto systému.  

1.4 Cíle energetického managementu  

Základním cílem energetického managementu průmyslových budov je „inteligentní“, 

hospodárné a enviromentální zacházení s energiemi pro pokrytí energetických potřeb systémů 

budov.  

Mezi další cíle patří optimální technický stav všech součástí systému, zajištění regulace 

pomocí principů řízení, zajištění spolehlivosti dodávek energie pomocí rozvodné sítě a najmutí 

optimálního počtu pracovníku pro provoz energetického hospodářství [1]. 

1.5 Ekonomie energetického managementu  

Úroveň energetického managementu má zásadní vliv na ekonomickou stránku 

provozovaného podniku. Ekonomie daného podniku se dělí do dvou zásadních částí. První je 

výše prvotních nákladů potřebných na vystavění technické infrastruktury podporující energetický 

management. Druhá část jsou náklady za provoz tohoto systému, které je možno ve značné míře 

optimalizovat v závislosti na výši úrovně energetického managementu [1].  

                                                 

 

1 Ing. Klein V., Energetický management budov [internet], Ústí nad Labem; Česká energetická agentura; říjen 

2002, [cit. 10.04.2019], 30 s., Dostupné z: https://www.mpo-efekt.cz/dokument/2195.pdf 
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2 Rozdělení energetického managementu  

2.1 Manuální řízení spotřeby energie 

Je vhodné pro malé budovy s jednoduchou koncepcí nebo pro budovy bez trvalého užívání. 

Většinou se systémem dodávání elektřiny pomocí rozvodné sítě a se subsystémy ovládající 

systém vytápění. V budově jsou uplatněny jednoduché ovládací, měřící a regulační prvky pro 

jednoduchou ovladatelnost [2]. 

  

2.2 Objektové řízení spotřeby energie  

Tento typ řízení budov se požívá především pro budovy se samostatnou zásobou energií 

např. administrativní a průmyslové budovy [2]. Objektový management je založený na [2]: 

o Optimalizace spotřeby energie v závislosti na sledování obsazenosti částí objektu 

o Měření a řízení dodávek energie 

o Optimalizace spotřeby energie pomocí akumulačních a technologických vlastností 

objektu 

o Archivace, sledování a vyhodnocování údajů  

o Kontrola účinnosti procesů 

o Kontrola stavební konstrukce a všech zařízení 

Objektový řízení budov je základním prvkem pro systémový energetický management [2]. 

2.3 Systémový energetický management 

Tento systém je uplatňován u větších systému budov (hospodářské komplexy, areál 

průmyslových výrobních hal apod.). Koncepce je založena na tzv. Inteligentní budově 

s implementovanými systémy, které mezi sebou navzájem spolupracují pro vytvoření optimální 

efektivity energetického managementu aplikovaného na daný systém [2]. 

Řídící algoritmy pro vytápění, vzduchotechniku nebo klimatizaci jsou decentralizovány a 

řízeny obvykle ve třech úrovních: 

2.3.1 Lokální řízení  

Na této úrovni je síť tvořená mikroprocesorovými regulátory, které jsou připojené na čidla 

a snímače. Síť je naprogramovaná tak, aby zahlásila poruchy nebo provozní nesrovnalosti. Dále 

je nutnost, aby byly regulátory schopny samostatné funkce při výpadku spojení s řídícími moduly 
[2]. 

2.3.2 Nadřazené automatizované řízení 

Zde dochází k řízení pomocí síťové jednotky využívají operační systém, který pracuje 

s aktuálními hodnotami v daném čase. Zařizují komunikaci komponentů a procesních regulátorů 

a provádí řídící algoritmy na vyšší úrovni. Hlavní funkcí je zobrazení informací o stavu systémů 

a zobrazení alarmů hlášených poruch [2]. 

                                                 

 

2 Ing. Klein V., Energetický management budov [internet], Ústí nad Labem; Česká energetická agentura; říjen 

2002, [cit. 10.04.2019], 30 s., Dostupné z: https://www.mpo-efekt.cz/dokument/2195.pdf 
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 Síťové jednotky zřizují: 

o Realizace časových programů 

o Sběr dat, bodů a trendů 

o Definice databáze a komunikace automatizační úrovně 

2.3.3 Správa informací v operátorské stanici 

Pracovní stanice je připojená k systémové síti, díky které předává obsluze informace o 

stavu řízených oblastí. Hlavní funkcí je zobrazení informací o stavu systémů a zobrazení alarmů 

hlášených poruch [3]. 

 

                                                 

 

3 Ing. Klein V., Energetický management budov [internet], Ústí nad Labem; Česká energetická agentura; říjen 

2002, [cit. 10.04.2019], 30 s., Dostupné z: https://www.mpo-efekt.cz/dokument/2195.pdf 
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3 Zákony a normy ovlivňující energetický management 
Ať už se budeme zabývat čímkoliv, vždy narazíme na to, že všechno je omezené pomocí 

zákonů a norem. A ani u energetického managementu tomu není jinak.  

3.1 Norma ISO 50001 

Jednou ze základní norem je ISO 50001 (dříve EN 16001), která poskytuje informace pro 

efektivní snižování energetické náročnosti budov. Je založena na neustálém zlepšování a snaze 

dát firmám návod, jak postupně dosáhnout maximální úspory energie a s tím souvisejících 

provozních nákladů. Systém normy vychází ze sledování a navrhování spotřeby budov [4]. 

Pokud firmy implementují normu a certifikují svůj podnik podle ISO 50001, splní tak 

povinnost, která je jim kladena na základě novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření 

s energiemi. Vyhnou se tak nutnosti provádět energetický audit každé 4 roky. Nicméně ať už 

se firmy vydají cestou auditu nebo implementace normy ISO 50001, musí začít pracovat na 

stanovení energetické politiky, analýze spotřeby energie, identifikování oblastí významných 

spotřeb, stanovení ukazatelů energetické náročnosti, zvažování spotřeby energií v rámci 

rozhodovacího procesu pro dodání a využití pro provoz. Pokud firmy k této problematice 

přistoupí zodpovědně, budou odměněny i formou úspor energií, a tedy snížením provozních 

nákladů [5]. 

3.2 Energetický zákon  

Jedním ze zákonů pro energetický management je energetický zákon č. 458/2000 Sb., 

který vyjadřuje, co je potřeba k podnikání v energetický odvětvích. Zákon dále určuje, pro jaké 

činnosti v energetickém odvětví je licence vyžadována. Licenci vydává Energetický regulační 

úřad [6]. 

3.3 Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) 

Průkaz energetické náročnosti slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budov. 

