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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaobírá tématikou inteligentních instalací. Inteligentní instalace se rozumí 

taková instalace, která umí dle předem stanovených podmínek interaktivně měnit své výstupní 

hodnoty, např.: osvětlení, vytápění, klimatizace, audiosystémy a jiné. 

Část bakalářské práce je zaměřena na teoretický úvod do inteligentních elektroinstalací a do 

sběrnicového systému NikoBus od firmy Eaton s.r.o., kde budou uvedeny ve zkratce jednotlivé 

prvky použité v projektu. 

Bakalářská práce je tvořena na konkrétní objekt, a to rodinný dům, pro který je v praktické 

části této práce vytvořena technická dokumentace pro realizaci stavby RD. Tato technická 

dokumentace obsahuje výkresy půdorysů s prvky silnoproudé, slaboproudé a inteligentní 

elektroinstalace NikoBus. 

Závěrem práce bude vytvořen rozbor komplexního řízení TZB systémem NikoBus. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:   

Inteligentní elektroinstalace; NikoBus; Eaton; xComfort; elektroinstalace rodinného domu 
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ABSTRACT 

Bachelor’s thesis discusses the theme of intelligent installation. Intelligent installation is such 

an installation, which can under predetermined conditions interactively change their output values, 

eg.: lightning, heating, air conditioning, audio systems and others. 

Part of this thesis is focused on the theoretical introduction to intelligent wiring and bus system 

NIkoBus from Eaton Ltd., which will be presented in brief the various elements, which are used in 

this project. 

Bachelor’s thesis is made for a particular object, a house. For that is the practical part of this 

work creating technical documentation for construction implementation of house. This technical 

documentations contains drawings of floor plans with elements of high-voltage, low-voltage and 

intelligent electrical NikoBus system. 

Finally, work will create a comprehensive analysis of the HVAC control system NikoBus. 

 

KEY WORDS:  

Smart wiring; Intelligent wiring; Nikobus; Eaton; xComfort; wiring a house 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
RD – rodinný dům 

TZB - technické zařízení budov 

EIBA – Evropská asociace sběrnicových systémů 

ETS – nástroj pro správu sběrnicového systému 

PC – stolní počítač 

SELV – bezpečné nízké napětí 

RF – radiofrekvenční  

WiFi – bezdrátová komunikace v počítačových sítích 

STA – společné televizní rozvody 

ADSL – druh internetového připojení 

TV – televize 

RP – rozvaděč patrový 

PIR – detektor pohybu 

GSM – globální systém pro mobilní komunikaci 

EPS – elektrická požární signalizace 

EZS – elektronický zabezpečovací systém 

COM – standardní binární rozhraní pro softwarové komponenty 

DCF – digitální hodiny 

LED –  dioda imitující světlo 

RGB – aditivní způsob míchání barev (červená, zelená, modrá) 
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1 ÚVOD 
Od doby elektrifikace v 19. století uběhlo již řadu let. Elektrickou energii v dnešní době 

využívá téměř každý člověk. Mnozí si to ani neuvědomují, ale s přibývající spotřebou této 

nehmotné energie, přibývá i nutnost její výroby.  

Jelikož elektrická energie jde skladovat pouze za použití velmi nákladných zařízení, která 

nejsou využitelná v globálním měřítku, musíme elektrickou energii využívat co nejefektivněji a 

nejhospodárněji, což dosavadní způsob konzumu této energie neumožňuje.  

Efektivnosti a hospodárnosti můžeme dosáhnout hlavně omezením užívání elektrické energie 

v době, kdy prvky soustavy vykazují činnost i za podmínek námi nevyžádaných. Tyto omezení 

jsou z pohledu nákladů v jednotlivých místech a časech většinou velmi malé, avšak z globálního 

hlediska mohou nabývat gigantických rozměrů. 

Například si vezmeme žárovku, která bude svítit i v době, kdy místnost neobývá a ani 

v nejbližším čase obývat nebude žádný člověk, zvíře či rostlina, která ke svému životu nebo 

volnému pohybu potřebuje světlo. Tento světelný zdroj bude mít výkon 60 W, pokud bude svítit 

hodinu zbytečně, potom zbytečně spálí 0,06kW/h, cca 0,33 Kč = 0,004 Euro. Tato částka je 

zanedbatelná v případě, že se tak stane několikrát do roku v jedné domácnosti. Avšak pokud by 

tuhle událost udělala 1 miliarda domácností na světě, tak by za jednu hodinu zkonzumovala 

zbytečně 60 MW/h, cca 330 mil. Kč = 12,22 mil. Euro. Každý si musí uvědomit, že tato částka již 

zanedbatelná není. 

Proto bychom měli využívat energii lépe a efektivněji než tomu je doposud. Energie pro 

jedince je sice jednoduše dostupná, ale není ji neomezené množství v celosvětovém měřítku. 

1.1 Cíl práce 

Tato bakalářská práce se snaží nastínit nezávislému čtenáři problematiku inteligentních 

instalací. Jelikož většina lidí si myslí, že inteligentní elektroinstalace jsou zbytečně nákladné a 

složité.  

Cílem práce bude ukázat využitelnost inteligentního systému v rodinném domě, kde bude 

využíván pro celkové řízení. Dále zde bude uveden příklad projektu pro realizaci stavby RD a jeho 

komplexního řízení TZB. 
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1.2 Klasická elektroinstalace 

Klasickou elektroinstalací se rozumí taková elektroinstalace kde, jednotlivé prvky mezi sebou 

nekomunikují. Těmito prvky jsou myšleny typy elektrických rozvodů, které jsou instalovány do 

objektů, např.: osvětlení, vytápění a klimatizační systémy, zabezpečovací zařízení a další systémy, 

jejichž řídící jednotky nespolupracují s ostatními.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1-1 Klasická elektroinstalace 

S takovou elektroinstalací se můžeme setkat téměř v každé domácnosti. Umí to, co si uživatel 

předem stanoví, bez možností dodatečných úprav, které by nikterak nezasahovaly do aktuální 

podoby stavby. Pro jejich komunikaci a ovládací schopnosti je využíváno silové vedení, po kterém 

se šíří řídící, neboli napájecí impulz. 

Pomocí klasické instalace dokážeme používat veškerá zařízení, jako jsou spotřebiče, světelné 

zdroje i různé komplikovanější obvody. Bohužel tyto obvody nedokážou bez složitých 

mechanických úprav mezi sebou komunikovat, dokážeme je ale řídit pomocí reléových vstupů i 

výstupů, které jsou řešeny mnohdy technicky dosti náročnými řešeními.  

Klasická elektroinstalace se v dnešní době využívá hlavně v menších objektech, kde by cena 

inteligentní instalace byla zbytečně vysoká a úspora v ní obsažená by ani po letech nedosahovala 

rozdílu pořizovacích nákladů. Mezi tyto objekty zejména patří chalupy, byty či menší domy, kde 

komfort ve využívání jednotlivých systémů není prioritní oproti ceně za jejich pořízení. 

Většina elektromontérů hlavně soukromých či pracujících v menších firmách prosazuje 

klasickou elektroinstalaci, díky menší pracnosti s jejím projektováním, konstrukcí a uváděním do 

provozu. Výhodou klasické instalace je fakt, že každý elektromontér by ji měl dokázat na stavbě 

vymyslet, zkontrolovat a spustit. 

1.3 Inteligentní elektroinstalace 

Inteligentní elektroinstalací rozumíme takový systém, kde mezi sebou jednotlivé systémy 

komunikují pomocí sběrnice. Po této sběrnici vysílají signály jednotlivé prvky soustavy, takzvané 

senzory, které zpracovávají jiné prvky soustavy, takzvané aktory. [1] 

1.3.1 Historie 

Již v 60. letech minulého století byly uvedeny do provozu první práce schopné počítače. Díky 

rychlému technickému rozvoji bylo možné již v 70. letech koupit osobní počítač, který se dal 

používat pro výpočetní aplikace. Tento rozvoj umožnil do zprvu uzavřené sběrnice, přidávat prvky 

z jiných soustav a vytvořit tak centralizovaný systém. 
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První centrálně řízený rodinný dům byl postaven v 60. letech minulého století v Japonsku. 

Chod tohoto inteligentního domu byl řízen počítačem, který svou rozlohou i výpočetní funkčností 

nedosahoval tížených výsledků. 

Zprvu byly vytvářeny jednotlivé systémy, které umožnovali využití funkčních aplikací jen 

v jednom technologickém odvětví a na jedné sběrnici. V roce 1987 se firmy Siemens, Jung, Insta 

a Mereten rozhodli, že společně uvedou na trh decentralizovaný systém s názvem Instabus. 

Spolu s dalšími firmami založili v roce 1990 mezinárodní asociaci s názvem EIBA. Díky které 

se na trh v roce 1992 dostal programovací software ETS a EIB přístroje.  

V roce 1993 se na trhu objevila belgická firma Niko s odlehčeným systémem specializovaným 

na funkční prvky rodinných domů a bytových jednotek.  Jejich sběrnicový systém Nikobus se 

vyznačoval menší finanční, projekční a realizační náročností. [1, 2] 

 

1.3.2 Inteligentní systémy 

Pomocí sběrnicového systému lze dosáhnout v případě nutnosti, jednoduché manipulace se 

záměnou ovládaní jakékoliv části soustavy. Pokud bychom chtěli ovládat cokoliv z jiného místa, 

než je to ovládáno doposud, můžeme pomocí jednoduchého nastavení softwaru toto ovládaní 

přeprogramovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1-2 Inteligentní elektroinstalace 

Hlavní výhodou inteligentní elektroinstalace je schopnost komunikace přes jednotnou sběrnici, 

jelikož jednotlivé senzory vysílají signály o aktuálním stavu objektu. Například o pobytu osob 

uvnitř budovy, hodnotách osvětlení a stavu teploty v jednotlivých místnostech, popřípadě indikace 

otevřených oken či různých jiných zabezpečovacích zařízení. Systém tyto stavy dokáže vyhodnotit 

a díky řídící jednotce dokáže zamezit protichůdnému chodu jednotlivých systémů. Jedná se o tzv. 

centralizovaný systém. [1] 
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2 INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE NIKOBUS 
Inteligentní systém NikoBus je sběrnicový systém, který je specializovaný pro vytvoření 

elektroinstalace pro rodinné domy a byty. Na sběrnici je možno připojit až 256 senzorů. 

Nastavování a oživování jednoduché elektroinstalace NikoBus lze provádět přímo na stavbě 

pomocí programovacího tlačítka, jednoduchou parametrizaci dokáže snadno provézt proškolený 

elektromontér. Tento částečně decentralizovaný systém je snadno programovatelný též pomocí PC. 

Díky jednotce PC-LOGIC můžeme snadno v PC nastavovat povely, které by byly složitější pro 

manuální programování. [3] 

Obr. 2-1 Pracovní plocha programu NikoBus [14] 

 

Obr. 2-2 Definice výstupů v programu NikoBus [14] 
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Obr. 2-3 Definice vstupů v programu NikoBus [14] 

Mezi tyto povely patří zejména lepší a přesnější časová flexibilnost či jednodušší nastavitelnost 

složitějších aplikací. Toto nastavování lze též provádět přímo na stavbě pomocí přenosného PC 

nebo dálkově pomocí internetového propojení. 

Ke každému senzoru lze přiřadit jeden či více příkazů. Sběrnice je tvořena dvouvodičovým 

vedením, které je galvanicky odděleno od napětí sítě. Je napájeno pomocí oddělovacího 

transformátoru v jednotlivých spínacích zařízeních pomocí bezpečného malého napětí SELV 9 

V DC. Do sběrnicového systému můžeme též integrovat RF systém nebo jakékoliv jiné senzory, 

které jsou do sběrnice připojeny pomocí sběrnicových převodníků (snímač deště či větru, okenní 

kontakty, termostaty, spínače a jiné). [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-4 Schéma sběrnicového systému NikoBus [3] 
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Hlavní výhodou tohoto sběrnicového systému je jeho spolehlivost, jedná se o částečně 

decentralizovaný systém, jehož chod není tedy plně řízen centrální jednotkou. Jednotka PC-LOGIC 

se sice jako jednotka centrální může tvářit, ale její funkce v systému je jen mírně nadřazená. V praxi 

to znamená, že v případě poruchy centrální jednotky u centrálních systémů se stávají systémy 

neschopnými provozu, jelikož všechny informace, které systém potřebuje, jsou nastaveny 

v centrální jednotce. U systému Nikobus v případě selhání jakékoliv jednotky, přestávají být 

v provozu pouze funkce, které definuje daná jednotka. Jednotky Nikobus mají totiž každá svoji 

paměť, ve které jsou uchovávány informace pro její provoz. Jednotka PC-LOGIC, tedy není tak 

úplně centrální jednotkou. 

