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Abstrakt 

Cieľom tejto bakalárskej práce je v prvom rade zoznámenie sa s možnosťami riešenia 

inteligentného osvetlenia v budovách . Prvú časť tejto bakalárskej práce tvoria jednotlivé 

požiadavky a zásady pri tvorbe projektovej dokumentácie elektroinštalácie . Vzhľadom k tomu, 

že táto téma je veľmi obsahovo obsiahla nie je možné popísať všetky zásady , normy a požiadavky 

pri tvorbe projektovej dokumentácie podrobnejšie. Ďalšia časť sa zameriava na problematiku 

inteligentnej inštalácie v budovách. Porovnanie medzi klasickou elektroinštaláciou a inteligentnou 

inštaláciou . Ich výhody a nevýhody . Ďalšia časť tejto práce sa zameriava na inteligentnú 

inštaláciu pre , ktorú sme zvolili riadiaci systém od firmy Loxone . Jeho hlavné časti , spôsob 

pracovania a funkcie , ktoré je schopný vykonávať. A v poslednej časti sa nachádza celkové 

vypracovanie návrhu inštalácie rodinného domu , ktorá sa delí na klasickú a inteligentnú časť.   
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Abstract 

 The aim of this thesis is primarily to get acquainted with the possibilities of intelligent 

lighting solutions in buildings. The first part of this thesis consists of individual requirements and 

principles when creating project documentation wiring. Given that this issue is very voluminous 

content is not possible to describe all the principles, standards and requirements in the 

development of project documentation in detail. The next section focuses on the issue of 

intelligent building installations. Comparison between classical and intelligent installation 

wiring. Their advantages and disadvantages. Another part of this work focuses on the installation 

of intelligent, we chose the control system from Loxone. Its main parts, the way working and 

functionality that is able to perform. And the last part is the overall drafting of installation of the 

house, which is divided into classical and intelligent part. 
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ZOZNAM SYMBOLOV A SKRATIEK 
Symbol Popis Jednotka 

ΔU Úbytok napätia [V] 

l Dĺžka vedenia [m] 

P Výkon [W] 

cos φ Účinník [-] 

γ Merná vodivosť [Sm/mm2] 

S Prierez vodiča [mm2] 

Uf Fázové napätie v jednofázovej sústave [V] 

US Združené napätie v trojfázovej sústave [V] 

IB Prúd použitý vo vedení [A] 

In Menovitý prúd istiaceho prvku  [A] 

IZ Dovolené prúdové zaťaženie vodiča [A] 

I2 Prúd zaisťujúci účinné zapôsobenie v stanovenej dobe [A] 

t Doba trvania skratu  [s] 

S Prierez vodiča  [mm2] 

I Efektívna hodnota účinného skratového prúdu [A] 

k Súčiniteľ rešpektujúci merný odpor a tepelnú kapacitu materiálu [-] 

ZS Impedancia prúdovej slučky [Ω] 

Ia Prúd zaisťujúci samočinné odpojenie v stanovenej dobe [A] 

U0 Menovité striedavé napätie vodiča proti zemi [V] 

1,5 Súčiniteľ rešpektujúci chybu výpočtu impedancie [-] 
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1 ÚVOD 
Technologický rozvoj je doménou tejto doby,v ktorej sa požiadavky na náročnosť 

a prepracovanosť rôznych aplikácií stále zvyšuje. Tento fakt sa teda zameria samozrejme aj na 

obytné objekty , v ktorých väčšina z nás trávi väčšinu svojho času a preto z toho dôvodu sa kladie 

dôraz na zlepšovanie komfortu v domácnostiach a uľahčovanie a zautomatizovanie určitých 

úkonov v domácnosti. Komfort v našich domácnostiach sa dá zlepšovať rôznymi spôsobmi , podľa 

požiadaviek každého jednotlivca. Jednou z možností ako zabezpečiť väčší komfort v našej 

domácnosti je použitie inteligentných prvkov inštalácie , ktoré nielen nahrádzajú možnosti 

klasickej elektroinštalácie , ale umožňujú nastaviť a ovládať systém s takmer neobmedzenými 

možnosťami .Veľkou výhodou inteligentnej inštalácie je jej ovládanie z rôznych miest , kde je 

možný prístup na internet. Ďalšou veľkou výhodou inteligentnej inštalácie je jej flexibilita 

a jednoduchá rozšíriteľnosť systému s minimálnymi stavebnými úpravami . Z týchto dôvodov sa 

inteligentná inštalácia stáva čím ďalej tým populárnejšia a mnoho ľudí si pri výstavbe alebo 

rekonštrukcii domov aj napriek vyššej počiatočnej investícii volí práve tento druh inštalácie.  
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2 LEGISLATÍVA 
Pri tvorbe projektovej dokumentácie elektrickej inštalácie sa musí každý projektant 

pridržiavať platnými zákonmi , normami a vyhláškami . Projektant je povinný používať a pracovať 

s aktuálnymi zneniami  tzn. buď používa novo vydané alebo aktualizované znenia, V nasledujúcom 

texte sa oboznámime s najdôležitejšími normami a vyhláškami, ktoré sú potrebné pri tvorbe 

elektrickej inštalácie [28]. 

2.1 Vyhlášky a zákony 

2.1.1 Vyhláška č.51/2006 Sb. 

Podmienky pripojenia zariadenia žiadatela k distribučnej sústave sú : 

1. Podanie žiadosti o pripojenie 

2. Súhlasné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy k žiadosti o pripojenie 

3. Uzavretie zmluvy o pripojení medzi žiadateľom a prevádzkovateľom distribučnej 

sústavy alebo zmena doterajšej zmluvy o pripojení užívateľa 

Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti alebo prenosovej sústave je treba podať ešte pred za 

počatím výstavby objektu. Táto žiadosť musí splňovať príslušné podmienky . Ak táto žiadosť 

neobsahuje údaje , ktoré by táto žiadosť mala obsahovať podľa predom určených podmienok , 

prevádzkovateľ distribučnej siete vyzve odoberateľa k doplneniu údajov do desiatich pracovných 

dní od obdržania žiadosti . 

Prevádzkovateľ distribučnej siete musí brať ohľad na : 

1. Miesto a spôsob požadovaného pripojenia 

2. Veľkosť požadovaného rezervovaného príkonu alebo výkonu a časový priebeh 

zaťaženia 

3. Spoľahlivosť dodávky elektriny 

4. Charakter spätného pôsobenia zariadenia žiadatela na distribučnú sústavu  

Rezervovaný príkon :  pre účely vyhlášky sa tým rozumie hodnota elektrického príkonu 

dohodnutá s prevádzkovateľom distribučnej siete na základe požadovaného príkonu pre odberné 

miesto v kW na hladine VVN a VN . 