Určuje, jaké množství energie se spotřebuje při běžném provozu budovy, a do jaké příslušné 

třídy se budova řadí v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz 

budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a 

klimatizací a energii na osvětlení [7]. PENB dokáže firmám ukázat, kde se skrývají jejich 

největší nedostatky ve spotřebě energie a tím i prostor pro snížení ztrát. Platnost PENB je 10 

let ode dne vyhotovení nebo do provedení marginální změny budovy. Příklad PENB najdeme 

na obrázku 3.1. Vzor, obsah průkazu, způsob jeho zpracování a metodu výpočtu energetické 

náročnosti budovy určuje vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov [8]. 

                                                 

 

4 Porsenna [online]. ©2016 [cit. 07.04.2019]. Dostupné z: http://www.porsennaops.cz/projekty-a-

sluzby/energeticky-management-a-iso-50001 
5 Bureau Veritas Czech Republic [online]. ©2019 [cit. 07.04.2019]. Dostupné z: 

https://www.bureauveritas.cz/home/news/press-releases/zakon-o-hospodareni-energii 
6  O Energetice [online]. ©2019 [cit. 07.04.2019]. Dostupné z: https://oenergetice.cz/energeticka-legislativa-

cr/energeticky-zakon/ 
7  Zdravé životní prostředí – iClima [online]. ©2019 [cit. 07.04.2019]. Dostupné z: http://iclima.cz/prumyslove-

budovy-energeticka-narocnost-2017-opravdu-se-vas-netyka/ 
8  Technická zařízení budov [online]. ©2019 [cit. 10.04.2019]. Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-

temer-nulovou-spotrebou-energie/15600-energeticka-narocnost-prumyslovych-budov-cast-1-legislativa 

http://www.porsennaops.cz/projekty-a-sluzby/energeticky-management-a-iso-50001
http://www.porsennaops.cz/projekty-a-sluzby/energeticky-management-a-iso-50001
https://oenergetice.cz/energeticka-legislativa-cr/energeticky-zakon/
https://oenergetice.cz/energeticka-legislativa-cr/energeticky-zakon/
https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/15600-energeticka-narocnost-prumyslovych-budov-cast-1-legislativa
https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/15600-energeticka-narocnost-prumyslovych-budov-cast-1-legislativa
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Obrázek č. 3.1 - PENB  

3.4 Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie 

V novele zákona č. 180/2005 Sb. je především zpracována problematika využívání 

obnovitelných zdrojů. V základě jde požadavek na budovy, aby při výstavbě se snažili 

implementovat zdroje energie, které využívají obnovitelné zdroje (solární energie, větrná 

energie aj.). 

3.5 Evropská směrnice o energetické náročnosti budov 

Implementace evropské Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU proběhla 

v ČR v zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, kde byly stanoveny podmínky pro tzv. 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Firmy mají povinnost žádat o stavební povolení pro 

projekty na tento typ budov. Požadavky na téměř nulovou budovu obsahují například větší míru 

zateplení a kvalitnější okna. Zároveň je potřeba zhodnotit využití obnovitelných zdrojů na 

základě zpřísnění požadavků na neobnovitelnou primární složku energií [9]. 

 Jedná se především o výběr technologií za účelem vytápění budov. V dnešní době je 

spousta možností, jaké technologie za tímto účelem využit. Optimální volbou je implementace 

tepelného čerpadla a solárních panelů z hlediska účinnosti vytápění.  

Velmi významnou složkou, která se podílí na energetické náročnosti budov je tepelná 

ztráta větráním. Výhody budov, které využívají mechanického větrání s rekuperací energie, 

jsou především v lepším komfortu vnitřního prostředí díky dostatku čerstvého přefiltrovaného 

vzduchu [9]. 

                                                 

 

9 Technická zařízení budov [online]. ©2019 [cit. 10.04.2019]. Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-

temer-nulovou-spotrebou-energie/16714-energeticka-narocnost-budov-v-ceske-republice-a-setrne-budovy 
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4 Hardwarové komponenty  
Celý energetický management by nemohl fungovat bez komponent, které nám vykazují 

hodnoty celého systému, které jsme následně schopni vyhodnocovat a optimalizovat. V mé 

bakalářské práci se zaměřím na ty komponenty, které jsou nejdůležitější pro řešenou 

problematiku. Komponenty můžeme rozdělit do tří úrovní. 

4.1 Řídící úroveň  

Operátor pomocí grafického softwaru nainstalovaného v pracovní stanici monitoruje a 

kontroluje nainstalované komponenty pro měření veličin. Dále je zde možnost provádět 

nastavení požadovaných hodnot, upravovat časovou dobu práce systému anebo kontrolovat 

alarmové stavy v budově. Na téhle úrovni se využívají tři komponenty [10]: 

o Webový prohlížeč (napojená na server) 

o Server  

o Pracovní stanice 

Pracovní stanice obsahuje software, který je intuitivní a jednoduchý k ovládání, tak aby 

operátor mohl problémy řešit co nejrychleji. Navíc je zabezpečená, tak aby nebylo možné 

zneužívat systém řízení budovy pro nežádoucí činnosti.  

Webový prohlížeč, který je napojený na server umožňuje vzdálený přístup pro kontrolu 

stavu budovy. 

4.2 Automatizovaná úroveň 

Jak sám název úrovně napovídá komponenty jsou zde plně automatické. Starají se o 

propojení řízení a monitorování mezi pracovní stanicí a instalovanými měřícími komponentami 

v budově. Můžeme zde uvažovat dvě úrovně automatizace [9]. 

4.2.1 Automatická úroveň regulátorů  

Je zde napojeno veškeré vybavení budov od snímačů až po chladící věže. Umožňují 

komunikaci mezi vstupními a výstupními komponentami. Zajišťují splnění požadavků na 

změny v komponentách [9]. 

4.2.2 Integrátory třetích stran  

V systému se vždy nevyskytují komponenty pouze od jedné firmy. Díky tomu je každý 

systém připravený na připojení dalších součásti. Systémy jsou tím pádem více variabilní a 

nabízejí širokou škálu rozšíření [9]. 

  

                                                 

 

10    Smith Andrew: Building Management Systems (BMS), A.G. Coombs Advisory. Presentation presented 

at: Facility Management Association, Melbourne. 
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4.3 Instalovaná úroveň 

Základem všeho jsou instalovaná zařízení, která umožňují sběr dat a vytváření 

optimálních podmínek pro uživatele dle nastavení sytému.  

4.3.1 Sběrnice  

Je skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit na skupiny řídicích, adresových a 

datových vodičů v případě paralelní sběrnice nebo sdílení dat a řízení na společném vodiči 

(nebo vodičích) u sériových sběrnic. Sběrnice má za účel zajistit přenos dat a řídicích povelů 

mezi dvěma a více elektronickými zařízeními. Přenos dat na sběrnici se řídí stanoveným 

protokolem. Protokol je soubor pravidel pro komunikaci mezi dvěma nebo více uzly (systémy, 

regulátory) [11]. 