Systém Nikobus je tedy systém řízený událostmi. Jakákoliv akce na sběrnici nastane pouze 

v případě, že nastane povel, který tuto akci způsobí. Což znamená, že za normálního stavu sběrnicí 

neprochází žádné signály, a tím je sběrnice „prázdná“. Tento fakt liší sběrnici Nikobus od ostatních 

centralizovaných sběrnic, u kterých bývá cyklicky vysílán signál, který snímá aktuální stav 

instalace. [3] 

2.1 Základní funkce 

Použití inteligentní instalace nám umožnuje řídit jednotlivé prvky soustavy pomocí 

jednoduchého nastavení ovládacího systému, mezi jehož hlavní funkce patří osvětlení, vytápění a 

klimatizace, rolety a markýzy, audiosystémy a zabezpečovací zařízení. 

2.1.1 Osvětlení 

Základním funkčním principem inteligentních instalací jsou osvětlovací scény.  

V případě, že se ovládaní, které jsme doposud užívali, ocitne v těžko přístupných místech, 

například za skříní, můžeme využít RF systému. Pomocí RF systému můžeme snadno a jednoduše 

přidávat další ovládací prvky i tam, kde by se normální sběrnicový prvek nedostal (bok postele, 

skleněná stěna, plocha stolu, atd.) 

Díky jednoduchým a předem nastavitelným funkcím celého systému můžeme vytvořit více 

světelných scén pro jedno místo. Například pokud budeme v obývacím pokoji sledovat televizi, 

stiskneme ovládací tlačítko s definovanou funkcí „sledování TV“, v takovém případě může hodnota 

hlavního osvětlení klesnout na 30% a zapne se přídavné LED osvětlení za obývací stěnou. Pokud 

ve stejné místnosti budeme chtít například číst nebo hrát deskové hry s dětmi, stiskneme funkci 

„čtení“, hlavní osvětlení se zapne na 100% a přídavné LED osvětlení se zapínat nebude. 

Dalším možným nastavením osvětlovacích scén může být noční pohyb dětí po domě. 

V případě, že dítě stiskne tlačítko pro osvětlení svého pokoje v době, kdy bude nastaven noční 

režim, rozsvítí se dítěti celá cesta z jeho pokoje až na WC, či do koupelny. V denním režimu stejné 

tlačítko bude rozsvěcovat pouze osvětlení pokoje.  

Pomocí tlačítek a pohybových senzorů můžeme dle libosti nastavit různé světelné scény po 

celém domě. Tyto scény můžeme během užívání objektu kdykoliv změnit bez nutnosti jakékoliv 

úpravy kabelových cest. 

2.1.2 Vytápění a klimatizace 

Díky centralizovanému systému ovládání vytápění a klimatizace, můžeme jednoduše a 

efektivně udržovat komfortní teplotu uvnitř celého objektu. Tato teplota může být stanovena buďto 
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jednotlivými uživateli obývaných místností nebo centrálně pro místnosti, kde se osoby pohybují 

jen zřídka.  

Pomocí elektronických termostatů lze rychle a jednoduše nastavovat komfortní teploty 

v jednotlivých místnostech. Tyto termostaty mohou buďto přímo nebo pomocí sběrnice spínat 

termoelektrickou hlavici či regulační ventily pro podlahové vytápění. 

Spínací funkce vytápění či klimatizace může být též podmíněna pomocí jiných vstupních 

prvků celé soustavy. Pokud bude objekt vybaven okenními kontakty, může být zamezeno vytápění 

po dobu otevření okna, v případě bez okenního kontaktu by vytápění v tuto dobu přidalo na 

intenzitě, a tím by se náklady na vytápění zbytečně zvyšovaly a ihned mařili vypouštěním mimo 

objekt.  

Pro další úsporu vytápění a klimatizace v případě naší nepřítomnosti v objektu můžeme použít 

centrální funkci některého tlačítka, které po sepnutí dokáže utlumit vytápění a klimatizaci jen na 

hodnoty nutné pro bezúdržbový chod objektu v době naší nepřítomnosti. 

2.1.3 Rolety a markýzy 

Mezi základní funkce inteligentních systémů též patří automatické a manuální ovládání rolet 

a markýz. 

Pokud si vezmeme již zmíněnou situaci po stisku tlačítka „sledování TV“, může být pokles 

hodnoty osvětlení pomocí stmívacího akčního členu nedostatečný pro odpovídající zážitek ze 

sledování TV. Za použití roletových akčních členů ve stejnou dobu, stejným tlačítkem aktivujeme 

zatažení žaluzií pro vyšší světelnou pohodu. 

Jestliže budeme chtít sedět venku za příznivého počasí, můžeme si pomocí tlačítka umístěného 

uvnitř budovy bez jakýchkoliv zábran roztáhnout venkovní markýzu. 

V případě nepřízně počasí bude systému nápomocna povětrnostní automatika deště a větru, 

která vyhodnotí tento stav jako nepříznivý pro námi zvolené objekty a automaticky stáhne markýzy 

či vytáhne okenní rolety, tak aby nedošlo k jejich poškození.  

2.1.4 Audio systémy 

Funkčním prvkem zajišťující komfortní provoz objektů jsou též audiosystémy, díky kterým si 

může uživatel například pustit svou oblíbenou muziku v každé místnosti vybavené tímto systémem 

ve stejném čase. 

Také může být využíváno centrální úložiště dat pro rychlé a jednoduché sledování filmů či 

pořadů, které máme ihned k dispozici.  

2.1.5 Dálkové řízení 

Hlavní komfortní funkce je možnost dálkového řízení celého systému. Tento systém však musí 

být vybaven jedním z řídících prvků, pomocí kterého se uživatel dokáže připojit do systému, a tak 

provádět různé aplikace z jakéhokoliv místa. 

Může tak být zamezeno nepříjemnostem způsobených chodem objektu při naší nepřítomnosti. 

V případě zapomenutého topení či osvětlení, můžeme tyto prvky jednoduše vypnout. 

Naopak v případě, kdy budeme chtít přijít domů a mít vyhřáté některé místnosti, můžeme toho 

dosáhnout díky dálkovému řízení. Pro řízení inteligentního systému lze využít PC, tablet či 

dotykový telefon. 
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3 PODKLADY K VYHOTOVENÍ PROJEKTU 

3.1 Podmínky investora 

Podmínky investora jsou jednou ze základních kritérií pro tvorbu projektové dokumentace. 

Investor, jakožto vlastník a následný uživatel objektu má právo na to, aby měl ke tvorbě projektu 

jakékoliv návrhy a připomínky, které musí projektant zohlednit, vyhodnotit, popřípadě vyhotovit 

nebo zamítnout.  

Podmínky investora však musí být v souladu s platnou legislativou, tzn. projektant, musí 

usoudit, zda investorův návrh vyhovuje normám či technické realizovatelnosti. V případě, že je 

požadavek realizovatelný, musí ho projektant zahrnout do svého projektu na investorovu žádost. 

Tyto podmínky by však měl mít investor přichystány, ještě než s projektantem přijde vůbec do 

kontaktu. Každý projektant má své určité postupy a představy o tom, jak by měl objekt po 

vyhotovení vypadat a fungovat, avšak nezná konkrétní představy investora o funkcích objektu. 

Dále z časových i finančních hledisek je každý zásah v průběhu tvorby projektu, či po jeho 

dokončení zbytečně zdlouhavý i nákladný.  

3.1.1 Požadovaný stav objektu 

Projekt objektu se bude navrhovat pomocí inteligentní elektroinstalace Nikobus od firmy Niko 

s.r.o.  

Jelikož se bude v tomto případě jednat o celkovou rekonstrukci elektrických rozvodů v celém 

domě, je nutné vyhotovit projekční návrhy všech elektroinstalačních zařízení a to silnoproudých i 

slaboproudých. Investor by rád projekty rozdělil na jednotlivá podlaží z finančních i časových 

důvodů, kterým bude při rekonstrukci podléhat.  

Chce, aby bylo možné rekonstruovat jednotlivá podlaží na sobě časově nezávisle, a přitom 

aby inteligentní elektroinstalace v celém objektu dokázala plynule a bezproblémově fungovat. 

Jedním z hlavních prvků by mělo být komplexní řízení TZB, které bude také hlavním 

finančním důvodem, díky kterému se investor rozhodl pro inteligentní řízení rodinného domu. 

V objektu nebude použita žádná klimatizační jednotka, avšak řízení bude plně využito v topné 

sezóně, kdy chceme dosáhnout co nejefektivnějšího vytápění jednotlivých místností, při dosažení 

co nejnižších ztrát způsobených větráním či jinými vlivy. Zároveň je požadován také komfort, 

který plyne z jednoduchého ovládání jednotlivých termostatů a nastavování různých komfortních 

hladin vytápění pro jednotlivé místnosti. 

Dále investor požaduje řízené, částečně automatické ovládání okenních rolet, které budou 

pracovat dle přednastavených kritérií, buďto časových nebo světelných. Jednotlivá kritéria budou 

moci být individuálně nastavována či nadřazeně ovládána jednotlivými tlačítky. 

Stmívatelné osvětlení bude vyžito pro individuální volby světlených scén v jednotlivých 

místnostech, kde tyto volby budou využitelné, např.: obývací pokoje, ložnice, pokoje, 

společenská místnost a masérna. Ostatní místnosti budou vybavené pouze spínači světelných 

zdrojů, které budou též ovládány pomocí sběrnice pro možnost vytvoření simulace přítomnosti. 
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3.2 Normy a předpisy 

Pro realizaci projektu, po té i stavby, je nutné dodržovat normy a právní předpisy, které jsou 

stanoveny jednotlivými státy. Jelikož projekt, který se skládá z technické a výkresové dokumentace 

je plně směrodatný pro takovou výstavbu. Je nutné, aby byly všechny tyto požadavky splněny již 

v počáteční fázi. 

Tyto normy a přepisy určují základní technické věci, vzhled a formu zpracovávání obsahu. [4] 

3.2.1 Normy pro elektrotechniku 

Zde je uveden pouze stručný výpis norem, které by neměly být opomenuty při realizaci 

projektu elektrotechnické instalace pro RD. [4] 

- „ČSN 33 2000-1 ed.2“ 

- „ČSN 33 2000-4-43 ed.2“ 

- „ČSN 33 2000-5-51 ed. 3“ 

- „ČSN 33 2000-5-54 ed.3“ 

- „ČSN 33 2000-4-444“ 

- „ČSN 73 4301 (vč. změny Z1)“ 

- „ČSN EN 50110 ed.3“  

- „ČBÚ 50/1978 Sb.“ 

3.3 Současný stav objektu 

Jedná se o patrový rodinný dům se suterénem a stavební rozlohou cca 140m2. V současné době 

je dům obydlen a využíván pouze v přízemí a suterénu, 1. patro je používáno pouze jako půdní 

prostory. Dům je připojen na distribuční síť 3+PEN stř. 50Hz, 400/230V TN-C-S 

Pojistková skříň je uložena na fasádě před vstupem do objektu. Umístění je zobrazeno na Obr. 

3-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-1 Umístění pojistkové skříně 



  3 Podklady k vyhotovení projektu 

 

22 

Z pojistkové skříně je přímo napojen domovní rozvaděč, který je umístěn za vstupem do 

objektu, ve kterém je hlavní domovní jistič, elektroměr, spínací hodiny pro změnu tarifu VT/NT a 

jistící prvky pro jednotlivé okruhy elektroinstalace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-2 Domovní rozvaděč 

Dle Obr. 3-2 je vidět, že elektroinstalace je již zastaralá a použité jistící a spínací prvky jsou 

v dnešní době daleko kompaktnější a efektivnější. Elektroinstalace je zde provedena klasickým 

způsobem a většina rozvodů je tvořena kabelem AYKY. Z důvodu stáří objektu, které činí téměř 

40 let a také z důvodu rozšíření bydlení i do 1. patra je nutná částečná nebo úplná rekonstrukce 

domu. Nehledě k tomu, jaká je po takové době užívání zaručena funkčnost jednotlivých prvků pro 

ochranu před úrazem elektrickým proudem.  