Rezervovaný výkon:  pre účely vyhlášky sa tým rozumie hodnota elektrického výkonu výrobne 

elektriny v pridávacom mieste distribučnej sústavy v MW v základnom zapojení znížená o hodnotu 

vlastnej spotreby elektriny na výrobu elektriny alebo na výrobu tepla [1] [28]. 
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3 DEFINÍCIA ZÁSAD PRI TVORBE PROJEKTOVEJ 

INŠTALÁCIE 

3.1 Definícia pojmu elektrická inštalácia 

V tejto časti by sme si mali vysvetliť čo je to elektrická inštalácia (EI). EI chápeme ako súbor 

elektrických zariadení (EZ) , ktoré sú medzi sebou vzájomne poprepájané rôznymi typmi vodičov 

a káblov . Všetky EZ, ktoré sú medzi sebou poprepájané navzájom spolupracujú. 

EZ sú zariadenia , ktoré v závislosti od ich využitia , sa delia na EZ používané na výrobu 

elektrickej energie . Príkladom sú napríklad generátory . Túto energiu , ktorá sa objavuje na výstupe 

generátora využívame rôznymi spôsobmi napríklad (pohon EZ , osvetlenie , vykurovanie  atď.). 

Medzi výrobou a miestom premeny elektrickej energie je väčšinou určitá vzdialenosť. Túto 

vzdialenosť prekonávame pomocou prenosovej sústavy .  

EI inštaláciu , montáž EZ môže  robiť len pracovník, ktorý podľa vyhlášky č.50/1978 Sb. Má 

minimálnu kvalifikáciu §6. Teda pracovník pre samostatnú činnosť s overenou spôsobilosťou. Pri 

tvorbe elektrickej inštalácie sa musí postupovať podľa výkresovej ( projektovej ) dokumentácie 

elektroinštalácie , ktorú vystavil projektový inžinier . Projektový inžinier je pracovník , ktorý môže 

samostatne projektovať a riadiť projektovanie . Títo pracovníci musia mať splnenú kvalifikáciu 

podľa §10 v súlade s vyhláškou č.50/1978 Sb [2] [28]. 

Aby bolo možné projektovú dokumentáciu zrealizovať tak je potrebné dodržiavať určité 

kritériá projektovej dokumentácie . Pri tvorbe projektovej dokumentácie je vždy na prvom mieste 

spoľahlivosť a bezpečnosť.  

Bezpečnosťou sa rozumie ochrana zariadenia a obsluhy pracujúcej na danom zariadení. 

Spoľahlivosť znamená zamedzenie nesprávnych funkcií zariadenia ako napríklad bezpečnostné 

prístroje istiace a chrániace. 

Pri vytváraní EI sa zameriavame ešte na ďalšie faktory , ktoré sú tiež veľmi dôležité pri návrhu 

ako napríklad Flexibilita, hospodárnosť, typizácia a nakoniec aj estetickosť návrhu. 

Flexibilita znamená, že pri návrhu inštalácie budeme myslieť aj na prípadné zmeny v zapojení .Pod 

pojmom Hospodárnosť sa rozumie využitie čo najmenšieho množstva materiálu ktoré je potrebné 

na realizáciu EI.  

Typizácia je dôležitá pre navrhnutie typovo zhodných elektrických rozvodov v danom objekte . 

Znamená to že na všetky zásuvkové obvody použijeme rovnaký typ vodiča a zas na svetelné 

obvody iný typ vodiča podľa potrebného prierezu. 

Estetická stránka EI znamená že primeranie rozmiestnime zásuvky a svetla v miestnostiach a ich 

prívodne vodiče nevidno pretože sú ukryté v murive pod omietkou alebo sú uložené v lištách [28]. 

3.2 Projektová dokumentácia 

Elektrické zariadenia v objektoch sú jedným druhom technologického a energetického 

vybavenia stavieb . Základné požiadavky na projektovanie stavieb obsahuje zákon č. 50/1976 Zb. 

Tento zákon hovorí o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov      

(zákony č. 608/2003 Z. z., č. 612/2004 Z. z.). 
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Obr.  3.1: Schéma postupnosti krokov realizácie projektu [3] 

Súčasťou projektovej dokumentácie je : 

1. Územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia 

2. Dokumentácia potrebná na vydanie územného rozhodnutia 

3. Dokumentácia na vydanie stavebného povolenia 

Elektrotechnik , ktorý projektuje elektrické inštalácie stavieb , musí absolvovať školenie a 

skúšku v Komore architektov a stavebných inžinierov. Projektovanie stavieb vykonáva projektant 

, ktorý zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie a tiež za 

realizovateľnosť projektu [3]. 

3.3 Postup od započatia návrhu stavby až po jej kolaudáciu 

Na tejto schéme môžeme vidieť presnú postupnosť krokov pri realizácii určitého projektu 
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3.4 Projektová fáza 

V tejto časti sa budeme zaoberať úvodným projektom (projekt súborného riešenia stavby). 

Na projekt súborného riešenia stavby nadväzuje vykonávací projekt, teda realizačná časť 

projektovej dokumentácie. Vykonávací projekt musí byť vypracovaný veľmi presne, aby bol 

postačujúcim podkladom pre realizovateľnosť a vhodný výber potrebných výrobkov. Pre 

jednoduchú stavby sa projektová dokumentácia nemusí deliť na dve časti                                                       

(Úvodný projekt a Vykonávací projekt). Dokumentácia sa tu spracováva len v jednom stupni a to 

vo vykonávacom projekte [28] . 

3.4.1 Vykonávací projekt  

Tento projekt musí obsahovať : 

1. Technickú správu 

2. Výkresovú časť  

3. Zoznamy 

Vykonávací projekt – časť : Technická správa 

Obsah technickej správy vykonávacieho projektu elektroinštalácie [28]: 

1. Vonkajšie svetelné a silové obvody 

2. Vnútorné svetelné a silové obvody 

3. Vonkajšie oznamovacie a slaboprúdové rozvody 

4. Vnútorné oznamovacie a slaboprúdové rozvody 

Vykonávací projekt – časť : Výkresová časť 

1. Výkresová časť vonkajších a vnútorných rozvodov obsahuje 

a) Jednopólová schéma hlavného rozvodu 

b) Vonkajšie rozvody (väčšinou zakreslené do celkovej situácie vonkajších 

rozvodov jednočiarovým vyjadrením trás káblových kanálov, prechod , 

podchod a vstup do objektu) 

c) Schémy vnútorných rozvodov vrátane rozvádzačov a rozvodníc 

d) Trasy vodičov 

e) Druhy svietidiel a ich presné rozmiestnenie 

2. Výkresová časť vonkajších a vnútorných slaboprúdových rozvodov 

a) Schémy rozvodov s označením pripojovacích a uzlových bodov 

b) Označenie typov rozvodov (Audio , Video , Telefón , Dáta , ... ) 

c) Druhy a typy káblov 

d) Rozmiestnenie vývodov a uloženie prístrojov 

Vykonávací projekt – časť : Zoznamy 

Táto časť obsahuje : 

a) Zoznam rozvádzačov s uvedením ich typov 

b) Zoznam prístrojov ( typy a počet ) 

c) Zoznam inštalačného materiálu ( typy, počty, ..) 

d) Typy a dĺžky káblov a vodičov 
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3.4.2 Schéma projektovej dokumentácie 