4.3.2 Senzory a čidla 

Obecně je senzor definován jako zařízení reagující na podmět, stav prostředí (měřenou 

veličinu) a převádějící jej na výslednou odezvu nebo informaci (výstupní veličinu). Stav 

sledované veličiny snímá citlivá část senzoru občas označovaná jako čidlo a zpracovává 

vyhodnocovací obvod senzoru. Výstupní informací z vyhodnocovacího obvodu senzoru je 

kvantitativní, obvykle elektrický signál, který lze zpracovat dalšími řídícími obvody [12]. Signál 

ze senzoru pokračuje dále do sběrnice. 

4.3.3 Regulované ventily a pohony 

Regulační armatury jsou dálkově ovládaná zařízení, které v závislosti na požadavcích 

řídícího systému regulují průtok tekutiny v řízeném procesu. Aby mohly tuto svou základní 

funkci plnit, musejí mít určité vlastnosti, které jsou dány především vlastní konstrukcí dané 

armatury a jejího škrticího systému a dále vlastnostmi ovládacího pohonu [13]. 

4.3.4 Fan-coil (FC, FCU) 

Fan-coil je zařízení na bázi konvektoru určené k distribuci tepla nebo chladu do prostoru. 

Jsou to komponenty topných soustav. FC je ventilátorový konvektor pracující na principu 

teplosměnné plochy s nuceným prouděním vzduchu, které zajišťuje vestavěný ventilátor [14]. 

Využívají novější EC ventilátory, která mají širší pásmo účinnosti a nižší spotřebu energie. 

Používají se tam, kde je třeba prostor, jak vytápět, tak chladit.  

  

                                                 

 

11 Technická zařízení budov [online]. ©2019 [cit. 19.04.2019]. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-

a-regulace/6879-systemy-pouzivane-v-inteligentnich-budovach-prehled-komunikacnich-protokolu 
12 FEKT VUT [online]. ©2019 [cit. 19.04.2019]. Dostupné z: 

http://www.umel.feec.vutbr.cz/~adamek/uceb/DATA/s_1_1.htm 
13 Ing. Marek V., Regulační armatury [internet], Česká Třebová; LDM, spol. s r.o.; ©2006, [cit. 19.04.2019], 

Kap. 2, s. 16, Dostupné z: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125esb1,125esbb/soubory/ldm_sbornik2006.pdf 
14 Wikipedia [online]. ©2019 [cit. 19.04.2019]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fan-coil 
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4.3.5 VAV [15] box 

VAV box je typ HVAC [16] systému, který se využívá pro komerční prostory. VAV mění 

objem proudění vzduchu při konstantní teplotě. Mezi výhody systémů oproti systémům s 

konstantním objemem patří přesnější regulace teploty, snížené opotřebení kompresoru, nižší 

spotřeba energie ventilátory systému, nižší hluk ventilátoru a dodatečné pasivní odvlhčování 
[17]. 

                                                 

 

15 VAV = Variable Air Volume (Variabilní proudění vzduchu)  
16 HVAC = Heat, ventilation and air conditioning (Vytápění, ventilace a klimatizace) 
17 Wikipedia [online]. ©2019 [cit. 19.04.2019]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Variable_air_volume 
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5 Oblasti zájmu energetického managementu budov 
 

Proces v oblasti energetického managementu spočívá v zavedení určité koncepce 

k dosažení optimálních výsledků. Mezi činnosti energetického managmentu patří: 

o Monitorování stavu základní veličin a spotřeby energií 

o Kontrola a regulace celého systému na základě vykazovaných dat 

o Pravidelné vykazování zpráv o energetickém stavu budovy 

o Snaha o optimální systém pomocí plánování a vylepšení 

 

  

Obrázek č. 5.1 – Schéma procesu energetického managementu 
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Základní vlastností energetického managementu průmyslových budov je „inteligentní“, 

hospodárné a enviromentální zacházení s energiemi pro pokrytí energetických potřeb systémů 

budov. Tohoto cíle se dosahuje pomocí micro-procesorového systému, který slouží 

k monitorování a řízení technických systémů a služeb budov, jako jsou klimatizace, vytápění, 

větrání nebo osvětlení [18]. 

Systém se skládá z mnoha nástrojů k vytvoření komplexní kontroly nad energiemi. 

Základem jsou hardwarové komponenty pro měření a regulaci, které sbírají hodnoty z celé 

budovy. Tyto hodnoty se pomocí sběrnic zasílají do operativní pracovní stanice. Zde se na 

základě naměřených hodnot upravuje nastavení systému pro dosažení požadovaných 

energetických hodnot. Nastavení systémových hodnot může probíhat buďto manuálně nebo 

automaticky.  

Manuálně je myšleno tak, že pracovník v pracovní stanici pomocí nainstalovaného 

softwaru vyhodnotí naměřená data a na základě dat upraví vstupní parametry systému. 

Automaticky je myšleno tak, že software sám vyhodnotí z nasbíraných dat, jak by se měli 

upravit vstupní parametry, a upraví je. Takové software pracují na bázi umělé inteligence a 

samoučících algoritmů. 

Veškerá implementace nástrojů pro optimální energetický management je ovlivňována 

zákony a normami. Tyto zákony a normy slouží především k udržování enviromentální situace 

na lepší úrovni. Energetická náročnost průmyslových budov je často řešený problém na základě 

snahy snížení využívání neobnovitelných zdrojů. 

Energetický management je součástí tzv. Facility management (FM), který je udáván 

normou ČSN EN 15 221. Pod technickým FM rozumíme komplexní technickou správu objektu, 

pokrývající každodenní technickou správu a údržbu i odborné revize, servisy a audity [19]. 

 

                                                 

 

18   Smith Andrew: Building Management Systems (BMS), A.G. Coombs Advisory. Presentation presented 

at: Facility Management Association, Melbourne. 
19 Technická zařízení budov [online]. ©2019 [cit. 06.04.2019]. Dostupné z: https://www.tzb-

info.cz/facility-management/10072-zaklady-facility-managementu 

https://www.tzb-info.cz/facility-management/10072-zaklady-facility-managementu
https://www.tzb-info.cz/facility-management/10072-zaklady-facility-managementu
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6 Softwarová řešení pro energetický management 
Pro automatizaci neboli „inteligentní“ řízení je zapotřebí softwarové zázemí, které 

umožní uživatelům ovládat technické komponenty k vytvoření optimálního energetického 

managementu. Pro svoji bakalářskou práci zde uvedu dle mého názoru nejzajímavější druhy 

softwarových řešení. 