Domovní rozvaděč by též měl obsahovat proudový chránič 30mA, který by měl chránit celý 

objekt vyjma spotřebičů, u kterých je nutnost provozu. Z výše uvedeného obrázku je vidět, že 

rozvod tento chránící prvek neobsahuje. Jediný proudový chránič byl přidělán přímo před vstup 

do koupelny z důvodu její rekonstrukce a následné úpravy jejího připojení na elektrickou síť. 

Jistící prvky využité v této instalaci pro jištění zásuvkových a světelných obvodů jsou 

realizovány pouze jedním jističem pro každý z těchto rozvodů. V případě vybavení jistícího prvku 

pro světelný obvod, zůstane mimo provoz celá osvětlovací soustava objektu. K takové situaci 

může dojít jednoduše v případě vyhoření zdroje světla. Uživatel samozřejmě není vždy připraven 

se svítilnou v ruce, a proto může být tento stav v nevhodný okamžik i nebezpečný při pokusu o 

opětovné zapnutí tohoto obvodu. 

Stejně tak jednotné jištění pro všechny zásuvky, pro které nejsou pevně stanoveny typy 

spotřebičů, které jsou do nich připojeny. U těchto obvodů nehrozí nebezpečí z dezorientace při 

opětovném zapnutí, ale naopak nebezpečí z přetížení kabelových rozvodů, které jsou vyhotoveny 

kabely AYKY, jejichž spoje nemusí být za každých okolností v perfektním stavu.  
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4 POPIS PROJEKTU 
Tato kapitola se zaměří na popis projektové dokumentace vytvořené jako přílohu k bakalářské 

práci. Jednotlivé rozvody jsou řešeny téměř samostatně pro každé patro, z důvodu kdy si investor 

přeje toto rozdělení pro realizaci projektů jednotlivých pater v jiných časových obdobích nezávisle 

na sobě. 

4.1 Silnoproudá část 

Tato část bude zaměřena na silnoproudé rozvody v objektu. Tyto rozvody jsou specifikovány 

hlavně v technické zprávě a silnoproudé části výkresové dokumentace. 

4.1.1 Celková specifikace 

Přívodní kabel do domu bude veden z pojistkové skříně uložené ve stěně před vstupem do 

objektu. Okno, které je znázorněno na Obr. 3-1 bude zazděno a na toto místo bude umístěn 

elektroměrný rozvaděč. V této skříni bude umístěn elektroměr, hlavní domovní jistič a přepěťová 

ochrana typu T1 + T2. Za hlavním domovním jističem budou svorky, ze kterých bude rozveden 

hlavní domovní rozvod do jednotlivých patrových rozvaděčů. [5] 

Patrové rozvaděče budou kvůli selektivitě vybaveny hlavním jističem pro jednotlivá patra, 

který bude mít o třídu nižší jmenovitou hodnotu proudu než hlavní domovní jistič. Také budou tyto 

patrové rozvaděče obsahovat přepěťovou ochranu vůči vnitřní spínacím přepětím typu T2. 

Jednotlivé zapojení a rozmístění prvků v patrových rozvaděčích bude znázorněno ve výkresové 

dokumentaci zobrazující schématické zapojení rozvodnic a systému Nikobus. [5] 

Z patrových rozvaděčů budou pomocí kabelů vyvedeny samostatné okruhy osvětlení 

v jednotlivých místnostech, které budou řízeny pomocí systému Nikobus. Stejně jako osvětlení pro 

jednotlivé místnosti, budou do patrových rozvaděčů přivedeny také jednotlivé přívody pro pohony 

okenních rolet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-1 Návrh silnoproudých rozvodů (kuchyň-jídelna, 1. patro) 
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Zásuvkové okruhy budou řešeny stejně jako v klasické instalaci, kromě okruhů, ve kterých by 

mohly po opuštění objektu zůstat zapojeny předměty s vyšší pravděpodobností vzniku poruchy či 

požáru. Tyto zásuvkové obvody budou mít možnost řízení sepnutí pomocí sběrnicového systému 

z důvodů bezpečnosti objektu po jeho opuštění.  

Většina objektu bude připojena přes proudové chrániče, kromě prvků, které jsou potřebné pro 

chod i přes mírnou poruchu svodovými proudy. Tyto spotřebiče jsou například chladnička, mrazák, 

kotel, boiler či vařiče jako trouba a varná deska. Všechny spotřebiče v jednotlivých patrech budou 

přivedeny na společný proudový chránič, avšak koupelna bude mít svůj vlastní proudový chránič 

z důvodu větší šance pro jeho vybavení, při kterém by mohlo docházet k častějším nechtěným 

výpadkům větší části objektu. 

4.1.1.1 Zásuvkové obvody 

Silnoproudé rozvody budou vedeny v kabelové trase v drátěném žlabu, který bude umístěn 

v izolační stěně. V případě vedení trasy mimo zdi se kabely umístí do stropní konstrukce, též do 

drátěného žlabu. Vedení v izolační stěně bude realizováno dle instalačních zón pro elektrickou 

instalaci. 

Projekt obsahuje zásuvkové obvody 230 V, které jsou rozmístěny v jednotlivých 

místnostech dle výkresové dokumentace silnoproudých rozvodů. Zásuvky jsou voleny dvojité, v 

obývacím pokoji a v pokojích jsou voleny zásuvky jednoduché vsunuté do pětinásobného rámečku, 

kde dle výkresové dokumentace jsou umístěny též DATA přípojky a přípojky STA. Instalační 

výška všech zásuvek je 30 cm nad čistou úrovní podlahy, kromě zásuvek v obývacích pokojích a 

zásuvek v kuchyních, které se umístí do výšky 10 cm nad pracovní plochy (kuchyň 95cm, obývací 

pokoj 50 cm nad čistou úrovní podlahy). Zásuvky by měly obsahovat vnitřní krytky proti vniku 

cizích předmětů do živých částí.  

Zásuvky v koupelně budou umístěny v instalační zóně 2, nebo vně této zóny. Jejich krytí 

bude minimálně IP44. Zásuvka umístěna vedle umyvadla bude minimálně ve výšce 120 cm nad 

čistou úrovní podlahy, tak aby nezasahovala do umývací zóny a mohly na ni být připojeny 

spotřebiče pro péči o vzhled.  

Zásuvkové obvody budou jištěny jističi PL6 16B/1, a proto maximální proud procházející 

připojenými spotřebiči nesmí přesahovat součtem hodnoty 16A v jednotlivých zásuvkových 

obvodech. Na každý jistič je připojeno maximálně 10 zásuvek, pro vyšší selektivitu jištění přístrojů 

a nižší míru rušivých signálů vedených po vedení.  

Zásuvkové obvody v koupelnách jsou jištěny jistícím prvkem PFL6 10/1N/B/003, který 

zastává funkci jak proudového chrániče s ochranou 30 mA, tak jističe s ochranou 10A. Na tento 

jistící prvek jsou též napojeny světelné obvody a ventilátor v koupelnách.   

Vodiče použité pro zásuvkové obvody budou CYKY-J 3x2,5, které odolají teplotním 

účinkům i vyšších proudů při daném jištění. Umístění patrových rozvaděčů je záměrně blízko 

středu budovy tak, aby nedocházelo k velkým úbytkům napětí na delších rozvodech, které by 

mohly při nesprávném umístění dosahovat vysokých hodnot. 

4.1.1.2 Připojení spotřebičů 

Připojení spotřebičů, které mají samostatné jištění, bude vytvořeno zásuvkou umístěnou za 

spotřebičem dle bližší specifikace investora. Tyto zásuvky budou na vnější straně krytu popsány z 

důvodu nezaměnitelnosti. Kabely použité pro tyto rozvody budou CYKY-J 3x2,5 
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Třífázové spotřebiče budou připojeny do instalační krabice umístěné za spotřebičem dle 

bližší specifikace investora.  Třífázové spotřebiče se pak připojí přes svorky v krabici. Kabely 

použité pro tyto obvody budou CYKY-J 5x2,5. 

4.1.1.3 Světelné obvody 

Světelné obvody budou vedeny vodiči CYKY-J 3x1,5. Z důvodu řízení osvětlení pomocí 

sběrnicového systému bude každý světelný okruh veden samostatně od aktoru sběrnicového 

systému až do světelného zdroje. Ovládání těchto světelných obvodů bude pomocí sběrnicových 

tlačítek umístěných dle standartní specifikace umisťování ovládacích prvků. Obvody 

v místnostech, kde budeme chtít nastavovat světelné scény, budou ovládány ještě navíc pomocí 

stmívačů, které budou nastavovat požadovanou světelnou pohodu. [4]  

Pro osvětlení místností budou využity stropní svítidla značky OSMONT, která se umístí do 

objektu dle technické dokumentace pro silnoproudé rozvody. Světelné zdroje těchto svítidel jsou 

LED diody. Tyto světelné zdroje však nejsou podmínkou pro realizaci stavby, a proto investor 

může tyto zdroje nahradit, avšak musí volit zdroje adekvátní k navrženému výkonu nebo vyšší. 

Světelná soustava byla navržena pomocí programu Wills, kde byl vytvořen půdorys celého 

objektu. Následně byla zvolena požadovaná hladina osvětlení v požadované výšce nad povrchem. 

Dále byly zvoleny zdroje osvětlení a jejich rozmístění tak, aby hodnota intenzity osvětlení byla dle 

norem. 

Například při návrhu osvětlovací soustavy v kuchyni je nutné, aby při práci na pracovní 

desce byla průměrná hodnota osvětlenosti 300 lx. Zatímco zbývající prostor kuchyně je nutno 

osvětlit průměrně hodnotou osvětlenosti 100 lx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-2 Návrh osvětlovací soustavy z programu Wills (kuchyň-jídelna, 1. patro) [15] 

 

Intenzita osvětlení je volena dle normy „ČSN 73 43 01“. [4] 
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Tab. 4-1 Hodnoty světelných zdrojů v jednotlivých místnostech 

4.1.1.4 Venkovní rozvody 

Zásuvky, spínače a světelné obvody použité pro venkovní rozvody musí být realizovány 

dle vnějších vlivů a specifikace prostředí, které udává minimální ochranu IP44.  

 Místnost Svítidlo světelný tok 
svítidla (lm) 

Počet 
svítidel 

Průměrná 
osvětlenost 

(lx) 

Požadovaná 
osvětlenost 

[lx] 

Rovnoměrnost 
osvětlení 

Su
te

ré
n

 

Garáž A 3080 2 129 50 0,3 

Garáž - pracovní 
plocha 

A+3*B 3080+3*2464 4 312 300 0,8 

Spižírna B 2464 2 118 100 0,7 

Prádelna B 2464 2 78 50 0,5 

Technická místnost A 3080 1 107 100 0,4 

Sklad B 2464 1 112 100 0,8 

Posilovna C 1848 4 185 100 0,7 

Chodba C 1848 3 112 75 0,7 

P
ří

ze
m

í 

Společenská místnost A 3080 1 61 50 0,4 

obývací pokoj + jídelna A 3080 2 66 50 0,4 

Ložnice B 2464 1 53 50 0,5 

Technická místnost D 1380 1 64 50 0,8 

Koupelna A 3080 2 224 200 0,6 

Kuchyň A 3080 1 154 100 0,5 

Kuchyňská linka E 950 3 326 300 0,9 

Chodba B 2464 3 82 75 0,6 

Schodiště C 1848 4 95 75 0,8 

Masérna B 2464 2 118 100 0,6 

WC F 980 2 196 200 0,9 

Šatna C 1848 1 113 100 0,8 

Vchod A 3080 1 91 75 0,7 

Vchod dvůr A 3080 1 77 75 0,8 

Spižírna B 2464 1 101 100 0,7 

1
. p

at
ro

 

Technická místnost A 3080 1 121 100 0,4 

Kuchyň + jídelna A 3080 2 161 100 0,5 

Kuchyňská linka E 950 4 328 300 0,9 

Obývací pokoj A 3080 2 83 50 0,4 

Šatna B 2464 1 88 100 0,5 

Ložnice C 1848 1 60 50 0,6 

Pokoj 1 C 1848 1 65 50 0,6 

Pokoj 2 B 2464 1 69 50 0,6 

Chodba C 1848 3 89 75 0,7 

WC F 980 2 208 200 0,8 

Koupelna A 3080 2 228 200 0,6 

Balkón C 1848 2 40 10 0,6 
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Osvětlení před vstupem a na dvorní straně objektu bude též ovládáno sběrnicovým 

systémem, tentokrát pouze za použití snímače intenzity osvětlení a pohybového senzoru. Kdy 

snímač intenzity osvětlení bude rozpoznávat denní a noční režim objektu a detektor pohybu bude 

poté spouštět osvětlení jen v případě nutnosti. Tyto prostory nebudou obsahovat žádný jiný spínací 

prvek, avšak jejich spínání bude možné pomocí tlačítek umístěných uvnitř objektu.  