Situačná schéma : 

a) Je to polohopisný podklad na rozmiestnenie elektrických zariadení danej elektrickej 

inštalácie v objekte . Obsahuje tiež informácie o trasách vedení , o umiestnení spojov , 

uzlov apod. Situačná schéma sa zvyčajne kreslí do stavebných výkresov alebo máp 

v príslušnej mierke dokumentu.  

b) Určenie pre rozvody a siete 

c) Spôsob kreslenia : polohopisne v mierke 

d) Značky : elektrického rozvodu a sietí 

Tabuľka 1: Elektrotechnické značky v silnoprúdových schémach [3] 

Elektrotechnická 

značka 

Názov Elektrotechnická 

značka 

Názov 

 Zásuvka  

Všeobecná značka 

 Dvojitý vývod 

 Dvojitá zásuvka  Trojitý vývod 

 Trojitá zásuvka  Žiarovkové svetlo 

Všeobecná značka 

 Jednopólový vypínač  Jednovodičové vedenie 

 Dvojpólový vypínač 

 

N – vodičové vedenie 

 

Tabuľka 2: Označovanie funkčných jednotiek v schémach [4] 

Označenie Názov 

FA Istič 

FU Poistka 

FV Prepäťová ochrana (bleskoistka , zvodič prepätia ) 

FI Prúdový chránič 

KM Stykač 

QE Uzemňovač 

S  Spínač 

K Relé 

W Vodič , kábel m prípojnica 
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4 POŽIADAVKY NORIEM NA ELEKTROINŠTALÁCIU 

4.1 Elektrická prípojka 

Každý rozvod elektrickej energie v objektoch začína elektrickou prípojkou. Pre návrh 

elektrickej prípojky platí norma ČSN 33 3320 , ktorá stanovuje podmienky na pripojenie elektrickej 

prípojky do rozvodnej sústavy dodávateľa elektrickej energie. 

Elektrická prípojka začína odbočením z verejného rozvodu elektrickej energie smerom 

k odberateľovi . Vodiče vedenia , v prípade káblového vedenia aj kábel sú súčasťou zariadenia 

dodávateľa elektrickej energie. Za elektrickú prípojku považujeme iba káblové vedenie , ktoré je 

zvedené po podpernom bode (stĺpe) vrátane istiacej prípojkovej skrine umiestnenej na podpernom 

bode , ostatná časť sa považuje za elektrický prívod. 

Elektrickú prípojku zriaďujú na svoje náklady rozvodné závody , elektrický prívod od istiacej 

prípojkovej skrine na podpernom bode . Pripojenie do budovy si musí odberateľ zhotoviť na vlastné 

náklady . Elektrická prípojka nízkeho napätia končí v prípojkovej skrini [4] [28]. 

Elektrická prípojka môže byť zhotovená : 

a) Vonkajším vedením 

b) Káblovým vedením uloženým v zemi 

Elektrické prípojky delíme aj podľa napäťových hladín : 

a) Prípojka do 1 kV 

b) Prípojka nad 1 kV do 45 kV 

c) Prípojka nad 45 kV 

4.1.1 Elektrická prípojka zhotovená vonkajším vedením 

Vzdušné prípojky sa zhotovujú z izolovaných vodičov alebo holých vodičov. Použite holých 

vodičov je dovolené len v ojedinelých prípadoch a so súhlasom dodávateľa elektrickej energie.  

Minimálne prierezy vodičov sú 16 mm2 AlFe pri holých vodičoch a 16 mm2 Al pri závesných 

kábloch. Dĺžka prípojky od poslednej podpery do prípojkovej skrine by mala byť čo najkratšia. 

Prednostne sa zhotovuje káblom . Kábel ani izolované vodiče nesmú byť prerušované ani 

nadpájané.  

Prípojková skriňa sa umiestňuje na verejne prístupné miesto . Prednostne sa umiestňuje na 

podpere rozvodu elektrickej energie a vedenie od prípojkovej skrine k elektromerovému 

rozvádzaču sa považuje za prívod . Ak je podpera verejného rozvodu situovaná na objekte budovy 

odberateľa musí byť dolný okraj prípojkovej skrine vo výške 2,5 až 3 m nad definitívne upraveným 

terénom [4] [28]. 
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Obr.  4.1: Elektrická prípojka zhotovená vzdušným vedením  [7] 

4.1.2 Elektrická prípojka zhotovená vedením uloženým v zemi 

Ak je pripojenie objektu zhotovené zaslučkovaním kábla rozvodu dodávateľa elektrickej 

energie , v tom prípade tvorí elektrickú prípojku len prípojková skriňa , prípadne len súprava 

poistiek v rozvodnej skrini . Minimálne prierezy káblov na vyhotovenie elektrickej prípojky sú 16 

mm2  Al pri odbočení v rozpojovacej alebo istiacej skrini káblového vedenia zo samostatného 

istiaceho prvku .  

Pri zhotovení káblovej prípojky odbočením spojkou T (so súhlasom dodávateľa ) je minimálny 

prierez 25 mm2 . Prípojková skriňa je súčasťou prípojky. Umiestňuje sa väčšinou na hranicu 

pozemku odoberateľa tak , aby jej dvere a odnímateľné kryty káblového priestoru boli na verejné 

prístupnom mieste . Dolný okraj poistkovej skrine musí byť 0,6 m nad upraveným terénom . Podľa 

možností sa môže umiestniť aj vyššie , až do 1,5 m .  

Ak káblová prípojka odbočuje zo vzdušného vedenia , umiestňuje sa prípojková skriňa na 

verejno prístupnom mieste. Možno ju umiestniť aj na podperu vzdušného vedenia vo výške            

2,5 až 3 m . Ak káblová prípojka odbočuje zo vzdušného vedenia , musí byť tento kábel na stĺpe 

vzdušného vedenia chránený proti mechanickému poškodeniu ochrannou rúrkou do výšky 

minimálne 2,5 m . V mieste zaústenia kábla do ochrannej rúrky sa musia urobiť opatrenia proti 

zatekaniu vody dovnútra rúrky [28]. 

 

Obr.  4.2: Elektrická prípojka zhotovená vedením uloženým v zemi [7] 
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4.2 Elektromerový rozvádzač 

4.2.1 Odbočky od HDV k elektromerovým rozvodniciam 

Odbočka k elektromeru je vedenie , ktoré odbočuje z hlavného domového vedenia (HDV) a 

pripája elektromer . Odbočenie sa vytvorí v odbočkovej svorkovnici , ktorá sa umiestňuje                 

1,8 až 2,5 m nad podlahou. Odbočovacie svorkovnice nesmú byť umiestnené nad schodmi alebo 

v suteréne . Odbočky k elektromeru sa vytvárajú jednofázovo alebo trojfázovo . Prierez odbočiek 

sa stanovuje ako  pri HDV. Minimálny prierez od HDV k elektromeru musí byť 10 mm2 (Al) , 

alebo 6 mm2 (Cu).  