6.1 Cylon SaaS (Software as a Service) - Aktivní energetický management  

Cylon SaaS je služba, která poskytuje zákazníkům správu energií v reálném čase pomocí 

cloudových systému [20]. Díky tomuto rozhraní může být služba nabízena prakticky po celém 

světě, kdy je postačující, pokud v dané oblasti je možnost připojení správy budovy 

k internetovému připojení. Hlavní přínos systému je snížení nákladů na energie a zmenšení 

zanechávání uhlíkové stopy.  

Základní parametry systému 

Cylon SaaS pracuje na základě sběru informací ze snímačů a čidel z celé budovy, kdy 

pomocí internetu vytváří sběr dat, které ukládá v centrálním cloudu. Následně je možné využít 

tyto informace pomocí přihlášení se do systému. Systém je vhodný i pro budovy přesahující 

výšku 100 metrů, jelikož připojení pro aktivní energetický management se prodává až do délky 

250 metrů. Systém dokáže pracovat s jakoukoliv instalací i skrze zapojení od firem třetích stran 
[21]. 

Mezi základní vlastnosti Cylon SaaS patří:  

• Analýza a mapování   

• Zprávy                       

• Monitorování a alarmy               

• Sběr dat a vytváření trendů 

Analýza a mapování  

Analýza a mapování ukáže, jak, kde a kdy se spotřebovává energie. Údaje o spotřebě 

energie lze analyzovat řadou různých způsobů. Systém umožňuje porovnat měřiče, zobrazit 

data podle časového období, vypočítat náklady na energii a emise uhlíku a další. Data mohou 

být exportována do MS Excel pro další analýzu a sdílení [22]. 

Zprávy 

Funkce plně přizpůsobeného reportingu umožňuje generovat okamžité nebo plánované 

reporty o spotřebě energie, nákladech a emisích uhlíku. Zprávy jsou důležitým nástrojem pro 

průběžnou regulaci energie. Pomáhají operátorům sledovat data zaměřená na úsporu energie, 

ověřují, zda a kde bylo dosaženo úspor a kdy bylo dosaženo cílů [23]. 

                                                 

 

20 Cyclon [online]. ©2019 [cit. 11.04.2019]. Dostupné z: https://www.cylon.com/energy-management-from-cylon-

active-energy/ 
21 Cyclon [online]. ©2019 [cit. 11.04.2019]. Dostupné z: https://www.cylon.com/products/energy-management/active-

energy-management-active-energy-manager.html 
22 Cyclon [online]. ©2019 [cit. 11.04.2019]. Dostupné z: https://www.cylon.com/energy-management-from-cylon-

active-energy/energy-management-tools.html 
23 Cyclon [online]. ©2019 [cit. 11.04.2019]. Dostupné z: https://www.cylon.com/energy-management-from-cylon-

active-energy/energy-management-tools.html 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Jaroslav Coufal  

Energetický management administrativních budov a průmyslových podniků  

 

23 

 

Monitorování a Alarmy 

Alarmy lze prohlížet prostřednictvím rozhraní založeného na mapách areálu, které jsou 

užitečné zejména pro rychlý přehled o více budovách na více místech. Software hlásí anomálie 

zjištěné ve spotřebě energie oproti očekávané spotřebě. Poplachové zprávy mohou být 

vydávány prostřednictvím e-mailu. Analýza historických alarmů může pomoci identifikovat 

potenciálně probíhající problémy [22]. 

Sběr dat a vytváření trendů  

Aktivní energetický management je platforma pro správu energie, která dokáže 

shromažďovat data ze všech systému. Historická data lze navíc manuálně nahrát do systému, 

aby byla možnost vytvořit analýza trendů [22]. 

Praktické řešení pro využití aktivního energetického managementu  

Systém pracuje s aktuálními daty, kdy každých 15 minut informuje o spotřebě energií 

v každé časti budovy. Systém pak vytváří přehledná data, jako jsou grafy, analýzy a alarmující 

stavy prostřednictvím jednoduchých rozhraní a výstrah. Nástroje umožňují uživatelům 

monitorovat energetický výkon v reálném čase, přijímat alarmy během období změny spotřeby 

energie a co je nejdůležitější, provádět jakákoliv potřebná opatření [24]. 

Účinnost systému 

Návratnost nákladů vynaložených na implementaci systému by měl být do dvou let od 

úplné aktivace. Díky aktivnímu energetickému managementu by firmy měli být schopny ušetřit 

až 25 % z celkových nákladů na energie před aktivací systému. U strojů se prodlužuje životnost 

díky kontrole nad jejich zbytečných využívání. Pravidelná kontrola systému snižuje náklady na 

nezbytnou údržbu. Udržování informovanosti zaměstnanců je základní kámen pro udržitelný 

energetický management. Systém nabízí pohodlnou vizualizaci a okamžité zobrazení 

energetické výstrahy [23]. 

Zhodnocení softwaru Cylon 

Software od společnosti Cylon je velice intuitivní a uživatelsky nenáročný. Jeho největší 

výhodou je skutečnost, že pracuje s naměřenými hodnotami v reálném čase a každých 15 minut 

informuje o stavu celé budovy. Díky napojení na cloudový systém společnosti je možné 

instalovat a spravovat systém z jakékoliv pozice s internetovým připojením. Díky hardwarové 

podpoře od společnosti je možné systém nainstalovat i na vyšší budovy např. vysoké 

administrativní budovy, vyšší hotelové komplexi apod. 

Skutečnost, že systém dokáže ušetřit až čtvrtinu nákladu je velice pozitivní, a v porovnání 

s ostatními společnostmi se systémy tohoto typu, je to podobná účinnost. 

Systém je velice nenáročný na ovládání, proto je možné nainstalovat systém i do 

administrativních budov, kde by byl obsluhován osobou bez energetického vzdělání. Dle mého 

názoru se společnost snažila cílit na širší oblast zákazníku, díky tomu, že operátor nemusí mít 

vysoko školský diplom v této oblasti. Díky tomu může obsluhovat systém i osoba na recepci 

v budově.  

                                                 

 

24 Cyclon [online]. ©2019 [cit. 11.04.2019]. Dostupné z: https://www.cylon.com/energy-management-from-cylon-

active-energy/building-energy-management-solution-dup/ 
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6.2 ACIS™ - software pro energetický management od Airedale 

Britská společnost Airedale nabízí širokou škálu řešení, která poskytují zákazníkům 

inteligentní optimalizaci, pro již stávající zařízení. Dále nabízí vlastní navržené systémy tak, 

aby se snížily náklady na životní cyklus. Pomocí HVAC systémů a energetického managementu 

poskytují komplexní nabídku nástrojů pro inovativní a naprogramovatelné řešení úspory 

energií. ACIS™ umožňuje vzdálené monitorování, integraci systému, rozsáhlé analýzy, 

reporting a diagnostické funkce. Systém je navržený pro zlepšení výkonu systému, snížení 

nákladů za energie a variabilní pro širokou škálu stavebních dispozicí [25]. 