Zásuvky musí být připojeny přes proudový chránič a vedeny kabelem CYKY-J 3x2,5 pro 

jednofázový obvod a CYKY-J 5x2,5 pro 3-fázový obvod. 

4.1.1.5 Rozvaděč 

 Pro elektroměrný rozvaděč bude využita elektroměrná rozvaděčová skříň U7 EMR 1-F, 

která bude osazena elektroměrem, přepínačem HDO, hlavním domovním jističem PL6-25B/3, 

jističem HDO PL6-2B/1 a přepěťovou ochranou FLP-B+C MAXI V/3. [5] 

Rozvaděče budou zabudovány v místě dle technické dokumentace, kde se zapustí do zdi 

tak, aby nijak zásadně nezasahovaly do prostoru chodby. Skříň využitá v suterénu bude BF-U-3/72-

C a skříně v přízemí a 1. patře budou BF-U-5/120-C. Schéma zapojení rozvaděčů je řešeno ve 

výkresové dokumentaci, kde je vyobrazeno zapojení jednotlivých rozvaděčů. Výkresová 

dokumentace neřeší přesné rozmístění jednotlivých prvků v rozvaděči, tuto záležitost bude řešit 

montážní technik firmy dodávající silnoproudé rozvody. Sled jednotlivých prvků je však 

v dokumentaci již předpřipraven, ale není plně směrodatný. 

Na přívodu všech rozvaděčů budou svorky, ze kterých bude napájen hlavní patrový jistič, 

z důvodu selektivity je volen jako PL6-20B/3, a také přepěťová ochrana typu SLP-275 V/4. 

Všechny ostatní prvky budou napájeny přes hlavní jistič patrového rozvaděče. 

Jistící prvky soustavy jsou dimenzovány dle norem a pomocí výpočtového programu Sichr 

OEZ tak, aby jejich činnost chránila rozvodný systém i zařízení, u kterých nedošlo k poškození. 

Bylo zde řešeno i rozfázování jednotlivých obvodů. 

Obvody, jejichž chod by výrazněji ovlivňoval funkci proudového chrániče, nebo obvody u 

nichž potřebujeme chod i v případech menších poruch, nebudeme připojovat přes proudový 

chránič. Zbylé obvody připojíme přes 3f proudový chránič, kromě obvodu koupelny, která bude 

mít samostatný 1f proudový chránič z důvodů vyšší pravděpodobnosti vzniku vlivů působících na 

spoušť chrániče.  

4.2 Slaboproudá část 

Tato část bude zaměřena na slaboproudé rozvody v objektu. Tyto rozvody jsou specifikovány 

hlavně v technické zprávě a slaboproudé části výkresové dokumentace, kterou tvoří EZS, EPS, 

STA a DATA. Systém Nikobus je specifikován samostatně. 

4.2.1 Celková specifikace 

Telefonní přípojka je přivedena do přízemí, kde je připojena s první řadě do rozbočovače, kde 

se dělí na datovou přípojku vedenou do modemu a telefonní přípojku dále vedenou do jednotlivých 

telefonních přístrojů pro pevnou linku. 

Datová síť je rozvedena z WiFi modemu do místností, ve kterých budou potřebné datové 

zásuvky pro připojení jednotlivých zařízení. Mezi tyto zařízení řadíme WiFi router v prvním patře, 

počítače v pokojích a smart TV. V případě potřeby se uživatelé mohou připojit přes jednotlivé 

datové zásuvky nebo pomocí WiFi sítě. 
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Dokumentace pro slaboproudé rozvody dále obsahuje i část pro zabezpečovací zařízení a 

zařízení požární ochrany. 

4.2.1.1 STA 

Rozvody STA jsou řešeny pomocí rozbočovače, který bude umístěn v nově vzniklých půdních 

prostorách. Kabelová televize je do objektu přivedena v místě, uvedeném ve výkresové 

dokumentaci k rozvodům DATA a STA.  

Z rozbočovače bude vyvedeno pět samostatně vedených kabelů CB100F, které povedou až do 

míst dle výkresové dokumentace, kde budou zakončeny zásuvkou pro připojení TV. Tyto zásuvky 

budou spolu se zásuvkou datovou (tam kde bude kombinace zásuvek obou) a zásuvkami silovými 

v jednom pětinásobném rámečku. 

4.2.1.2 Data 

Datové rozvody budou realizovány pomocí telefonní přípojky, která se nachází v přízemí dle 

výkresové dokumentace. Nejbližší cestou bude tyto přípojka přivedena do krabičky, která bude 

zapuštěna ve zdi co nejblíže ADSL modemu TP-LINK TD-W8961NB. Dále z této krabičky bude 

veden kabel k telefonnímu přijímači pevné linky, umístěném na chodbě v přízemí objektu. 

Datové rozvody pro přízemí objektu budou rozvedeny pomocí kabelu U/UTP cat.5, přímo do 

jednotlivých datových zásuvek. Jeden vývod bude použit na propojení ADSL modemu s routerem 

TP-LINK TL-WR841ND, který bude sloužit k rozvodu datových kabelů U/UTP cat.5 po 1. patře 

objektu. 

Jeden z datových kabelů bude přiveden i do patrového rozvaděče RP.04 z důvodu možnosti 

propojení sběrnicového systému s datovou linkou.  

Zakončení jednotlivých datových kabelů bude v datových zásuvkách dle výkresové 

dokumentace. Tyto zásuvky budou v jednom pětinásobném rámečku společně se silovými 

zásuvkami a TV zásuvkami. 

4.2.1.3 EPS 

Požární ochrana je volena pomocí autonomních hlásičů CSEZ-01/19, který disponuje jak 

akustickou, tak i optickou signalizací požáru. Pomocí tranzistorového modulu a sběrnicového 

převodníku signálu, připojíme jednotlivé detektory kouře na sběrnicový systém. Požární ochrana 

je zajištěna hlásiči kouře v pokojích, ložnicích, obývacích pokojích a komunikačních prostorách.  

Pro rozvody EPS je volen ohni odolný kabel EUROFIRE 180 2x1, tímto kabelem propojíme 

detektor kouře se sběrnicovým převodníkem. Nejlépe co nejblíže patrovému rozvaděči tak, aby 

nemohlo dojít k přerušení sběrnicového kabelu vlivem vysokých teplot. 

Pomocí GSM-SMS modulu naprogramujeme výstražnou SMS, která bude odesílána v případě 

vzniku poruchy na kterémkoliv hlásiči uvnitř objektu. Tato požární signalizace není certifikovaná, 

jelikož pro certifikaci by bylo nutné celou EPS oddělit od ostatních prvků a používat samostatnou 

ústřednu EPS, avšak plně vyhovuje normám a předpisům pro realizaci staveb RD, a dokáže včas 

informovat o vzniku nepříjemné situace.  
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4.2.1.4 EZS 

Zabezpečovací systém je vybaven magnetickými kontakty u všech vstupů do objektu a na 

všech oknech. PIR detektory snímají pohyb v nejfrekventovanějších místech objektu, jako jsou 

chodby, vstupy. 

V případě vniknutí do objektu bude narušení oznámeno pomocí GSM-SMS modulu uživateli 

objektu, který tuto událost může či nemusí nahlásit státním orgánům, čímž může předejít 

případným sankcím za vyhlášení planého poplachu.  

Signál rozepnutí magnetického kontaktu či sepnutí detektoru pohybu bude převeden na 

sběrnici pomocí sběrnicového převodníku.  

Stejně jako u EPS se nejedná o certifikovaný zabezpečovací systém, který by musel být 

samostatně vedený se svou samostatnou EZS ústřednou, avšak stejně jako EPS vyhovuje normám 

a předpisům pro realizaci staveb RD, a její využití dokáže včas zamezit nepříjemným situacím. 

4.2.1.5 Rozvody 

Umístění jednotlivých slaboproudých zařízení je zakresleno ve výkresové dokumentaci ve 

dvou výkresech. První výkres obsahuje rozmístění zabezpečovacího a požárního systému, na 

druhém výkresu je zakresleno rozmístění STA a DATA. 

Umístění jednotlivých slaboproudých zařízení je zakresleno do slaboproudé dokumentace. 

Zásuvky pro jednotlivá zařízení se vsadí do pětinásobného rámečku společně se zásuvkami 

silovými. Vedení jednotlivých slaboproudých kabelů bude uspořádáno v trasách vedených 

souběžně s trasami kabelů silnoproudých. Slaboproudé kabely se vsunou do ohebných trubek 2329 

a 2323, dle nutnosti. 

4.3 NikoBus 

Sběrnicový systém NikoBus je použit pro řízení celého objektu. Aktivní prvky celé instalace 

budou umístěny v jednotlivých paterních rozvaděčích. Mezi hlavní aktivní prvky instalace patří 

spínací, stmívací a roletový člen. Jako komunikační prvek bude použit modul PC-LOGIC, který 

obsahuje i modul šesti binárních vstupů. 

Hlavními senzory v objektu jsou sběrnicová tlačítka, která jsou umístěna ve všech místnostech. 

Pomocí tlačítek budou ovládány světelné okruhy a rolety. Dalšími senzory jsou pohybové 

detektory na chodbách a přístupových místech do domu, které budou využívány pro ovládání 

osvětlení v těchto místech. 

Pro ovládání otopného systému budou využity elektronické a digitální termostaty instalované 

v jednotlivých místnostech pro udržení komfortních teplot zadávaných uživateli. Tyto termostaty 

budou využity pro ovládání termostatických hlavic pro radiátory a termostatických hlavic pro 

podlahové vytápění. Pro vyšší úsporu ve vytápění bude objekt vybaven i okenními kontakty, které 

budou snímat otevřená okna při větrání, k zamezení zbytečných tepelných ztrát. 

Míru intenzity denního osvětlení budou snímat pohybové detektory s integrovaným snímačem 

intenzity osvětlení, které budou umístěny před vstupem do objektu a na dvorní straně objektu. 

Pomocí těchto senzorů budou využívány blokovací funkce pohybových čidel pro ovládání 

osvětlení v komunikačních prostorách, jako jsou chodby a schodiště. Navíc bude využíváno těchto 

senzorů na přepínání denního a nočního režimu objektu. 