Istenie odbočky od HDV k elektromerovej rozvodnici sa robí v odbočkovej rozvodnici 

s ističom (charakteristiky typu B ; v starších inštaláciách by sme sa mohli stretnúť ešte s tavnými 

poistkami) pred elektromerom . Odbočka k elektromeru musí byť z celých vodičov , pokiaľ je 

možné tak bez škatúľ a zbytočných ohybov [28] . 

4.2.2 Zapojenie elektromera 

V budovách sa elektromerové rozvádzače umiestňujú na chodbe. Osadzujú sa vo zvislej 

polohe , na mieste voľne prístupnom a chránenom pred mechanickým poškodením a pred 

vonkajšími vplyvmi. Musia byť namontované tak aby k nim nebol možný prístup od zadnej strany 

bez porušenia plomb . Krytie by malo byť aspoň IP 20. Stredy okienok elektromerov majú byť vo 

výške asi 150 až 170 cm od podlahy . V elektromerových rozvádzačoch môžu byť namontované 

len elektromery , sadzobný spínač (prímač HDO) , istič pred elektromerom, ovládacie relé( stykača 

) , ochranná neutrálna svorkovnica , prípadne ďalšie príslušenstvo slúžiace  výhradne na meracie 

účely. V rodinných domoch musia byť elektromerové rozvodnice umiestnené na hranici pozemku 

. Ak dom nie je oplotený , musí byť umiestnený na vonkajšej strane domu , aby bol voľne prístupný 

zamestnancom rozvodných závodov. [3] 

Obr.  4.3:Zapojenie elektromera   [8] 
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4.2.3 Rozvody za elektromerom 

Pre návrh elektrických rozvodov v obytných objektoch je dôležité ich zariadenie podľa stupňa 

elektrifikácie a kategórie . Rozlišujú sa tri stupne elektrizácie: 

1. Stupeň A – Bežné vybavenie bytu elektrickými spotrebičmi (vrátane automatickej 

práčky , umývačky riadu , sušičky bielizne , rúrou na pečenie a akumulačným ohrevom 

teplej úžitkovej vody do 2kW) .  

2. Stupeň B – Rovnaké vybavenie elektrickými domácimi spotrebičmi ako  pre stupeň A, 

avšak s elektrickou prípravou pokrmov (varenie a pečenie). 

3. Stupeň C – Rovnaké vybavenie ako v stupňoch A a B , v ktorých sa na vykurovanie 

alebo klimatizáciu používajú elektrické spotrebiče [3]. 

Tabuľka 3: Určenie prierezu prívodu podľa stupňa elektrizácie [3] 

Stupeň elektrizácie A B 

Maximálny súčasný príkon bytu 7 kW 11 kW 

Odbočka k elektromeru a 

prívodné vedenie do bytu 

Prierez jadier vodičov [mm2] 

Al Cu Al Cu 

Trojfázová odbočka 10 6 16 10 

 

Pre stupeň C sa prierez jadier vodičov počíta pre konkrétne prípady samostatne. 
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5 POŽIADAVKY NA VNÚTORNÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY 
Požiadavkami na vnútorné elektrické rozvody sa zaoberá norma ČSN 33 2130 ed. 2 , ktorá je 

základnou normou pre domové inštalácie . V tejto kapitole sa budeme zaoberať základnými 

požiadavkami kladené na svetelné a zásuvkové obvody a taktiež na pevne pripojené spotrebiče. 

5.1 Základné požiadavky na elektrické rozvody 

Elektrické rozvody musia podľa druhu prevádzky splňovať tieto požiadavky: 

a) Bezpečnosť osôb , zvierat a majetku pri normálnej prevádzke a aj pri poruche 

b) Prevádzkovú spoľahlivosť 

c) Prehľadnosť rozvodu (zapojenia) , pri poruche možnosť rýchlej lokalizácie poruchy 

d) Efektívne rozvrhnutie rozvodu aby bolo možné v prípade prestavby objektu 

prispôsobenie elektrického rozvodu 

e) Hospodárna prevádzka (v investičných a prevádzkových nákladoch) 

f) Efektívne použitie typizovaných jednotiek (rozvodníc , rozvádzačov apod.) 

g) Vzhľad rozvodov 

 

Pri projektovaní stavieb musia projektanti brať ohľad na efektívne a hospodárne 

vytvorenie elektrických rozvodov objektu. Stavebná konštrukcia musí umožňovať 

vytvorenie elektrickým rozvodov a ich vývodov v miestach , kde tieto rozvody a ich 

vývody majú byť umiestnené vzhľadom k spotrebičom, ktoré majú byť na ne 

pripojené. Pri nových stavbách sa pri navrhovaní stavebných plánov budovy súčasne 

rieši aj uloženie  a navrhnutie elektrických rozvodov v objekte [3].  

5.1.1 Elektrické rozvody v bytoch a domoch 

Minimálny počet obvodov podľa ich druhu (zásuvkové , svetelné , pre bytové jadro) sú 

uvedené v tabuľke 4 . Táto tabuľka poukazuje na minimálny stupeň elektrizácie bytu vzhľadom na 

jej predpokladané rozšírenie v budúcnosti [3].Platia tu určité podmienky: 

a) Na svetelné obvody možno v každej miestnosti pripájať aj jednu zásuvku 

b) Zásuvkový obvod slúži na pripájanie prenosných spotrebičov , ale je možné v ňom 

inštalovať aj pevne pripevnený spotrebič do 2000 W 

c) Na obvod pre bytové jadro sa pripájajú pevne pripevnené spotrebiče ( jadrá a kuchyne 

, osvetlenie a zásuvky) 

d) Pre veľké spotrebiče (sporák , pračka , umývačka , ohrievač vody , sušička)  

Tabuľka 4:Minimálny počet obvodov v bytoch podľa kategórie [3] 

Minimálny počet obvodov v bytoch kategórie 

Obvod I II až IV V až VIII do nad 

Do 50 m2 Do 75 m2 Do 100 m2 125 m2 125 m2 

Svetelný 1 1 1 – 2 2 2 

Zásuvkový 1 1 – 2 2 – 3  2 – 3 3 – 4 

Bytové jadro 1 1 1 1 1 
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Vysvetlivka pre tabuľku 4 : (S – svetelný vývod , Z – zásuvkový vývod) 

Tabuľka 5:Zásuvkové a svetelné obvody  [3] 

             Izba , Spálňa  do 8 m2 1S+2Z (Pri posteli dvoj zásuvky) 

8 až 12 m2 1S+3Z 

12 až 20 m2 1S+4Z 

nad 20 m2 2S+5Z 

             Kuchynský kút  2S+3Z 

             Kuchyňa  2S+5Z 

-  Chladnička  1Z 

-  Digestor (ventilátor )  1Z 

             Kúpelňa  2S+2Z 

-  Ventilátor  1S 

-  Ohrievač  Z 

-  Malý typ do 4 m2  1S (Svietidlo nad umývadlom ) 

             WC  1S+1Z (WC s umývadlom ) 

             Pracovná miestnosť  1S+3Z 

-  Ventilátor  1S 

             Chodba, predsieň  1S+1Z 

 ( + 1S na každých 6m dĺžky ) 