Základní parametry systému 

ACIS™ integruje veškerou fyzickou infrastrukturu budovy a zabezpečení na jedno místo 

tak, aby bylo vše zvládnutelné a transparentní. Systém je možný spravovat v rámci jednoho 

nebo více webů, což poskytuje kompletní přehled odkudkoliv. Software dokáže rychle a 

jednoduše sladit různorodé služby do jednoho intuitivního rozhraní, a to bez ohledu na výrobce 

nebo operační protokol [26].  

Díky úplnému vhledu do budovy je možné vybalancovat odolnost a efektivitu systému. 

Sytém umožňuje přizpůsobit se v reálném čase požadavkům. Tento celkový pohled na celý 

systém chrání provozuschopnost zařízení a poskytuje skutečnou provozní efektivitu pro 

eliminaci energetického odpadu. Obsluha si může vytvořit vývojové trendy spotřeby pomocí 

monitorování výkonu, okolních podmínek a spotřeby energie. Funkce, jako jsou zprávy sytému, 

analýza napájení a chlazení, nabízejí vizuální mapu infrastruktury zařízení a upozorňují na 

případné nedostatky, které pomáhají při řízení energií, datového toku nebo zabezpečení [25]. 

 

  

                                                 

 

25  Airdale [online]. ©2019 [cit. 15.04.2019]. Dostupné z: http://www.airedale.com/web/Control-Systems-

1/ACISTM-Building-Management-Systems-BMS/What-is-ACISTM.htm 
26  Airdale [online]. ©2019 [cit. 15.04.2019]. Dostupné z: http://www.airedale.com/web/Control-Systems-

1/ACISTM-Building-Management-Systems-BMS/Why-choose-an-ACISTM-BMS.htm 

Obrázek č. 6.2.1 - Vizualizace sytému ACISTM 
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ACIS™ Lite 

Software, který je komplexní pro monitorování každého druhu budovy. Je schopný růst 

se zvětšující se firmou. Pomocí získávání informací v reálném čase je systém schopný 

z naměřených dat předpovídat budoucí problémy. Druhy systému se liší v závislosti na velikosti 

podniku, kde je systém instalován [27].  

Mezi základní vlastnosti systému patří [26]: 

o Řízení energií celé budovy 

o Řízení chlazení pomocí HVAC kontrolního monitorování 

o Monitorování prostředí pomocí senzorů teploty, vlhkosti a tlaku 

o Ochrana proti úniku vody v budově pomocí bezproudových kontaktů 

o Protipožární ochrana v budově pomocí bezproudových kontaktů 

o Kontrola energetického napájení budovy  

o Vytváření zpráv o monitorování a řízení energií 

Mezi další vlastnosti systému můžeme zařadit schopnost vzdáleného monitorování a 

řízení všech částí systému, možnost nepřetržité komunikace se společností Airdale nebo 

možnost oznámení alarmového stavu pomocí emailu nebo zpráv [28]. 

Výhody ACIS™ energetického managementu 

Systém od společnosti Airedale je vytvořený tak, aby mohl být implementován na 

jakoukoliv stávající budov a tím se stává velice variabilní pro zákazníky. Systémy 

energetického managementu budov jsou počítačové systémy, které pomáhají kontrolovat, 

monitorovat, měřit a optimalizovat technické služby budov a spotřebu energie zařízení 

používaných v budově. Propojuje systémy budov, jako je osvětlení, vzduchotechnika, zařízení 

v místnostech, aby vytvořily jedinou centrální platformu pro správu energetické spotřeby 

budovy. Výhody systému spočívají v [29]: 

o Snížení spotřeby energie  

o Snížení nákladů na energie 

o Systém umí použít data tak, aby se sám rozhodoval o energetických aktivitách 

o Systém je vytvořený, aby dodržoval stanovené normy a zákony. 

o Snižuje uhlíkovou stopu 

o Zlepšuje efektivitu budovy 

o Snadno zjistí závady napájení budovy 

o Dokáže předpovídat budoucí závady 

o Snižuje náklady na údržbu a opravy 

  

                                                 

 

27  Airdale [online]. ©2019 [cit. 15.04.2019]. Dostupné z: http://www.airedale.com/web/Control-Systems-

1/ACISTM-Building-Management-Systems-BMS/ACISTM-Lite.htm 
28  Airdale [online]. ©2019 [cit. 15.04.2019]. Dostupné z: http://www.airedale.com/web/Control-Systems-

1/ACISTM-Building-Management-Systems-BMS/Build-your-own-ACISTM.htm 
29  Airdale [online]. ©2019 [cit. 15.04.2019]. Dostupné z: http://www.airedale.com/web/Control-Systems-

1/ACISTM-Building-Management-Systems-BMS/Building-Energy-Management-Systems/ACISTM-Building-

Energy-Management-System.htm 
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Energetický management je důležitý nejen z hlediska úspory nákladů na energie a nižšího 

zatěžování životního prostředí, ale také z důvodu dodržování zákonů, které určují, jakou 

spotřebu energií by měli mít všechny budovy. Tyto limity jsou dané podle velikosti a typu 

budovy. Systém ACIS™ je navržený tak, aby všechny evropské směrnice dodržoval. Je tak 

možné aplikovat systém prakticky kdekoliv v EU. Navíc je nabízeny s řadou bezpečnostních 

funkcí, které se týkají fyzického zabezpečení, zabezpečení informací, zabezpečení sítě a 

kybernetické bezpečnosti. 

Výhody vylepšený komponent systému HVAC  

S rostoucími náklady na energii se také zvyšují provozní náklady na budovy. Jednoduchá 

zlepšení účinnosti instalovaných systémů energetického managementu a HVAC systému však 

mohou nabídnout značné úspory energie a CO2. Společnost Airedale nabízí řadu vylepšení a 

modernizačních řešení pro systémy energetického managementu a HVAC systému, které 

pomáhají [30]: 

o Zlepšit energetickou účinnost 

o Zvýšit energetický výkon 

o Zvýšit spolehlivost systému 

o Zamezit nákladným opravám 

o Prodloužit životnost systému 

Mezi základní možnosti, jak ušetřit energii je pomocí aktualizace systému energetického 

managementu. Tímto krokem je možno docílit až 20% úspory energie. Mezi další možnosti 

úspory je možné aplikovat novější regulátory HVAC systému, které zajistí spolehlivost systému 

a vyšší výkon. Pomocí vedlejšího měření jednotlivých komponent je možné docílit další úspory 

energie až do výše 5 % [29].  