Jednotlivé senzory budou využity při opuštění objektu jako součásti zabezpečovacího zařízení. 
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4.3.1 Seznam použitých prvků Nikobus 

Typové označení Název položky 
Počet 
kusů 

05-000-02 Nikobus spínací jednotka 12x10 A 6 ks 

05-001-02 Nikobus roletová jednotka 6x2x10 A 2 ks 

05-008-02 Nikobus stmívací MINI jednotka 4x0/10 V 2 ks 

05-058 Nikobus sběrnicový převodník pro 4 tlačítka / 2 spínače 22 ks 

05-060-01 BUS tlačítko 2-bodové 19 ks 

05-064-01 BUS tlačítko 4-bodové 12 ks 

05-078-01 BUS tlačítko 8-bodové 4 ks 

05-201 Nikobus PC-LOGIC - komunikační modul, logické vazby 1 ks 

05-203-01 Nikobus GSM-SMS modem pro komunikaci s PC-LOGIC 1 ks 

05-715 Modulový stmívač 60-750 VA, RLC, 2TE (0/10V, 1-10V, tlač.) 8 ks 

100-00500 BUS digitální termostat + základna - CREAM 10 ks 

100-88000 Elektronický termostat 8 A - WHITE 3 ks 

340-00022 Napájecí zdroj modulový 24 VDC / 50 W 2 ks 

340-00112 Nikobus řídící jednotka pro LED pásy 24 VDC 3 ks 

340-00214 Napájecí zdroj 12 VDC-50 W (nastavitelný 11,1-13,2 VDC) 2 ks 

430-00502 NIKOBUS Detektor pohybu IP44, 180°, 14 m 2 ks 

CHVZ-01/01 Termoelektrická hlavice vytápění NC, 230 VAC / 2W 26 ks 

CSEZ-01/06 Okenní kontakt 0,5 A/100 VDC na povrch (nalepovací) 20 ks 

CSEZ-01/13 Detektor pohybu/přítomnosti 360°,10 A / 230 VAC, v=2,4 m, dosah 3 m 9 ks 

CSEZ-01/19 Detektor kouře, akustická a optická indikace, napájení 9 V 10 ks 

Tab. 4-2 Použité prvky Nikobus [2] 

4.3.2 Seznam vstupů a výstupů pro systém Nikobus 

Typ vstupu Počet vstupů 

Tlačítka (2, 4 a 8-mi bodové) 34 

Termostaty (Elektronické a digitální) 13 

Okenní kontakty (nalepovací) 20 

Detektory pohybu (bezpotenciálové a sběrnicové) 11 

z toho snímač intenzity osvětlení 2 

Detektory kouře (autonomní) 10 

Tab. 4-3 Seznam vstupů Nikobus 

Typ výstupu Počet výstupů 

Osvětlení 42 

Z toho stmívatelné osvětlení 8 

Pohon roletových motorů 11 

Ventilátory 4 

Topné okruhy pro zónovou regulaci 13 

Ovládání garážových vrat 1 

Spínání kotle (požadavek na vytápění) 1 

Tab. 4-4 Seznam výstupů Nikobus 
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4.4 Základní prvky Nikobus 

Tato kapitola se zaměří na rozbor jednotlivých prvků systému Nikobus, které mohou být ve 

většině případů použity pro vypracování projektů obsahujících tento inteligentní systém. Většina 

těchto prvků je obsažena i v projektu pro RD vypracovaném v příloze této práce. 

4.4.1 Komunikační jednotky 

Tyto jednotky se využívají pro snadnější programování a komunikaci se systémem Nikobus. 

4.4.1.1 Nikobus PC-LINK a PC-LOGIC 

Jednotka PC-LINK slouží k nastavování funkcí sběrnicového systému Nikobus pomocí PC 

rozhraní. Mezi hlavní funkce této jednotky patří možnost simulace přítomnosti, časové a 

kalendářové funkce, až sto časových kanálů. Pro přesnou synchronizaci času se k modulu PC-

LINK připojí přijímač přesného času s anténou DCF. 

Komunikace s jednotkou PC-LINK i PC-LOGIC může být buď přímá přes COM port na těle 

jednoty, nebo pomocí připojeného telefonního modemu pro vzdálenou správu. [2, 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-3 NikoBus PC-LINK [7] 

4.4.1.2 Nikobus PC-LOGIC 

Při použití jednotky PC-LOGIC můžeme též konfigurovat systém pomocí PC, hlavními 

funkcemi této jednotky jsou logické funkce, které mohou mít až 64 podmínek. Jednotka PC-LOGIC 

umožňuje připojení GSM-SMS modemu do soustavy pomocí COM portu, taktéž se využívá pro 

připojení externích bezpotenciálových kontaktů (senzory větru a deště, termostaty, okenní kontakty 

a jiné). Dále má jednotka dva páry sběrnicových kontaktů, které rozdělují sběrnice na sběrnici 

aktorů a sběrnici senzorů. Tento fakt nesmíme při navrhování a následném uvádění soustavy do 

provozu opomenout, dojde zbytečně k obtížím, které mohou být vyřešeny až následným správným 

rozdělením sběrnic. 

Při použití jednotky PC-LOGIC můžeme využívat signály připojené na AB vstupy jakékoliv 

jednotky pro nastavení kterékoliv jiné jednotky. V případě, že tuhle jednotku nepoužijeme AB 

vstupy na jednotlivých aktorech mohou být využívány jen k ovládání příslušného aktoru. 

Dále můžeme díky této jednotce využívat filtrační a propouštěcí podmínky k řízení 

sběrnicového systému. Pomocí těchto podmínek dokážeme využít různé akce systému, jejichž 

vlastnosti jsou definovány změnami v používání systému.  Například, pro sepnutí osvětlení chodby 
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budeme využívat pohybový senzor, který bude mít různé filtrační a propouštěcí podmínky. Ve dne 

bude snímána intenzita slunečního světla, která bude blokovat funkci sepnutí osvětlení pomocí PIR 

při vyšší hodnotě intenzity venkovního světla, než bude hodnota nastavená. Dále zde bude 

manuální ovládání osvětlení pomocí sběrnicového tlačítka v chodbě, které dokáže sepnout 

osvětlení nezávisle na denní době a pohybu osob. A v noci, kdy bude zapnut režim střežení, nebude 

to samé PIR spouštět osvětlení, ale signalizaci EZS. 

Komunikace s jednotkou PC-LINK i PC-LOGIC může být buď přímá přes COM port na těle 

jednoty, nebo pomocí připojeného telefonního modemu pro vzdálenou správu. [2, 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-4 Nikobus PC-LOGIC [7] 

4.4.1.3 GSM-SMS modem 

GSM-SMS modem využíváme pro jednoduchou vzdálenou parametrizaci systému za pomocí 

SMS zpráv. Tento modem je spojen se sběrnicovým systémem pomocí COM portu na jednotce 

PC-LOGIC.  

Modem dokáže vyslat zároveň až 10 SMS zpráv na čtyři různá čísla, zpráva obsahuje až 150 

znaků, které můžou upozorňovat na různé stavy systému, hlavně tedy na stavy poruchové. Pomocí 

SMS zpráv můžeme spouštět až 10 předdefinovaných situací, přitom tato zpráva může obsahovat 

nejvíce 4 číslice a 25 znaků. 

Hlavním určením této jednotky je tedy vysílat SMS zprávy při signalizaci EZS a EPS 

integrované do tohoto systému. [3] 

 

4.4.2 Aktory 

Neboli akční členy jsou prvky soustavy, pomocí nichž se provádějí námi chtěné akce. Signál 

vyslaný po sběrnici je adresovaný pro určitý akční člen pomocí adresace. Akční členy dokáží 

pracovat a vyvolávat signály i mezi sebou. Mezi akční členy patří hlavně spínací, stmívací, roletové 

a jiné jednotky, které pomocí signálu ze sběrnice ovládají silové obvody.  
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4.4.2.1 Spínací jednotka 12x10 A 

Pomocí spínací jednotky můžeme zapínat a vypínat jednotlivé obvody díky jedenácti 

spínatelným kontaktům, na které můžeme přivést až 10 A, a jednoho přepínacího kontaktu č. 6, 

kterým může protékat maximální proud 4 A.  

Spínací jednotka se napájí samostatně, její řídicí systém je oddělen od spínacích kontaktů a 

napájí i sběrnicový obvod. Pomocí připojené sběrnice můžeme ovládat spínací jednotku až z 256 

senzorů, nebo může být ovládána pomocí dvou externích vstupů 230 V. Tyto externí vstupy musí 

být napojeny ze stejné fáze jako spínací jednotka. 

Výstupní signalizace LED slouží pouze pro kontakty 10 - 12, které pomocí externího 

transformátoru 8 až 12 VA napájí signalizační LED diody ve sběrnicovém tlačítku.[2, 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-5 Spínací jednotka 12x10 A [7] 

4.4.2.2 Spínací MINI jednotka 4x10 A 

MINI spínací jednotka slouží ke stejnému účelu jako spínací jednotka, avšak obsahuje menší 

počet spínacích kontaktů. Spínací kontakty jsou 4, kterými může procházet proud až 10 A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-6 MINI spínací jednotka 4x10 A [7] 

Tato spínací jednotka nemá výstupní signalizaci LED pro signálky ve sběrnicových tlačítkách, 

také neobsahuje možnost externích vstupů 230 V pro řízení reléových kontaktů. Ovládání je proto 
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řešeno jen pomocí sběrnice. MINI spínací jednotkou neprochází nulový vodič, který je potřebný 

pro ovládané výstupy. [2, 3] 

4.4.2.3 Roletová jednotka 6x2x10 A 

Roletová jednotka slouží k ovládání motorových pohonů, které slouží pro otevírání či zavírání 

bran, rolet, markýz a podobně. Roletová jednotka je vybavena šesti dvojicemi spínacích kontaktů, 

které jsou blokovány pro zamezení jejich současného chodu.  

Kontakty roletové jednotky mohou spínat maximální zátěž 10A. V případě výpadku energie 

roletová jednotka z důvodu bezpečnosti svévolně nezapíná žádný kontakt, a proto jednotlivé 

ovládané okruhy zůstávají ve stejné pozici jako před výpadkem. 

Roletová jednotka se napájí samostatně, její řídicí systém je oddělen od spínacích kontaktů a 

napájí i sběrnicový obvod. Pomocí připojené sběrnice můžeme ovládat spínací jednotku až z 256 

senzorů, nebo může být ovládána pomocí dvou externích vstupů 230 V. Tyto externí vstupy AB 

musí být napojeny ze stejné fáze jako napájení roletové jednotky. [2, 3] 

 

Obr. 4-7 Roletová jednotka 6x2x10 A [7] 

4.4.2.4 Stmívací jednotka 12x0/10 V 

Pomocí stmívací jednotky můžeme řídit plynulé zapínání a vypínání světel. Výstupem této 

jednotky jsou signály 0 – 10 V, které nepřímo řídí hladinu osvětlení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-8 Stmívací jednotka 12x0/10 V [7] 



  4 Popis projektu 

 

35 

Abychom mohli řídit hladinu osvětlení stmívací jednotkou, musíme použít ještě modulový 

stmívač, který nám pomocí signálu ze stmívací jednotky přímo upraví výstupní napětí pro 

osvětlení. Světla vybavená elektronickými předřadníky se svorkami 0 a 10 V se napojují přímo bez 

nutnosti modulového stmívače. 

Stmívací jednotka se napájí samostatně, její řídicí systém je oddělen od spínacích kontaktů a 

napájí i sběrnicový obvod. Pomocí připojené sběrnice můžeme ovládat spínací jednotku až 256 

senzorů, nebo může být ovládána pomocí dvou externích vstupů 230 V. Tyto vstupy musí být stejně 

jako u ostatních jednotek napájeny ze stejné fáze jako samotná jednotka. [2, 3] 

4.4.2.5 Stmívací MINI jednotka 4x0/10 V 

MINI stmívací jednotka se používá ke stejnému účelu jako stmívací jednotka. Výstupem této 

jednotky jsou však jen čtyři ovládané výstupy. Možnost ovládání této jednotky je pouze signály 

přes sběrnici. [2, 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-9 MINI spínací jednotka 4x10 A [7] 

4.4.2.6 Modulový stmívač 1TE 400 VA, RLC 

Modulový stmívač 400VA 05-703 se používá pro plynulé zapnutí a vypnutí skupiny 

světelných spotřebičů. Tento modul neumožňuje žádné přednastavení scén. Pro sepnutí osvětlení 

se využívá tlačítkový impuls přivedený na kontakt externího signálu 230 V.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-10 Modulový stmívač 1TE 400 VA, RLC [7] 
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Tento impulz může být dodán buďto přímo tlačítkovým spínačem nebo spínací jednotkou 

nastavenou na režim tlačítkového ovládání. Krátký impulz zapíná/vypíná na 0/100 % úroveň, 

impulz zvyšuje/snižuje plynule úroveň osvětlení až do krajní hodnoty. [2, 3] 

4.4.2.7 Modulový stmívač 750 VA pro R, L, C zátěž (3 A) 

Modulový stmívač 750 VA 05-715 se požívá pro řízené ovládání světelných scén, které jsou 

přednastaveny pomocí stmívací jednotky.  