             Terasa  S+1Z 

             Pivnica , povala  S+1Z (Z pre anténový zosilňovač) 

-  Spoločná nad 20 m2  S+1Z (Z pre anténový zosilňovač) 

 

Uloženie elektrického rozvodu je možné uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi : 

a) V rúrkach 

b) Pod alebo nad omietkou 

c) Mostíkovými izolovanými vodičmi pod omietkou 

d) Káblami uloženými v stene alebo na nej 

e) Káblami v podlahe alebo na strope na horľavých podkladoch a v nich 

 

Spôsob ich uloženia má rozhodujúci vplyv na ich dimenzovanie. Rozvody v obytných 

miestnostiach sa ukladajú pod omietku , len pri nebytových inštaláciách sa ukladajú viditeľne na 

povrchu muriva [3] . 
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5.1.2 Dimenzovanie elektrickej inštalácie 

Dimenzovanie obvodov sa určuje pomocou výpočtu. Norma udáva pre bežné inštalácie 

prierezy vodičov uvedené v tabuľke 6. Ďalšie kontroly na účinky skratových prúdov , oteplenia , 

úbytkov napätia apod. nie je potrebné vykonávať.  

Tabuľka 6:Prierezy vodičov a ich istenie v bytoch pre sústavu TN-S [3] 

 

Počet 

fáz 

 

 

Obvod 

Menovitý 

prúd 

ističa 

alebo 

poistky 

Prierez jadier vodičov [mm2] 

 

V rúrkach na 

lištách 

 

V omietke 

Cu 

 

 

 

1 

Svetelný 10 1,5 1,5 

Zásobníkový 10 1,5 1,5 

Zásuvkový 16 2,5 1,5 

Sporák do 10 kW 16 2,5 1,5 

 

3 

Sporák do 10 kW 16 2,5 1,5 

Akumulačné kachle do 6 kW 16 1,5 1,5 

Akumulačné kachle do 10 kW 16 2,5 1,5 

Prierez jadier krajných vodičov v obvodoch striedavého a jednosmerného prúdu nesmie 

byť menší ako uvádza tabuľka 7. . Najmenší dovolený prierez vodičov vzhľadom na mechanickú 

bezpečnosť je pre Cu vodiče 1,5 mm2 . Obvody musia vyhovovať požiadavke na úbytok napätia a 

na dovolené oteplenie .Prierez jadra neutrálneho vodiča – ak je v inštalácii neutrálny vodič , 

nesmie byť prierez jeho jadra menší ako  prierez krajného vodiča [3]: 

Tabuľka 7:Minimálne prierezy jadier vodičov [3] 

 

Typ elektrického rozvodu 

 

Použitie obvodu 

Jadro vodiča 

Materiál Prierez v mm2 

 

 

 

 

Pevné 

inštalácie 

Káble a 

izolované 

vodiče 

Silnoprúdové a svetelné 

obvody 

Cu         1,5 

Signalizačné a riadiace 

obvody 

Cu 0,5 *2 

Holé 

vodiče 

Silnoprúdové obvody Cu          10 

Signalizačné a riadiace 

obvody 

Cu 4 *4 

Pohyblivé pripojenia 

s izolovanými vodičmi a 

káblami 

Pre špecifický spotrebič  

 

Cu 

Podľa normy 

IEC 

Iné aplikácie 0,75 *3 
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Vysvetlívky k Tabuľke 7 : 

Cu – meď  

*1   Svorky na pripojenie hliníkových vodičov sa musia skúšať a schváliť na toto špeciálne 

použitie, 

*2   V signalizačných a riadiacich obvodoch určených pre elektronické zariadenia je dovolený 

minimálny prierez 0,1 mm2  

*3   Pri mnohožilových pohyblivých kábloch , ktoré obsahujú sedem alebo viac žíl , platí 

poznámka *2  

*4   Osobitné požiadavky na svetelné obvody malého napätia ELV sa pripravujú 

Ak je SN prierez neutrálneho vodiča menší ako prierez S prierez krajného vodiča , vtedy musí byť 

vodič N chránený nadprúdovou ochranou ( ističom ), ktorá pri poruche musí odpojiť fázové 

vodiče.  

Vypínanie a zapínanie neutrálneho vodiča N – ak sa vyžaduje odpojenie neutrálneho vodiča N , 

tak jeho vypínanie a zapínanie prebieha spôsobom , že najprv musia byť odpojené fázové vodiče 

a následne je potom možné odpojiť neutrálny vodič N a pri zapínaní sa N vodič zapína súčasne 

alebo skôr ako  fázové vodiče [3]. 

Neutrálny vodič N sa chráni proti nad prúdom nadprúdovým istiacim prístrojom . 

Úbytok napätia v bytových objektoch 

Úbytok napätia v elektrickom rozvode za prípojkovou skriňou v bytových objektoch sa delí na 

jednotlivé úseky: 

a) Úbytok napätia v rozvode medzi prípojkovu skriňou a rozvádzačom nemá presiahnuť: 

 Pri svetelnom a zmiešanom odbere 2 % 

 Pri odbere inom ako svetelnom 3 % 

b) Úbytok napätia od rozvádzača za elektromerom k u spotrebiču nemá presiahnuť : 

 Pri svetelných vývodoch 2 % 

 Pri vývodoch pre ohrievače a variče 3 % 

 Pri ostatných vývodoch 5 % 

Pokiaľ pri dimenzovaní vedení vzhľadom na ostatné požiadavky určujúce vedenie v niektorom 

úseku rozvodu vznikli väčšie úbytky napätia , ako  je uvedené v bodoch a) a b), je to možné 

pripustiť , ale nesmú však prekročiť vo vedení od prípojkovej skrine až k spotrebiču tieto úbytky 

napätia [3] : 

 Pri svetelných vývodoch 4 % 

 Pri vývodoch pre ohrievače a variče 6 % 

 Pri ostatných vývodoch 8 % 
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Hodnotu úbytku napätia môžeme určiť podľa nasledujúceho vzťahu [3] [28]: 

a) Pre jednofázový prúd 

 Pri známom výkone 

 

∆𝑈 =
2. 𝑙. 𝑃

𝛾. 𝑆. 𝑈𝑓
                                 [𝑉]                                                                       (1) 

 

 Pri známom prúde 

 

∆𝑈 =
2. 𝑙. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛾. 𝑆
                         [𝑉]                                                                       (2) 

b) Pre trojfázový prúd 

 

 Pri známom výkone 

∆𝑈 =
𝑙. 𝑃

𝛾. 𝑆. 𝑈𝑆
                                 [𝑉]                                                                       (3) 

 

 Pri známom prúde 

∆𝑈 =
√3. 𝑙. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛾. 𝑆
                       [𝑉]                                                                      (4) 

 

Kde:   

   

 

 

 

 

 

 

5.2 Svetelné obvody 

Svetelný obvod predstavuje prúdový obvod pevne pripojených svietidiel ovládaných spínačmi. 