Jednou z nejvýznamnější možnosti úspory energie je nahrazení AC ventilátorů za EC 

ventilátory. EC ventilátory umožňují optimalizaci chladicích systémů pro maximální 

energetickou účinnost a potenciálně snižuje spotřebu energie až o 70 %. Nabízejí lepší kontrolu 

a jsou nejefektivnějším řešením pro snížení spotřeby energie chladicího systému [31]. 

Pro zvýšení účinnosti systému je možné použít Elektronické expanzivní ventily (EEV) 

v chladicím systému a kondenzátorech. EEV snižuje potřebu vysokého tlaku v hlavě, což může 

mít za následek zvýšení energetické účinnosti o 30 %. Navíc poskytují stabilní, rychlé a přesné 

ovládání přehřátí a mohou být použity ve všech typech jednotek [30]. 

Vzhledem k tomu, že některá chladiva jsou v důsledku svého vlivu na životní prostředí 

postupně vyřazena z provozu, výměna chladiva zajistí, že bude systém plně v souladu s 

veškerými novými prováděnými právními předpisy. Modernizace chladiv pomáhá zvýšit 

efektivitu systému, což vám také ušetří peníze. Pouze 10% ztráta náplně chladiva se může 

rovnat 20% zvýšení provozních nákladů [30]. 

                                                 

 

30  Airdale [online]. ©2019 [cit. 17.04.2019]. Dostupné z: http://www.airedale.com/web/Aftersales/HVAC-

Energy-Upgrades.htm 
31  Airdale [online]. ©2019 [cit. 17.04.2019]. Dostupné z: http://www.airedale.com/web/Aftersales/HVAC-

Energy-Upgrades.htm 
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Modernizace kompresorů umožňuje ušetřit velké množství energie. Vadné nebo netěsné 

kompresory mají za následek plýtvání energií. Dokonce i malé úniky pouze 3 mm mohou stát 

více než 20 tisíc Kč ročně [30]. 

Zhodnocení systému ACIS™ 

Software poskytuje inteligentní optimalizaci systému energetického managementu, díky 

vysoce variabilní stavbě. Systém dokáže být implementován prakticky na každou budov, buď 

jakožto nadstavba na existující systém nebo jako úplně nový systém. Díky této vlastnosti systém 

je velice hodnotný pro firmy, které například mají už starší upravované budovy, kde nejsou 

nainstalované nejmodernější technologie.  

Software dokáže do vizualizované mapy zahrnout vše co by se mohlo dát ovládat – od 

světel až po vzduchotechniku nebo vytápění. Dále software nabízí i ovládání zabezpečení 

budovy, což může být velice zajímavé pro firmy, které mají v budově umístněné cenné věci.  

Koncepce systému je navržená tak, aby dodržoval platné normy v evropské unii. Díky 

neustálým nátlakům ze strany politiků o co možná nejšetrnější správu budov je tohle veliký 

benefit pro zákazníka. 

Jednou z nesporných výhod softwaru ACISTM je skutečnost, že firma vyvíjí vlastní 

součásti systému HVAC, ať už jde o kompresory, ventily nebo EC ventilátory. Kombinace 

kvalitního energetického managementu a nejmodernějších komponentů vytváří pro firmy 

úsporu až 40 %. Takto vysoké úspory dělají ze softwaru jeden z nejúčinnějších na trhu.  

Tento typ software je vhodný především pro výrobní haly nebo pro větší komplexy 

budov, kde mají operátor se vzděláním v energetickým průmyslu, aby dosáhli optimálních 

úspor na energiích.  

6.3 Entronix – platforma energetického managementu 

Společnost Entronix se věnuje tvorbě kompaktních a intuitivních systémů pro energetický 

management komerčních budov. Hlavní přínos jejich systému je jednoduchá správa informací 

o budově. 

Funkce Softwaru 

Zobrazení spotřeby v jednoduchých, snadno srozumitelných vizualizacích, vedle sebe s 

dalšími faktory, jako je počasí. Analýza systému nabízí řadu různých zpráv, které pomohou 

lépe porozumět tomu, jak budova využívá energii. Jakýkoli přehled může být naplánován tak, 

aby se pravidelně zobrazoval a výsledky odesílal e-mailem [32]. 

Management služeb může snadno seskupit dohromady data o vodě, elektřině a plynu z 

několika budov pro analýzu. Fakturace umí vysledovat data o spotřebě přímo z měřidel. 

Detekce poruchy dokáže identifikovat a upozornit stavební inženýry na problémy, jakmile se 

vyskytnou, nebo v mnoha případech i dříve [31]. 

Základní vlastnosti softwaru 

Měření a regulace pro správu budov vytvoří model pomocí vestavěných algoritmů, které 

ovlivňují věci, jako je míra spotřeby, počasí a obsazenost v budově. Data mohou pocházet z 

mnoha zdrojů například z inteligentních měřičů, pulzního vstupu, systémů energetického 

managementu nebo import z tabulkového procesoru [31]. 

                                                 

 

32  Entronix [online]. ©2019 [cit. 20.04.2019]. Dostupné z: https://entronix.io/index.php/general/ 
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Uchovávání dat pomocí cloudový systému, který umožňuje neomezené ukládání 

historických dat. Sofistikovaná detekce poruch neustále monitoruje všechny datové body a 

upozorňuje na problémy, jako jsou body s neobvyklými hodnotami, nové špičkové hodnoty 

nebo faktura, která je neobvyklá. Uzly Entronix nevyžadují od oddělení IT statické adresy IP 

ani konfiguraci brány firewall. Snadné připojení k aktivnímu internetovému připojení [31]. 

Zobrazení spotřeby 

Systém sleduje využití energie a snaží se vyhnout využívá energie ve špičce, čímž se snaží 

ušetřit peníze za energie. Zobrazení spotřeby nabízí rychlý přehled o spotřebě energie. Odtud 

je možno vidět, kolik energie se spotřebovává a jak se současná spotřeba srovnává s minulými 

roky [31]. 

Zobrazení dat 

Systém poskytuje možnost zaměřit se na jednotlivé datové body elektroměru, jako je 

proud, síťové napětí nebo zdánlivý výkon. Pokud měřicí bod zobrazuje důležité informace, 

můžete vytvořit statický odkaz na tato data, abyste je mohli sdílet s ostatními [31]. 