Nastavená hodnota osvětlení je závislá od hodnoty napětí vyslané stmívací jednotkou, kdy 0 V 

odpovídá 0 % hodnoty osvětlení a 10 V odpovídá 100 % hodnoty osvětlení. Ovládání modulového 

stmívače je též možné pomocí tlačítek bez stmívací jednotky, stmívač 05-715 potom bude mít 

stejné funkce jako stmívač 05-703. [2, 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-11 Modulový stmívač 750 VA pro R, L, C zátěž (3 A) [7] 

4.4.2.8 Soumrakový spínač 1 TE + světelný senzor 

Soumrakový spínač je vhodný pro přímé ovládání osvětlení, žaluzií či jiných spínatelných 

prvků do maximálního proudu 10 A. V případě přepínání nočního a denního režimu je možno 

využít kontakt A jako bezpotenciální výstup pro modul binárních vstupů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-12 Soumrakový spínač a světelný senzor [7] 
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Soumrakový spínač spolu se světelným senzorem slouží k lepšímu využívání energie 

prostřednictvím možnosti přepínání denního a nočního režimu objektu.  

Na soumrakovém spínači se nastavuje hodnota požadované intenzity denního světla, pokud 

intenzita osvětlení snímaná světelným senzorem poklesne pod požadovanou hodnotu, sepne 

kontakt A. V případě, že hodnota znovu vzroste, kontakt A se rozepne. [2, 3] 

4.4.2.9 Termoelektrická hlavice 230V 

Termoelektrická hlavice 230V se používá pro ovládání okruhů vytápění v systémové 

elektroinstalaci. Tato hlavice se montuje přímo na uzavírací ventil jednotlivých otopných těles, 

nebo na uzavírací ventily do rozvaděče topné vody pro podlahové vytápění. 

Pomocí termostatické hlavice napojené na spínací jednotku Nikobus 05-000-02 dokážeme 

nezávisle spínat topení v jednotlivých místnostech, a tím ušetřit díky zónové regulaci. [2] 

4.4.3 Senzory 

Senzory jsou prvky soustavy, které jsou zdrojem signálu pro sběrnici. Každý senzor má svou 

specifickou adresu, díky které se daný signál přivede přesně tam, kde ho potřebujeme. Mezi 

senzory můžeme řadit hlavně různá tlačítka, spínače, kontakty, pohybové senzory a jiné podobné 

prvky. 

4.4.3.1 BUS tlačítka 2 bodové, 4 bodové, 8 bodové 

Bus tlačítka jsou základními senzory inteligentních instalací. Pomocí tlačítek lze vysílat 

pomocí stisku signály na sběrnici. Signály mohou být rozděleny podle délky jejich stisku na více 

kategorií. 

Ke každému tlačítkovému bodu sběrnicového tlačítka může být přiřazena libovolná akce 

akčních prvků v soustavě, proto může být jedno sběrnicové tlačítko využito pro změnu světelných 

scén, ovládání okenních rolet i pro jiné aplikace zároveň. 

Do systému lze připojit i RF tlačítka pomocí RF přijímače připojeného ke sběrnici. RF tlačítka 

lze využít pro instalaci ovládacích prvků do špatně přístupných míst nebo pro jednoduchou situační 

úpravu tlačítek v objektu. [8] 

 

 

Obr. 4-13 BUS tlačítko 2bodové, 4 bodové, 8 bodové [7] 
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4.4.3.2 Elektronický termostat 8 A 

Elektronický termostat umožňuje individuální nastavování komfortních teplot v jednotlivých 

místnostech, které jsou těmito termostaty vybaveny. Pomocí nastavovacího kolečka lze nastavit 

komfortní teplota v místnosti. Dále lze přepínat mezi komfortním režimem, nočním režimem a 

režimem útlumu. Rozsah teplot měřených přístrojem je v rozmezí 5-30°C s přesností +/- 1°C. 

Elektronický termostat 8A přímo neumožňuje ovládání topného okruhu v závislosti na 

časových požadavcích uživatele. Přes termostat můžeme napřímo připojit termoelektrickou hlavici 

pomocí spínacího či rozpínacího kontaktu, nebo můžeme využít kontakty termostatu pro připojení 

termostatu na sběrnici přes modul binárních vstupů a následnou možnost časového programování, 

která nebude komfortní ke změnám v průběhu užívání objektu, uživatel by totiž musel využívat 

programovacího režimu pro tyto úpravy. Což by bylo výrazně nekomfortní a ve spoustě případů 

neřešitelné pro samotného uživatele bez technické pomoci. 

Naopak tento termostat můžeme využít v místnostech méně používaných, a v místnostech, ve 

kterých se bude těžko dosahovat určité periodičnosti v četnosti využívání. Jelikož lze zapnout a 

vypnout vytápění dané místnosti pouhým přepnutím přepínače mezi útlumovým, nočním a 

komfortním režimem. [2, 9] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-14 Elektronický termostat 8 A [7] 

4.4.3.3 BUS digitální termostat 

Pomocí digitálního termostatu můžeme využívat časově nastavitelné režimy vytápění. 

Termostat povoluje týdenní nastavení časových funkcí vytápění, kdy mohou být vytvořeny změny 

během dne. Tím si může uživatel přizpůsobit vytápění v jednotlivých místnostech dle týdenního 

harmonogramu jejich užívání.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-15 BUS digitální termostat se spínacími hodinami [7] 

Termostat lze ovládat pomocí sběrnice, kterou lze měnit nastavení termostatu stiskem jednoho 

tlačítka. Při odchodu stiskem tlačítka „odchod“ se všechny digitální termostaty přepnou do režimu 



  4 Popis projektu 

 

39 

nočního poklesu. Naopak stiskem tlačítka „příchod“ se termostaty nastaví dle přednastavených 

týdenních programů. 

Digitální termostat je napájen ze zdroje 12V, proto je nutné použít pro napájení transformátor 

na DIN lištu 12V DC-50W. [2, 9, 10] 

4.4.3.4 Okenní kontakt 0,5 A / 100 VDC 

Jedná se o bezpotenciálový kontakt, který lze do systému připojit pomocí sběrnicového 

převodníku či modulu binárních vstupů. 

Pomocí okenního kontaktu můžeme lépe řídit otopný a klimatizační systém, nebo můžeme 

okenní kontakt připojit též do zabezpečovacího systému objektu. [2, 10] 

4.4.3.5 Detektor přítomnosti PIR 360°, detektor pohybu PIR 180° 

Detektory přítomnosti a snímače pohybu mohou být použity jako senzory pro osvětlení na 

chodbách a přístupových cestách do objektů. Jelikož pomocí tlačítek a jiných spínačů lze snadno 

nechat osvětlení zapnuté po delší dobu než je nutné, můžeme využít těchto pohybových senzorů. 

Detektory můžeme připojit do systému přímo jako aktory a ovládat jimi přímo námi zvolenou 

osvětlovací soustavu, nebo můžeme využít napětí 230V jak vstup AB na jednotlivých aktorech. 

 

Obr. 4-16 Detektor přítomnosti PIR 360° 1 kanálový, 2 kanálový, detektor pohybu PIR 180° [7] 

V případě, že bychom chtěli využívat PIR detektory pro práci se sběrnicovým systémem, 

využijeme detektory, které mají bezpotenciální kontakt pro připojení převodníku na sběrnicový 

signál, nebo přímo PIR s možností připojení sběrnice. [10, 11, 12] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-17 Detektor pohybu/přítomnosti 360°, detektor pohybu Nikobus 180° [7] 

4.4.3.6 Sběrnicový převodník pro 4 tlačítka / 2 spínače 

Druhým z možných způsobů jak připojit externí periferie do sběrnicového systému jsou 

sběrnicové převodníky. Pomocí sběrnicových převodníků lze připojit až čtyři tlačítka nebo dva 

spínače. Tlačítka nebo spínače musí být bezpotenciální.  



  4 Popis projektu 

 

40 

Převodník můžeme použít i v režimu 2 tlačítka a 1 spínač, tento režim však musíme nastavit 

pomocí softwaru v PC. 

Pro zvýšení spolehlivosti se sběrnicový převodník může instalovat na sběrnici aktorů 

v systému s jednotkou PC-LOGIC. [2, 3] 

 

 

 

 

 

Obr. 4-18 Sběrnicový převodník pro 2 spínače/ 4 tlačítka [7] 

4.4.3.7 Detektor kouře CSEZ-01/19 

Pro signalizaci poruchy užívání objektu způsobenou požárním poplachem je nutné instalovat 

v RD autonomní hlásič. V případě, že budeme chtít poplach hlásit pomocí GSM-SMS modemu 

musíme napojit hlásič buď na centrální jednotku EPS, nebo na systémovou sběrnici.  

V případě poruchy/požáru hlásič vydává akustickou i optickou signalizaci. Detektor kouře 

CSEZ-01/19 je napájen pomocí 9V baterie, před úplným vybitím baterie detektor provádí 

zvukovou signalizaci pípnutím každých 30 minut.  

Pro připojení na sběrnicový systém je nutno připojit k detektoru kouře tranzistorový modul 

CSEZ-01/20 a vývody z něj pomocí převodníku připojit na sběrnicový systém. [10, 12] 

4.4.3.8 Modul 6 binárních vstupů, bezpotenciálový vstup 

Modul binárních vstupů umožnuje propojení inteligentní elektroinstalace s vnějšími 

periferiemi jiných soustav. Na modul můžeme připojit až 6 bezpotenciálních spínacích kontaktů. 

Modul využíváme hlavně pro připojení senzorů větru a deště, termostatů, okenních kontaktů a 

jiných. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-19 Modul 6 binárních vstupů, bezpotenciálový vstup [7] 
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5 KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ TZB SYSTÉMEM NIKOBUS 
Tato kapitola se zaměří na komplexní řízení TZB systémem Nikobus, v jednotlivých 

podkapitolách bude rozebráno inteligentní řízení jednotlivých systémů. Budou zde uvedeny 

konkrétní příklady řešení systému celého domu, včetně cenových kalkulací a možností využití. 

5.1 Osvětlení 

Řízení osvětlovacího systému je realizováno pomocí sběrnicových tlačítek a detektorů 

pohybu. Většina světelných zdrojů je spínána přímo spínací jednotkou. U některých zdrojů byl 

stanoven požadavek na možnou regulaci intenzity osvětlení. Tyto zdroje jsou v obývacích 

pokojích, pokojích, ložnicích, společenské místnosti a masérně.  

Regulace intenzity osvětlení bude využívána hlavně pro předem stanovené světelné scény, kde 

spolu se stiskem tlačítka provedeme nastavení ideálních světelných podmínek. Pro upřesnění se po 

stisku jednoho tlačítka, které bude předdefinováno například, jako sledování TV stanou tyto 

následující akce: 

- Roleta, v příslušné místnosti sjede dolů, tak aby venkovní světlo uživatele nerušilo při 

sledování TV nějakými náhodnými odrazy 

- Hlavní osvětlovací prvek místnosti sníží intenzitu osvětlení na předem definovanou 

hladinu v %. V tomhle případě budeme uvažovat například 30%. 

- LED osvětlení, kolem TV a na obývací stěně se zapne tak, aby svit TV netáhnul 

uživatelovy oči. Stejně tak LED pásek bude nastaven na příjemnou barvu, aby jeho svit 

nerušil při sledování TV 

Jednotlivé scény budou definovány podle požadavků uživatele objektu. 

Osvětlení v komunikačních prostorách budou řízeny hlavně pomocí pohybových detektorů, 

tyto detektory budou spouštět světelné zdroje v závislosti na pohybu osob. Bude zde nastavena 

blokovací podmínka, pomocí které nebude spuštěno osvětlování po zapnutí detektoru pohybu 

v případě, že hodnota intenzity venkovního osvětlení je vyšší než předem stanovená.  

Dále bude možnost sepnutí osvětlení ve všech komunikačních místnostech pomocí 

tlačítkových spínačů, bez vlivu venkovního osvětlení. 