Na jeden svetelný obvod je možné pripojiť toľko svietidiel, aby ich súčet menovitých prúdov 

neprekročil menovitý prúd predradného istiaceho prístroja (ističa) . Treba dávať ohľad na to , aby 

pri pripojení väčšieho počtu svietidiel boli spínače s menovitou hodnotou 10 A zaťažované 

s ohľadom na induktívnu záťaž a z toho vyplývajúce poškodenie kontaktov spínača. 

Svetelné zdroje ako napríklad žiarovky, žiarivky a výbojky sa zvlášť neistia proti nad prúdom 

, ale istí sa len ich prívodné vedenie. Ak sú do obvodu zaradené zásuvky ovládané spínačmi, tak 

nesmie byť predradný istič v tomto obvode na vyšší menovitý prúd, ako je menovitá hodnota 

spínača. Spínače pre ovládanie svetelných obvodov sa väčšinou umiestňujú pri vchodových 

ΔU        je Úbytok napätia [V]; 

l Dĺžka vedenia [m]; 

P Výkon [W]; 

cosφ Účinník [-]; 

γ Merná vodivosť (pre Cu vodiče γ = 56,0533) [Sm/mm2]; 

S Prierez vodiča [mm2]; 

Uf Fázové napätie jednofázovej sústavy [V]; 

US Združené napätie medzi fázovými vodičmi trojfázovej sústavy [V]; 
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dverách v miestnoti ovládaného svetelného obvodu, pokiaľ to umožnujú bezpečnostné podmienky 

. To znamená že spínač je umiestnený na strane dverí kde sa dvere otvárajú (na strane kľučky dverí 

).Kolískové spínače sa osadzujú a inštalujú tak, aby pri zapnutí bolo treba kolísku smerom hore. 

Avšak toto pravidlo neplatí pri striedavých a krížových prepínačoch . Páčkové spínače sa osadzujú 

a inštalujú tak , aby sa zapínali smerom hore. 

Svietidlo je pripojené k svetelnému obvodu cez prívodné ( napájacie ) Cu vodiče z odbočkovej 

inštalačnej škatule s prierezom 1,5 mm2 ( jednožilovými vodičmi príslušných farieb alebo káblom 

3J ). Z odbočkovej inštalačnej škatule je pripojený spínač 1 (vypínač) vodičmi 2 x 1,5 mm2 

v hnedom , sivom alebo čiernom zafarbení [3] [28]. 

 

5.3 Zásuvkové obvody 

Zásuvkové obvody sa vytvárajú pre pripájanie elektrických spotrebičov vidlicou do zásuvky. 

Jednofázové zásuvky pevného rozvodu sa pripájajú tak , aby ochranný kolík bol hore a na tento 

ochranný kolík sa pripája ochranný vodič PE. Na pravý kontakt zásuvky sa pripája neutrálny vodič 

N . Na ľavý kontakt zásuvky sa pripája krajný ( fázový ) vodič L . Na jeden zásuvkový obvod je 

možné nainštalovať maximálne 10 zásuviek , pričom dvojnásobná alebo viacnásobná zásuvka sa 

berie ako jedna zásuvka ( za jeden zásuvkový vývod ) . Celkový inštalovaný príkon nesmie 

prekročiť pri istení 16 A 3680 VA , alebo pri istení 10 A 2300 VA . 

Zásuvky s dvojitými svorkami sa doporučuje pripájať slučkovaním .Dvoj zásuvka alebo 

viacnásobná zásuvka je určená na pripojenie na jeden obvod a nesmie sa pripájať do dvoch rôznych 

obvodov a nesmie sa ani prerušiť prepojenie oboch zásuviek. 

V prípade trojfázových zásuviek je možné pripojiť niekoľko trojfázových zásuviek , avšak 

každú na rovnaký menovitý prúd. Trojfázové spotrebiče môžu byť pripojené na jeden obvod , 

pokiaľ ich celkový výkon nepresiahne hodnotu 15 kVA.  Vedenie zásuvkových obvodov sa istí 

buď poistkami alebo ističom s menovitým prúdom zodpovedajúcim najvyššiemu menovitému 

prúdu zásuvky . Prierez vedenia musí byť taký , aby bolo zabezpečené predradným istiacim prvkom 

istenie proti nad prúdom pred preťažením a skratom [3] [28] . 

Obr.  5.1:Príklad inštalácie svetelného obvodu [3] 
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5.4 Pevne pripojené spotrebiče 

Pre pevne pripojené jednofázové spotrebiče s príkonom od 2000 VA zriaďujeme samostatne 

istené obvody. Pri spotrebičoch menšieho výkonu , ktoré nevyžadujú istenie , môžeme pripojiť na 

spoločný obvod s inými zariadeniami. Trojfázové spotrebiče do celkového príkonu 15 kVA 

môžeme pripojiť na jeden obvod [3]. 

6 POŽIADAVKY NA JEDNOTLIVÉ MIESTNOSTI 
Norma ČSN 33 2130 ed .2 obsahuje požiadavky na jednotlivé miestnosti objektu z hľadiska 

použitia minimálneho počtu zásuvkových a svetelných obvodov. Táto norma popisuje taktiež 

požiadavky na umiestnenie jednotlivých elektrických obvodov v miestnostiach . V tejto kapitole si 

teda uvedieme požiadavky na jednotlivé miestnosti , ktoré sa vyskytujú v rodinných domoch [3]. 

6.1 Obývacia izba a spálňa 

Minimálny počet svetelných a zásuvkových obvodov v tomto type izby stanovíme podľa 

obytnej plochy . Izby s veľkosťou obytnej plochy do 8 m2 musí mať najmenej dva zásuvkové 

vývody a jeden svetelný vývod .Izby , ktoré majú obytnú plochu od 8 m2 do 12 m2 musia mať 

najmenej tri zásuvkové vývody a jeden svetelný vývod . Izby , ktoré majú obytnú plochu od 12 m2  

Obr.  5.2: Príklady pripojenia spotrebičov zásuvkami v sieti TN-C [3] 

Obr.  5.3: Príklady pripojenia spotrebičov zásuvkami v sieti TN-S [3] 
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do 20 m2 musia mať najmenej päť zásuvkových vývodov a dva svetelné vývody. V spálni 

v blízkosti postele umiestňujeme minimálne dvojnásobné zásuvky [28] . 

6.1.1 Zóny umiestnenia vedenia 

Pre ukladanie elektrických vedení v stenách sú definované inštalačné zóny , ktoré sú zobrazené 

na Obrázku 8 . Na tomto obrázku môžeme vidieť , že miestnosť je rozdelená na zvislé a vodorovné 

inštalačné zóny , aby ukladanie vedení malo svoje pravidlá . Vedenia prednostne ukladáme na 

miesta , ktoré sú označené bodkočiarkovanou čiarou [28]. 