Kontrolní panel 

Nabízí přehled chování zařízení. Operátor má možnost sledovat chování HVAC systému, 

popřípadě monitorovat další senzory v budově. V případě chladícího systému je možné 

sledovat proudění kapaliny v systému a její teplotu, tlak a průtok. Dále je zde možné sledovat 

hladinu CO2 v podzemních garážích a v případě potřeby zapnout garážové ventilátory [33].  

Analýza systému 

Nabízí generování různých zpráv pro lepší porozumění využití energií v budově. 

Vizualizace je možná pro všechny typy dat. Finanční reporty pomocí cen energií, které máte ve 

smlouvách, převádí spotřebovanou energii v kWh na Kč a tím pomáhají lépe porozumět 

nákladům na energie. Emisní reporty analyzují dopady správy budovy na životní prostředí. 

Pomocí ukládání historických dat dokáže systém analyzovat spotřebu a vytvořit budoucí trend 

spotřeby energií [32].  

Detekce nebezpečí v systému 

Software dokáže identifikovat a upozornit obsluhu na stávající nebo přicházející problém. 

Díky tomu, že každá porucha má jiné vlastnosti, je systém navržený tak, aby co nejúčinněji 

řešil problém bez narušení chodu systému. K tomu sytém využívá tři různé druhy řešení [32]: 

o Spuštění alarmu – jestliže se v systému objeví hodnota, která je mimo nastavení, 

tak poté se odešle zpráva nebo email, který upozorní na problém. 

o Příkazy – operátor může nastavit sofistikovanější hlášení na základě spojení 

několika příkazů  

o Expertní systém – poskytuje nejpropracovanější detekci chyb. Jediný operátor 

může analyzovat velké množství dat najednou, sledovat výraznější odchylky 

oproti historickým datům a rozhodovat se, jak upravit systém pro optimální 

podmínky v budově. 

                                                 

 

33  Entronix [online]. ©2019 [cit. 20.04.2019]. Dostupné z: https://entronix.io/index.php/general/ 
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Zhodnocení systému Entronix 

Software od společnosti Entronix je navržený hlavně pro komerční budovy a bytové 

domy. Díky svému unikátnímu systému je jeho instalace rychlá a nenáročná.  

Software je založen na analýze dat, monitorování situace důležitých faktorů a 

seskupování dat. Mezi hlavní zajímavosti patří možnost fakturace, kdy systém sám podle 

spotřeby jednotlivých částí objektu vypočítá kolik za daných sektor bylo vynaloženo nákladů 

na energie. Dále je zde funkce měření hladiny CO2 v podzemních garážích kdy systém sám 

sepne ventilátory, pokud je hodnota příliš vysoká. 

Společnost Entronix cílí na zákazníky z řad bytových družstev nebo obytných komplexů, 

kde tento typ systému by měl největší uplatnění.  

6.4 Software s umělou inteligencí 

V posledních letech se vývoj zaměřil na technologie založené na umělé inteligenci (UI). 

Uměla inteligence poskytuje na základě algoritmů „nepřetržitou“ optimalizaci hospodaření s 

energií založenou na modelu tepelné energie, který systém vytváří pomocí interních i externích 

stavebních dat, včetně metrik týkajících se pohodlí cestujících. Jedním z prvotních řešení je 

BuildingIQ, které je založené na technologiích od organizace CSIRO (Commonwealth 

Scientific and Industrial Research Organisation) nacházející se v Australii. Jedním z investorů 

ve společnosti BuildingIQ je Schneider Electric ačkoli pod společností Aster Capital [34]. 

6.4.1 BuildingIQ  

Software BuildingIQ je schopen identifikovat doporučená nastavení pro systém HVAC a 

sám je provádět, čím zvyšuje efektivitu systému v reálném čase. Po instalaci softwaru do 

systému energetického managementu vytvoří pro budovu energetický profil založený na 

proměnných, jako je komfort lidí, předpověď počasí, tarif za energie, vlastnosti budovy a údaje 

o měřicích přístrojích v reálném čase. Jakmile jsou tyto naváděcí hodnoty identifikovány, může 

platforma provádět změny teploty a tlaku v zařízení prostřednictvím systému řízení budov, aby 

se optimalizovala spotřeba energie a náklady na energii při současném zachování pohodlí lidí. 

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence pokračuje v rozvoji se očekává další zaměření na 

optimalizaci dalších zdrojů spotřeby energie, jako jsou systémy chlazení vody a osvětlení, 

optimalizace využívání obnovitelných zdrojů energie, integrace systémů kogenerace a 

skladování energie a dosažení provozní efektivity prostřednictvím automatické diagnostiky 

poruch zařízení [33]. 

Automatizace budov je příkladem distribuovaného řídicího systému. V takovém typu 

řízení jsou řídicí prvky distribuovány v celém systému, na rozdíl od centralizovaného systému, 

který používá jeden regulátor. Je důležité poznamenat, že BuildingIQ nebyl navržen tak, aby 

nahradil stávajícího energetický management nebo personál řízení lidských zdrojů – naopak, 

když je navrstven na existující energetický management, je to optimální příklad pro řízení 

budovy. Pro dosažení maximální efektivity vytváří systém UI na bázi BuildingIQ nový 

optimalizační profil pro energetický management každé 4 hodiny a může zahrnovat změny 

nastavení každé dvě minuty – což umožňuje budově reagovat v reálném čase na změny počasí 

a obsazenosti v budově. Systém však nemůže jednoznačně identifikovat každou anomálii, a 

                                                 

 

34  Tractica [online]. ©17.8.2016 [cit. 20.04.2019]. Dostupné z: https://www.tractica.com/automation-

robotics/buildingiq-employs-ai-for-maximum-building-system-efficiency/ 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Jaroslav Coufal  

Energetický management administrativních budov a průmyslových podniků  

 

30 

 

proto vyžaduje nahlédnutí a odborné znalosti stávajícího pracovníka zařízení, aby vyřešily 

určité problémy, jako je například topný systém neobsahující žádnou vodu, což není problém, 

který UI může vyřešit [33]. 

Algoritmy UI identifikují vzory, které jsou statisticky platné, ale koncepčně nepravdivé. 

Analýzy UI budou ve svém statistickém srdci dělat chyby, které by člověk nikdy neudělal. 

Přílišné spoléhání se na tyto závěry může vést k selhání systému. Pro překonání tohoto 

problému zavedla BuildingIQ expertní tým operátorů, kteří sledují výkon každé budovy a 

spolupracují s provozovateli budov na místě, aby zjistili a opravili anomálie [33]. 