Každá místnost bude obsahovat tlačítko pro ovládání osvětlovacího systému, tak jako je to u 

běžné elektroinstalace. V místnostech, ve kterých jsou světelné zdroje regulovány, bude možnost 

nastavení intenzity osvětlení pomocí podržení ovládacího tlačítka.  

Televizní stěny budou vybaveny RGB LED páskem, jehož barva a intenzita bude volitelná 

pomocí sběrnicového tlačítka. 

Cena osvětlovacího systému je uvedena bez světelných zdrojů, uvedené ceny jsou dle ceníku 

xComfort. Tabulka je rozdělena na dvě části. První část vyčísluje cenu ovládání osvětlovacího 

systému 42 okruhů a druhá část vyčísluje cenu za regulaci intenzity osvětlení pro 8 zdrojů světla. 

Tab. 5-1 Cena osvětlovacího systému podle ceníku xComfort 2015 [13] 

  

Typové označení Název položky Cena Počet kusů Celková cena 

05-000-02 Nikobus spínací jednotka 12x10 A  14 014,00 Kč 4 ks 56 056,00 Kč 

     56 056,00 Kč 
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Tab. 5-2 Cena stmívatelného systému osvětlení podle ceníku xComfort 2015 [13] 

5.2 Rolety 

Každá roleta bude řízena samostatně s blokací souběžného běhu nahoru a dolu, který zajišťuje 

roletová jednotka 05-002-01. Tato jednotka je určená k řízení až šesti roletových pohonů. Z důvodu 

bezpečnosti je zakázáno zapojovat více pohonů na stejný přepínač. Mohlo by se stát, že jejich délka 

nebo aktuální poloha nebude stejná a mohlo by dojít k nechtěné poruše některé z těchto rolet.  

Roletový systém objektu bude fungovat z části intuitivně a z části manuálně, tak aby byl 

zajištěn komfort užívání budovy za každé situace. 

 Manuální řešení rolet je samozřejmě myšleno tak, že všechny místnosti budou obsahovat 

tlačítko, pomocí kterého si uživatel bude moci roletu zatáhnout nebo vytáhnout, podle jeho 

subjektivního pocitu. Toto manuální ovládání bude nadřazeno ovládání inteligentnímu, avšak pro 

koordinaci těchto ovládání je nutné, aby systém vyhodnotil, kdy má opět přebrat nadřazenost 

ovládání zpět na automatické. 

Inteligence roletové automatiky bude dána automatickým zatahováním či vytahováním rolet.  

První funkcí roletové automatiky bude tedy ovládání roletového systému na základě intenzity 

venkovního osvětlení, které bude snímáno ze snímačů intenzity venkovního osvětlení umístěných 

v detektorech pohybu u vchodu do budovy a na dvorní straně objektu. Pokud z rána stoupne 

intenzita venkovního světla nad nastavenou hodnotu, automaticky se vytáhnou všechny rolety, 

které byly doposud zatáhnuty. Tato funkce bude výhodná zejména pro probouzení dětí a zbytku 

dospělých osob, které doposud přebývají v domě, jak je známo, tak denní světlo dokáže rychleji 

probudit organismus člověka k normální funkci.  

Druhou funkcí roletové automatiky bude opak funkce předešlé. Při poklesu intenzity 

venkovního osvětlení, budeme nuceni v interiéru používat umělé osvětlení. Jak jistě každý ví, tak 

do osvětleného prostředí jde z prostředí neosvětleného kvalitně vidět. Obyvatele domu nebudou 

tolerovat žádné zvědavé kolemjdoucí, a proto je nutné v takové situaci zatáhnout rolety. Tuto 

možnost nabízí roletová automatika, která jednoduše tomuto stavu předejde a rolety zatáhne. 

Další funkcí bude nastavení světelných scén objektu. Tato funkce bude využívána zejména 

v obývacích pokojích, společenské místnosti a masérně. Kde spolu se stiskem tlačítka provedeme 

nastavení ideálních světelných podmínek. Pro upřesnění, se po stisku jednoho tlačítka, které bude 

předdefinováno například, jako sledování TV stanou tyto následující akce: 

- Roleta, v příslušné místnosti sjede dolů tak, aby venkovní světlo uživatele nerušilo při 

sledování TV nějakými náhodnými odrazy 

Typové označení Název položky Cena Počet kusů Celková cena 

05-008-02 
Nikobus stmívací MINI jednotka 4x0/10 
V  

5 883,00 Kč 2 ks 11 766,00 Kč 

05-715 
Modulový stmívač 60-750 VA, RLC, 2TE 
(0/10V, 1-10V, tlač.) 

4 400,00 Kč 8 ks 35 200,00 Kč 

340-00112 
Nikobus řídící jednotka pro LED pásy 24 
VDC 

4 935,00 Kč 3 ks 14 805,00 Kč 

340-00022 Napájecí zdroj modulový 24 VDC / 50 W 2 190,00 Kč 2 ks 4 380,00 Kč 

    66 151,00 Kč 
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- Hlavní osvětlovací prvek místnosti sníží intenzitu osvětlení na předem definovanou 

hladinu v %. V tomhle případě budeme uvažovat například 30%. 

- LED osvětlení, kolem TV a na obývací stěně se zapne tak, aby svit TV netáhnul 

uživatelovy oči. Stejně tak LED pásek bude nastaven na příjemnou barvu, aby jeho svit 

nerušil při sledování TV 

Automatika roletového systému bude fungovat i v případě poplachu EPS, který automaticky 

vytáhne rolety ve všech místnostech z důvodu otevření únikových cest, pro které v přízemí mohou 

být využity i okna, nebo evakuace z 1. patra. Druhým důvodem bude i přesnější určení místa požáru 

pro velitele HZS, a následného postupu k jeho eliminaci. 

Naopak v případě poplachu EZS, se rolety stáhnou tak, aby narušitel musel objekt opustit jinou 

cestou než okenními prostupy. Také aby si narušitel nemusel všimnout přes zatáhnuté rolety 

v nočních hodinách blikajícího venkovního osvětlení, které bude signalizovat poplach. 

Roletová automatika nebude využívat senzoru větru či deště. Objekt není vystaven v průběhu 

roku takovým podmínkám, aby mohlo dojít k poruše způsobené těmito vnějšími vlivy. 

Cena roletového systému je počítána mimo roletové jednotky, které bude dodávat dodavatel 

okenních systémů. Dále je tato cena určena bez senzorů pro ovládání tohoto systému, jelikož 

senzory jsou pro celý sběrnicový systém Nikobus totožné a jejich cena bude vyčíslena v kapitole 

5.6 Ovládání. 

Typové označení Název položky Cena Počet kusů Celková cena 

05-001-02 Nikobus roletová jednotka 6x2x10 A  12 713,00 Kč 2 ks 25 426,00 Kč 

    25 426,00 Kč 

Tab. 5-3 Cena roletového systému podle ceníku xComfort 2015 [13] 

5.3 Vytápění 

Vytápěcí systém je též řízen pomocí systému Nikobus, do systému jsou připojeny digitální 

termostaty, elektronické termostaty a okenní kontakty, které jsou používány pro sdílení informací 

o chodu vytápění se systémem sběrnicovým. Na systém jsou napojeny i termoelektrické hlavice, 

jejichž průtok je ovládán pomocí spínacích kontaktů spínací jednotky. 

Pro zajištění komfortních teplot je režim snímání nastaven tak, aby měl každý okruh vytápění 

svůj vlastní termostat.  

Elektronické termostaty jsou využity v místnostech, které uživatel nepoužívá v žádných 

periodách během celého týdne. Tyto termostaty mají nastavitelný rozsah teplot, při kterých bude 

termostat sepnut. V případě, že se uživatel chystá tuto místnost užívat, je nutné, aby do ní vešel a 

přepnul režim termostatu manuálně pomocí přepínače, systém ihned vznese požadavek na vytápění 

a místnost bude v co nejkratším čase vytopena. Naopak když uživatel bude místnost opouštět je 

nutné termostat přepnout zpět do nočního nebo útlumového režimu. 

Digitální termostaty jsou použity v místnostech, jejichž užívání je častější a ve většině případů 

lze časově definovat. Tyto termostaty mají možnost přepínání jejich funkce mezi denním, nočním 

a útlumovým režimem stejně jako termostaty elektronické. Funkce jejich přepínaní lze realizovat 

buď manuálně přímo na jednotlivých termostatech, nebo pomocí sběrnicového systému.  

Proto můžeme pomocí odchodového a příchodového tlačítka, přepínat centrálně mezi denním 

a nočním režimem celého objektu. V případě, že odcházíme, jednoduše objekt zablokujeme a 

zároveň snížíme nároky na vytápění objektu. Naopak při příchodu objekt jedním tlačítkem 
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odblokujeme a povolíme všem digitálním termostatům pokračovat ve funkci jejich týdenního 

režimu. 

Regulace vytápění je tedy řešena jako zónová pro jednotlivé části objektu. Tato regulace nám 

zaručí úsporu energií vynaložených na celkové vytápění objektu.  

Sběrnicový systém v žádném případě neovládá přímo systém vytápění, kterým je samotný 

kotel. Systém pouze vznáší kotli požadavek pomocí sepnutí kontaktu, který se tváří jako externí 

termostat. Pomocí tohoto kontaktu kotel zjistí, že část systému potřebuje teplo. O to, která část 

konkrétně potřebuje teplo, se stará samotný systém. Na základě signálů získaných z pokojových 

termostatů zajišťuje spínání a rozpínání termoelektrických hlavic. 

V případě, že se bude uživateli zdát v místnosti přetopeno a otevře si okno pro vyvětrání, 

systém rozpozná otevřené okno pomocí okenního kontaktu a přestane danou místnost vytápět. 

Běžné termostatické hlavice tuto událost vyhodnotí jako vyšší potřebu tepla. 

Cena systému vytápění je stanovena dle platného ceníku xComfort, do ceny nejsou započítány 

okenní kontakty. 

Tab. 5-4 Cena vytápěcího systému podle ceníku xComfort 2015 [13] 

5.4 EZS 

Zabezpečovací systém jako systém integrovaný do sběrnicového systému, lze použít pro 

rychlou a jednoduchou signalizaci vniku cizích osob do objektu.  

U hlavních vstupních míst objektu bude umístěn spínač centrálního zabezpečení budovy. 

Tento spínač bude mít pouze dvě funkce, a to funkci blokování a odblokování objektu. Jelikož se 

bude tvářit jako kterýkoliv jiný tlačítkový prvek objektu, bude pro případnou nezvanou osobu 

téměř nemožné tuto funkci zjistit.  

Každý uživatel domu, bude naučen, že při příchodu automaticky zmáčkne toto centrální 

tlačítko pro odblokování. V případě, že objekt bude již odblokován, stisknutí sice ztratí význam 

pro blokaci budovy, ale uživatel si bude jistý, že je budova odblokována. V případě opouštění 

budovy jednoduše stiskne centrální tlačítko pro blokaci budovy, které vypne zařízení, která by 

zůstala zbytečně zapnuta a aktivuje EZS. 

Prvky EZS jsou v hlavní řadě detektory pohybu umístěné ve všech přístupových a 

komunikačních prostorech jako jsou vchody, chodby a schodiště. Navíc jsou bezpečnostní PIR 

osazeny i v obou obývacích pokojích tak, aby jejich funkce pokryla, co nejvíce tohoto prostoru. 

EZS využívá také okenních kontaktů, které snímají otevření všech vstupních dveří do objektu, také 

jsou připojeny na velkou část oken v přízemí a 1. patře budovy. 

Typové označení Název položky Cena Počet kusů Celková cena 

05-000-02 Nikobus spínací jednotka 12x10 A  14 014,00 Kč 1 ks 14 014,00 Kč 

100-00500 
BUS digitální termostat + základna - 
CREAM 

4 620,00 Kč 10 ks 46 200,00 Kč 

100-88000 Elektronický termostat 8 A - WHITE 1 657,00 Kč 3 ks 4 971,00 Kč 

CHVZ-01/01 
Termoelektrická hlavice vytápění NC, 
230 VAC / 2W 

690,00 Kč 26 ks 17 940,00 Kč 

05-058 
Nikobus sběrnicový převodník pro 4 
tlačítka / 2 spínače 

1 121,00 Kč 2 ks 2 242,00 Kč 

    85 367,00 Kč 
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Tato signalizace nebude napojena přímo na centrální pult ochrany obyvatelstva, z důvodu 

možnosti planého poplachu, který by mohl mít zbytečné finanční následky pro majitele. Uživatel 

domu se o poplachu dozví pomocí GSM-SMS modemu, připojeného na jednotku PC-LOGIC, který 

odešle SMS zprávu majiteli objektu. 