 

6.1.1.1 Popis inštalačných zón 

Vodorovné inštalačné zóny o šírke 300 mm: 

 Zóna vodorovná – horná (ZV-h) sa nachádza od 150 mm do 450 mm pod 

dokončeným stropom 

 Zóna vodorovná – dolná (ZV-d) sa nachádza od 150 mm do 450 mm nad 

dokončenou podlahou 

Zvislé inštalačné zóny o šírke 200 mm: 

 Zóna zvislá – dverná (ZS-d) sa nachádza od 100 mm do 300 mm vedľa dverného otvoru 

 Zóna zvislá – okenná (ZS-o) sa nachádza od 100 mm do 300 mm vedľa okenného 

otvoru  

 Zóna zvislá – rohová (ZS-r) sa nachádza od 100 mm do 300 mm vedľa rohu miestnosti  

Vo inštalačných zónach ukladáme elektrické vedenia prednostne: 

 V zóne vodorovnej – hornej (ZV-h) 300 mm pod dokončeným stropom 

 V zóne vodorovnej – dolnej (ZV-d) 300 mm nad dokončenou podlahou 

 V zóne zvislej – rohovej (ZS-r) 150 mm vedľa rohu hrubej stavby 

Obr.  6.1:Zóny pre ukladanie elektrického vedenia v izbách [5] 
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Do inštalačných zón prednostne umiestňujeme zásuvky , spínače a ich vývody. Spínače vedľa 

dverí , ktoré sa umiestňujú vo zvislej inštalačnej zóne (ZS-d), sa doporučuje umiestňovať tak aby 

ich stred bol vo výške 1050 mm nad podlahou. Zásuvky , spínače a vývody , ktoré z rôznych 

dôvodov nie je možné umiestniť do inštalačných zón potom musíme zvislým vedením pripojiť z 

najbližšej vodorovnej inštalačnej zóny. Horná zóna môže byť tiež nad oknom v prípade , že nad 

oknom je dostatok voľného priestoru. Pri jednokrídlových dverách umiestňujeme zvislú inštalačnú 

zónu na stranu dverí , kde sa nachádza zámka , v prípade okien alebo dvojkrídlových dverí 

umiestňujeme inštalačné zóny po oboch stranách. Ak sa v miestnosti nachádza šikmá stena ( 

podkrovie ) , považujeme inštalačnú zónu , ktorá vedie zhora nadol súbežne s rohmi miestnosti za 

inštalačnú zónu zvislú . Pre podlahy a stropy sa inštalačné zóny neurčujú . V týchto prípadoch platí 

ČSN 37 5245 .  

Vedenia sa môžu ukladať aj mimo inštalačných zón v prípadoch , že vodiče jednotlivých 

vedení sú uložené v ochranných trubkách , ktoré majú kryciu vrstvu najmenej 60 mm alebo sú 

uložené v prefabrikovaných stenových dielcoch [28] .  

6.2 Pracovná miestnosť 

6.2.1 Zásuvkové a svetelné obvody 

V miestnostiach pre domáce práce zriaďujeme najmenej tri zásuvkové obvody a jeden svetelný 

obvod. Osvetlenie pracovnej plochy ( stola ) musí byť navrhnuté tak aby nedochádzalo k tieneniu. 

Ak je v pracovnej miestnosti inštalované odvetrávanie tak sa musí navrhnúť ďalší svetelný vývod 

pre ventilátor. Pre práčku alebo sušičku ak nie sú umiestnené v kúpeľni alebo v práčovni tak sa 

zriaďujú samostatné zásuvkové obvody . 

6.2.2 Inštalačné zóny v pracovnej miestnosti 

Pre ukladanie elektrických vedení v pracovnej miestnosti platia rovnaké pravidlá a inštalačné 

zóny ako v obývacej izbe či spálni . V miestnostiach s pracovnou plochou oproti obývacej izby 

alebo spálni pribúda ďalšia elektroinštalačná zóna a to – Zóna vodorovná – stredná (ZV-s) , ktorá 

sa nachádza od 900 mm do 1200 mm nad dokončenou podlahou . Je to znázornené na obrázku 9 . 

Zásuvky a spínače na stene v tejto zóne umiestňujeme tak , aby ich stred bol vo výške 1150 mm 

nad dokončenou podlahou [28]. 

Obr.  6.2: Zóny pre ukladanie elektrického vedenia v pracovnej miestnosti alebo v kuchyni [5] 
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6.3 Kuchyňa 

V kuchyni zriaďujeme minimálne päť zásuvkových a dva svetelné vývody. V kuchynskom 

kúte zriaďujeme minimálne tri zásuvkové a dva svetelné vývody. Osvetlenie pracovnej dosky 

v kuchyni musí byť navrhnuté tak , aby sa čo najviac zamedzilo tvorbe tieňa . Pre umývačku 

kuchynského riadu , pre ohrievač vody ( ak nie je urobený prívod teplej úžitkovej vody z iných 

zdrojov ) a pre sporák zriaďujeme samostatné obvody. Elektrický sporák z dôvodu rovnomerného 

zaťaženia zapájame trojfázovo. Ak bude v kuchyni inštalovaný sporák spojený s rúrou na pečenie 

, tak pre rúru sa musí vytvoriť samostatný zásuvkový obvod. Pre chladničku a mrazničku 

zriaďujeme samostatné zásuvkové obvody , ktoré nevybavujeme prúdovým chráničom 

s vybavovacím reziduálnym prúdom 30 mA z dôvodu pri odpojení chladničky alebo mrazničky by 

mohlo dôjsť k veľkým škodám[28] . 

6.3.1 Zóny umiestnenia vedení 

Pre ukladanie zásuvkových a svetelných obvodov platia rovnaké inštalačné zóny ( aj s Zónou 

vodorovnou – strednou (ZV-s)) a pravidlá ako v pracovnej miestnosti . Rozmiestnenie jednotlivých 

zón je znázornené na obrázku 9 . 

6.3.2 Elektrické zariadenia v umývacom priestore 

V kuchyni alebo iných miestnostiach , v ktorých sa nachádza umývadlo musíme dbať na to 

aby zásuvky a spínacie prístroje boli mimo umývacieho priestoru . Môžeme ich umiestňovať aj na 

hranicu umývacieho priestoru , ak sú umiestnené najmenej vo výške 1,2 m nad podlahou . 

V prípade , že ich nemôžeme osadiť v požadovanej výške ( 1,2 m ) , tak v tom prípade ich môže 

osadiť aj nižšie avšak 20 cm od hranice umývacieho priestoru[28] [3].  

Obr.  6.3: Elektrické zariadenia v umývacom priestore [3] 
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Svietidlo v umývacom priestore umiestňujeme najmenej 1,8 m vysoko nad podlahou. Dôležité 

je že spodný okraj svietidla sa nikdy nesmie umiestniť nižšie ako 0,4 m od horného okraja 

umývadla či drezu  . Krytie všetkých elektrických prístrojov aj prevedenie elektrickej inštalácie 

potom musí vyhovovať vonkajším vplyvom v danej miestnosti , v ktorej je daný umývací priestor 

zhotovený. Ďalšie elektrické spotrebiče , ktoré sa môžu v umývacích priestoroch inštalovať , sú 

také , pri ktorých sú ich vlastnosti overené výrobcom a môžu sa používať v umývacích priestoroch. 