 

6.4.2 Zhodnocení softwarů s umělou inteligencí 

Společnosti jako jsou Honeywell, United Technologies, Schneider Electric, Siemens, 

Legrand a Johnson Controls budou v budoucnosti investovat nemalé peníze do vývoje systému 

s UI. Takové systémy nejenom, že dokáží využívat měření dat a následnou regulaci hodnot 

systému bez zásahu člověka, ale dokáži vytvářet modely možných budoucností a rozhodovat 

se v řádu několika minut, kdežto lidé nemůžou být tak pohotový z důvodu jejich rychlosti. Mezi 

další společnosti, které nabízí systém řízení budov s UI patří společnost Dabbel se sídlem 

v Německu. 
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7  Zhodnocení softwarových řešení 
Co se týče softwarů, tak ty můžeme dělit na dva typy, a to na ty bez umělé inteligence 

anebo ty co ji v sobě mají. Umělá inteligence je nejvýznamnější faktor v oblasti energetického 

managementu.  

Základními funkcemi všech softwarů jsou monitorování, analýza, kontrola a diagnostika 

systému budovy, vytváření zpráv, shromažďování historických dat a vytváření trendů budoucí 

spotřeby energie budovy.  

Z hlediska účelu jsou softwary navrženy pro snížení objemu spotřebované energie, a s tím 

spojených nákladů na energie. Dále je to navýšení účinnosti systému, detekce poruch a 

předpovídání nepříznivých stavů, snížení nákladů na opravy a celkové prodloužení životnosti 

celé budovy.  

Další funkce nebo účely softwarů už jsou rozličné v závislosti, na jakou skupinu 

zákazníků se vývojové firmy zaměřili. Firmy se většinou zaměřují na dva typy systému. Jedny 

firmy se vydávají cestou jednoduchého systému, který je lehce nastavitelný a dostupný téměř 

v každém koutě světa. Tato cesta si ovšem vybírá daň v podobě nižší účinnosti energetického 

managementu. Jiné firmy se naopak zaměřují na co možná nejvyšší účinnost. Takto smýšlející 

firmy se snaží zavádět co možná nejsofistikovanější software. Základem všeho pro ně jsou 

nejmodernější komponenty HVAC systému, sjednocení celého systému budovy do jedné 

vizualizační mapy pro komplexní náhled na všechny části budovy. Cílem pro ně je snaha o 

maximální efektivitu energetického managementu. 

Hlavní prvek modernizace systému v poslední době je vylepšení softwaru pomocí umělé 

inteligence. UI dokáže optimalizovat systém mnohem lépe než lidská pracovní síla. UI pracuje 

s daty v reálném čase, a hlavně se v reálném čase pomocí nainstalovaných algoritmů rozhoduje, 

jak upravit systém pro maximální efekt. Lidé se neumí tak rychle se rozhodovat a zde se odráží 

největší výhoda UI. Podmínky v budovách se mění z minuty na minutu. Tyto změny podmínek 

v sobě ukrývají největší prostor pro šetření energií. 
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DISKUSE 
 V mojí závěrečné práci mohlo být popsáno více sytému, které na trhu existují, i když 

dle mého názoru nebyli už natolik zajímavé.  

 V oblasti zázemí pro energetický management by bylo možné popsat na jakých sítích 

dané zařízení fungují, protože je to jejich základní komunikační cesta. Nicméně si myslím, že 

řešení těchto sítí by bylo potřeba pořádně vysvětlit, aby člověk, co čte mojí závěrečnou práci 

přesně pochopil, o čem se mluví. Řešením této problematiky bych rád pokračoval i ve své 

diplomové práci, kde si myslím, že by se už by bylo vhodné tyto sítě popsat.  

 Také by se dala více rozepsat konstrukce jednotlivých zařízení, která je taky velice 

zajímavá.   
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ZÁVĚR 
Díky průzkumu, který jsem provedl, jsem zjistil, na jakých principech stojí základy řízení 

energií v budovách a jaké cíle jsou kladeny na energetický management budov. Na každý typ 

budovy je vhodný jiný systém řízení, v závislosti na jejich velikosti a využití. Cíleně jsem zde 

popsal, jak by měl proces energetického managementu vypadat a z čeho všeho by se měl 

skládat.  

Energetický management není jenom o tom, jaké komponenty použijeme. Není o tom, 

jaké zázemí si vybudujeme pro jeho vykonávání. Je hlavně o tom, jak nad energiemi uvažujeme. 

Všechno, co děláme pro to, abychom své prostředky využili s maximálním užitkem, bychom 

měli dělat hlavně pro to, aby bylo vidět jaká stopa za námi zůstává. Neuvážené využívání 

energií může způsobovat ve Světě nemalé problémy. Pokud vyrobíme energii 

z neobnovitelných zdrojů, kterou pak nakonec ani nevyužijeme, tak jak bychom měli, tak tím 

vytváříme Svět, který nakonec jednou dosáhne hranice únosnosti k žití a pro nás už bude pozdě. 

Nad tímto problémem se ovšem zabývá v dnešní době mnoho lidí, a proto už existují 

zákony a normy, jak by administrativní a průmyslové budovy měli zacházet s energiemi. Firmy 

tak jsou nuceny při navrhování svých budov zavádět opatření ke snížení dopadu jejich 

využívání na enviromentální prostředí.  

Budovy musí mít navržený systém řízení energií, aby dostali štítek budovy s téměř nulou 

spotřebou energie. Z norem evropské unie je dáno, aby administrativní a průmyslové podniky 

měli co možná nejmenší spotřebu energie vyrobené z neobnovitelných zdrojů. V budovách díky 

tomu jsou instalována například teplená čerpadla nebo solární panely. 

Pro řízení budov na trhu existuje mnoho možností od různých firem. Pro každou budovu 

se dá najít vhodný systém, podle jejího využití. Všechny softwary mají společných několik 

zásadních vlastností, a to monitorování, analýza, kontrolu a diagnostiku systému, ukládání dat 

z měření a vytváření budoucích trendů spotřeby energie, popřípadě předpovídání možných 

problémů v systému.  

V dnešní době se snaží vývojové společnosti tyto softwary posunout na novou úroveň. 

Pomocí umělé inteligence se snaží vyvinout systém, který reaguje na změny podmínek 

v budovách okamžitě a tím pádem dosahuje největší efektivity. V současné situaci už existuje 

pár variant softwarů na trhu, které jsou schopny sami na základě instalovaných algoritmů 

upravovat nastavení systému v reálném čase. Nicméně, ještě zdaleka není možné, aby pracovali 

samostatně. Ovšem je to zajímavá předpověď do budoucnosti pro řízení energií v budovách.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Zkratka Význam  

VAV 

HVAC 

Variable air volume (Variabilní objem vzduchu) 

Heat, ventilation and air conditioning (Vytápění, ventilace a klimatizace) 

 

EC  Electronically Commutated (elektronicky komutované)  

AC Alternating Current (střídavý proud)  
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