Cena zabezpečovacího systému je počítána z ceny komponent uvedených v ceníku xComfort, 

tato cena je stanovena v celkovém rozsahu všech prvků určených pro EZS. 

Tab. 5-5 Cena zabezpečovacího systému podle ceníku xComfort 2015 [13] 

 

5.5 EPS 

Pro signalizaci poruchy užívání objektu způsobenou požárním poplachem je nutné instalovat 

v RD autonomní hlásič. V případě poruchy/požáru hlásič vydává akustickou i optickou signalizaci. 

Detektor kouře CSEZ-01/19 je napájen pomocí 9V baterie, před úplným vybitím baterie detektor 

provádí zvukovou signalizaci pípnutím každých 30 minut.  

V případě, že budeme chtít poplach hlásit pomocí GSM-SMS modemu musíme napojit hlásič 

buďto na centrální jednotku EPS, nebo na systémovou sběrnici. Pro připojení na sběrnicový systém 

je nutno připojit k detektoru kouře tranzistorový modul CSEZ-01/20 a vývody z něj pomocí 

převodníku připojit na sběrnicový systém.  

Pomocí GSM-SMS modulu naprogramujeme výstražnou SMS, která bude odesílána v případě 

vzniku poruchy na kterémkoliv hlásiči uvnitř objektu. Tato požární signalizace není certifikovaná, 

jelikož pro certifikaci by bylo nutné celou EPS oddělit od ostatních prvků a používat samostatnou 

ústřednu EPS, avšak plně vyhovuje normám a předpisům pro realizaci staveb RD, a tak dokáže 

včas informovat o vzniku nepříjemné situace.  

Cena požární signalizace je počítána z ceny komponent uvedených v ceníku xComfort, tato 

cena je stanovena v celkovém rozsahu všech prvků určených pro EPS. 

Tab. 5-6 Cena požárního systému podle ceníku xComfort 2015 [13] 

 

Typové označení Název položky Cena Počet kusů Celková cena 

CSEZ-01/06 
Okenní kontakt 0,5 A/100 VDC na 
povrch (nalepovací) 

104,00 Kč 20 ks 2 080,00 Kč 

CSEZ-01/13 
Detektor pohybu/přítomnosti 360°,10 A 
/ 230 VAC, v=2,4 m, dosah 3 m 

1 460,00 Kč 9 ks 13 140,00 Kč 

430-00502 
NIKOBUS Detektor pohybu IP44, 180°, 
14 m  

2 885,00 Kč 2 ks 5 770,00 Kč 

05-058 
Nikobus sběrnicový převodník pro 4 
tlačítka / 2 spínače 

1 121,00 Kč 15 ks 16 815,00 Kč 

    37 805,00 Kč 

Typové označení Název položky Cena Počet kusů Celková cena 

CSEZ-01/19 
Detektor kouře, akustická a optická 
indikace, napájení 9 V 

789,00 Kč 10 ks 7 890,00 Kč 

CSEZ-01/20 
Tranzistorový výstup detektoru kouře 
CSEZ-01/19 

249,00 Kč 10 ks 2 490,00 Kč 

05-058 
Nikobus sběrnicový převodník pro 4 
tlačítka / 2 spínače 

1 121,00 Kč 5 ks 5 605,00 Kč 

    15 985,00 Kč 
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5.6 Ovládání 

Ovládání systému je realizováno pomocí sběrnicových tlačítek, detektorů pohybu, snímačů 

intenzity venkovního osvětlení, digitálních a elektronických termostatů a okenních kontaktů. 

Všechny logické operace jsou programovány pomocí jednotky PC-LOGIC, na kterou je napojen 

GSM-SMS modem. 

Ceny jednotlivých zařízení jsou již vyčísleny v předchozích podkapitolách komplexního řízení 

systému. Zde uvedené ceny jsou za prvky, které nebyly ještě vyčísleny, kterými jsou hlavně 

ovládací tlačítka. 

Typové označení Název položky Cena Počet kusů Celková cena 

05-060-01 BUS tlačítko 2-bodové  997,00 Kč 19 ks 17 946,00 Kč 

05-064-01 BUS tlačítko 4-bodové  1 188,00 Kč 12 ks 14 256,00 Kč 

05-078-01 BUS tlačítko 8-bodové  2 942,00 Kč 4 ks 11 768,00 Kč 

05-201 
Nikobus PC-LOGIC - komunikační modul, 
logické vazby 

12 504,00 Kč 1 ks 12 504,00 Kč 

05-203-01 
Nikobus GSM-SMS modem pro 
komunikaci s PC-LOGIC 

18 905,00 Kč 1 ks 18 905,00 Kč 

340-00214 
Napájecí zdroj 12 VDC-50 W 
(nastavitelný 11,1-13,2 VDC) 

1 923,00 Kč 2 ks 3 846,00 Kč 

    79 225,00 Kč 

Tab. 5-7 Cena ovládání systému podle ceníku xComfort 2015 [13] 
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6 ZÁVĚR 
Během vypracovávání bakalářské práce jsem se seznámil s prvky inteligentních instalací a 

jejich použití v rozvodech pro rodinné domy. Pro vybraný sběrnicový systém NikoBus jsem 

vytvořil stručný popis jeho základních ovládacích prvků, které jsem použil při vytváření výkresové 

dokumentace pro realizaci stavby RD. 

Výkresovou dokumentaci jsem tvořil na základě poznatků získaných ve výuce a technické 

praxi, kterých doposud v oboru projektování sice nebylo mnoho, ale nové poznatky jsem nabyl 

během zpracování mé bakalářské práce. Projekt sběrnicového systému NikoBus neobsahuje žádné 

RF prvky, neboť se jedná o rozsáhlou rekonstrukci RD, kde jednotlivé kabelové rozvody k prvkům 

mohou být realizovány bez větších potíží. 

Při své práci jsem se snažil co nejvíce dodržet zadání tématu, kterým byla aplikace sběrnicové 

elektroinstalace Nikobus. Z tohoto důvodu je naprostá většina projektu řešena pomocí prvků tohoto 

sběrnicového systému. V průběhu řešení tohoto zadání bylo oznámeno samotnou firmou, že se 

jedná o výběhový systém, který ukončí svůj oficiální prodej ke konci roku 2015. Tento systém je 

na trhu současně se systémem Niko Home Control, který je vylepšenou verzí samotného systému. 

Nikobus se řadí k nejspolehlivějším systémům, které jsou určeny pro ovládání rodinných domů a 

menších objektů, avšak s postupem vývoje technologií, které ovládají lidstvo, je postupně 

vytlačován z trhu zvyšujícím se zájmem o vizualizaci a možnost většího přehledu o dění v celém 

domě. 

Z cenové kalkulace celého projektu je zřejmé, že sběrnicová instalace je mnohem nákladnější 

než instalace klasická. Z tohoto důvodu je jasné, že takovou instalaci si nemůže průměrně 

vydělávající člověk dovolit, přičemž tato elektroinstalace výrazně usnadňuje řízení celého objektu 

a zvyšuje komfort jeho užívání. 

Řešení osvětlovací soustavy pomocí sběrnicového systému je v běžné domácnosti více než 

komfortní, a ve většině případů až příliš nadstandartní, zejména při požadavcích na regulaci 

intenzity zdrojů. Cena za spínání jednotlivých zdrojů vychází průměrně 1334 Kč za jeden světelný 

okruh. Oproti tomu cena za samotnou regulaci jednoho zdroje vychází průměrně 5870 Kč za okruh. 

Uvedené ceny jsou bez tlačítek a ostatních sběrnicových prvků, které slouží k ovládání zdrojů. 

Část sběrnicového systému Nikobus pro řízení vytápění, není z hlediska komfortu a efektivity 

nejlepší volba. Elektronický termostat nedokáže jakkoliv inteligentně regulovat topný systém. Jeho 

využití najde své uplatnění pouze tam, kde uživatel prostor nevyužívá pravidelně a často. Největší 

nevýhodou je, že v případě nutnosti vytápění dané místnosti musí uživatel jít a fyzicky tento 

termostat přepnout, a po dokončení činnosti znovu přepnout zpět.  

Digitální termostat má navíc časové funkce a je napojen na sběrnicový systém přímou cestou, 

bohužel i přes tyto vlastnosti funguje na principu, kdy přepne režim a až po vyhodnocení stavu 

zjistí, jestli má topit. Uživatel si na tyto vlastnosti jistě dokáže zvyknout a časové režimy 

přizpůsobit svým potřebám. 

V případě využití vytápění místnosti pomocí podlahového i radiátorového tělesa, se může stát, 

že radiátor dokáže vyhřát tuto místnost ještě dříve, než se uvede do činnosti podlahové vytápění, 

které má dlouhou dobu počáteční akumulace. Oba tyto termostaty nejsou schopny vyhodnotit 

situaci a včas předem sepnout vtápění tak, aby požadovaná teplota byla v nastavenou dobu.  

S ohledem na zadání jsem sice řešil systém vytápění pomocí jednotek Nikobus. Konzultace 

s odborníky mi však nastínila, že se v praxi tato metoda nepoužívá, díky výše uvedenému. V praxi 
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se používá hybridního systému, kdy na ovládání domu používáme jednotky Nikobus a na ovládání 

vytápění jednotky RF Eaton, které jsou pro vytápění daleko lepším řešením. 

Zabezpečovací a požární systém integrovaný do sběrnicového systému, je zajisté standardním 

řešením, už hlavně v případě, kdy chceme využívat senzory EZS i pro jinou činnost než pro činnost 

zabezpečovací. Kvůli tomu byl systém vybaven GSM-SMS modemem a následné připojení EPS 

k systému byla již nutná věc, jejíž cena je v průměru 1598 Kč za jednotku i s připojením na sběrnici. 

Tato cena je sice vyšší než se dá čekat od autonomních hlásičů, zato dokáže stejné funkce jako 

certifikovaná EPS, ale její cena je nižší (do této ceny není zahrnut GSM-SMS modem, který je 

využíván i pro jiné funkce systému).  

Konečná cena za materiálové vybavení je vyčíslena podle ceníku xComfort na hodnotu 

503 384 Kč. Tato cena je podle ceníku xComfort stejně jako všechny ostatní ceny bez DPH, bez 

ceny za montáž, programování systému a všech světelných zdrojů, které byli využity primárně pro 

určení osvětlenosti jednotlivých místností. 

Celková cena elektroinstalace byla stanovena s ohledem na co nejvyšší komfort uživatele 

objektu. Ve většině případů se však stává to, že investor nemá přehled o cenách těchto systémů a 

přeje si co nejvyšší komfort. Poté, co projektant projekt nachystá a investor zhodnotí výši své 

investice, dochází k řadám změn, pomocí nichž klesá cena projektu úměrně s výší komfortu, do té 

doby než uživatel ponechá pouze věci, které opravdu využije a jejich efektivita bude k užitku. 

Jak jsem již zmínil, sběrnicový systém Nikobus je již nahrazován novějším typem systému 

Niko Home Control, který již disponuje efektivnějšími a rozmanitějšími možnostmi rozšíření 

systému např. bezdrátovým ovládáním a vizualizací pomocí dotykových panelů nebo chytrých 

telefonů a tabletů.  

Uživatel tak má díky rozsáhlejším nastavením a vizualizaci systému perfektní přehled o dění 

v objektu, které může spravovat, kdekoliv a kdykoliv. Díky měření spotřeby elektrické energie, či 

počítadlu impulzů, které se připojí k plynoměru a vodoměru, může mít uživatel přehled o spotřebě 

energií. V případě vybavení objektu solárním systémem může uživatel porovnávat spotřebu 

elektrické energie vůči její samotné výrobě. 
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