Je to napríklad prietokový ohrievač vody. Ak je umývadlo zabudované do pracovnej dosky 

kuchynskej linky tak táto doska ruší umývací priestor pod ňou [28] . 

6.4 Kúpeľňa 

Elektroinštaláciou v kúpeľniach sa zaoberá norma ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. 

6.4.1 Zásuvkové a svetelné vývody 

V kúpeľniach vytvárame minimálne dva zásuvkové vývody. V kúpeľniach o ploche do 4 m2 

môžeme umiestniť len jeden svetelný vývod a to nad umývadlom .V prípade väčšej plochy treba 

použiť minimálne dva svetelné vývody. Pre ohrievače ( napr. nástenné ) vytvárame samostatné 

zásuvkové vývody . V kúpeľniach alebo WC bývajú väčšinou inštalované aj odvetrávače vzduchu 

, ktorých ovládanie je spojené s ovládaním osvetlenia. Pre práčku alebo sušičku ak nie sú 

umiestnený v inej miestnosti , tak pre ne vytvárame samostatné zásuvkové obvody [3]. 

6.4.2 Stanovenie inštalačných zón 

V kúpeľniach sú elektrické inštalácie a ich inštalačné zóny iné ako pre ostatné izby v danom 

dome alebo byte. Pri zariaďovaní elektrických zariadení vychádzame z inštalačných zón , ktoré 

platia pre kúpeľňu . Tieto zóny sa líšia rozmermi m ktoré sa určujú podľa stavebného prevedenia 

priestoru s vaňou alebo sprchou . V tejto norme sú definované tieto tri normy[3] : 

a) Zóna 0 

 Je vnútorný priestor kúpacej alebo sprchovacej vane 

 V priestore so sprchou bez vane je táto zóna vymedzená podlahou a rovinou    

10 cm nad podlahou 

b) Zóna 1 

 Táto zóna je ohraničená hornou rovinou zóny 0 až 2,25 m nad podlahou a tiež 

zvislou plochou , ktorá obaľuje sprchovú vaňu. V prípade sprchy bez sprchovej 

vane je zóna 1 ohraničená zvislou plochou vo vzdialenosti 120 cm od 

nesnímateľnej hlavice sprchy upevnenej na stene alebo na strope 

 Priestor pod kúpacou alebo sprchovacou vaňou považujeme ako zónu 1. 

Dôležité je , že zóna 1 nesmie zahrnovať zónu 0. 

c) Zóna 2 

 Táto zóna je ohraničená zvislou plochou na vonkajšej hranici zóny 1 a 

rovnobežnou zvislou plochou vzdialenou 60 cm von od zóny 1 . Ďalej je 

ohraničená povrchom podlahy a vodorovnou rovinou , ktorá je odpovedajúca 

výške sprchovej hlavice . Dôležité je , že zóna 2 musí byť vymedzená 

minimálne do výšky 2,25 m nad podlahou aj v prípade , že sprchová hlavica je 

umiestnený nižšie . 
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V prípade keď sprcha neobsahuje sprchovú vaňu , tak zónu 2 môžeme zanedbať . Zóna 1 je 

v tom prípade zväčšená vo vodorovnom smere na 120 cm . 

 

Obr.  6.6: Zóny v kúpeľni v priestore so sprchovou vaňou [3] 

Obr.  6.5: Zóny v priestoroch so sprchou bez sprchovej vane [3] 

Obr.  6.4: Zóny v kúpeľni [3] 
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Elektrické vedenia , ktoré napájajú elektrické zariadenia v zónach 0, 1 a 2 musíme uložiť na 

povrch alebo do muriva do hĺbky aspoň 5 cm pod povrch . Vedenia , ktoré napájajú spotrebiče 

v zóne 1 , musíme viesť zvisle zhora alebo vodorovne po stene k zadnej časti elektrického 

spotrebiča , ktorý je upevnený nad vaňou  . Je to napríklad ohrievač vody . Všetky ostatné vedenia 

a ich príslušenstvo musíme viesť v stene v minimálnej hĺbke 5 cm pod povrchom. Ak nie je možné 

dodržať tieto podmienky , tak je potrebné použiť ochranné prvky SELV alebo PELV , elektrické 

oddelenie alebo doplnkovú ochranu prúdovým chráničom s vybavovacím reziduálnym prúdom 

nepresahujúcim 30 mA [3]. 

6.4.3 Elektrické zariadenia v jednotlivých zónach 

a) Zóna 0 

 Ochrana pred úrazom – dovolené sú len zariadenia napájané z obvodov SELV 

s menovitým napätím do 12 V AC alebo 30 V DC. 

 Spínacie ovládacie prístroje – nesmú sa inštalovať 

 Iné zariadenia – Môžu sa inštalovať len také zariadenia , ktoré splňujú 

požiadavky zóny 

 Stupeň ochrany krytom – IPX7 

 Elektrické rozvody – môžu sa používať len tie , ktoré napájajú pevné zariadenia 

v tejto zóne  

 

b) Zóna 1 

 Spínacie a ovládacie prístroje – môžu sa použiť doplnky vrátane zásuviek , 

obvody SELV a PELV sa napätím do 25 V AC alebo 60 V DC , ktorých zdroj 

sa nachádza mimo zóny 0 a 1  

 Iné zariadenia – môžu sa inštalovať len zariadenia , ktoré vyhovujú pre danú 

zónu . Jedná sa napríklad o vírivé vane , ohrievače vody , svietidlá , sprchové 

čerpadlá alebo sušiče vlasov alebo rúk . 

 Stupeň ochrany krytom – IPX4 

 Elektrické rozvody – smú sa použiť iba tie , ktoré sú potrebné pre napájanie 

pevných zariadení v zóne 0 a 1. 

 

c) Zóna 2 

 Spínacie a ovládacie prístroje – môžu sa použiť spínače a zásuvky  , obvodov 

SELV a PELV , ktorých zdroj sa nachádza mimo zón 0 a 1 

 Príslušenstvo – môžu sa použiť zásuvky signalizačného a komunikačného 

zariadenia , ktorý je napájaný z obvodov SELV a PELV 

 Stupeň ochrany krytom – IPX4 

 Elektrické rozvody – smú sa použiť iba tie , ktoré sú potrebné pre napájanie 

pevných zariadení v zóne 0 , 1 a 2. 
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6.5 WC 

Na WC vytvárame minimálne jeden svetelný a jeden zásuvkový vývod ( v prípade že sa na 

WC nachádza umývadlo ) [28] .  

6.6 Chodba 

6.6.1 Zásuvkové a svetelné obvody 

Na chodbách vytvárame minimálne jeden zásuvkový a jeden svetelný vývod . Chodby do 

dĺžky 2,5 m môžu byť ovládané z jedného miesta , avšak chodby s dĺžkou väčšou ako 2,5 m musia 

byť ovládané z dvoch alebo z viacerých miest v závislosti na počte vstupov a výstupov a 

v závislosti od vzdialenosti spínačov od vstupov . Pri chodbách dlhších ako 6 m vytvárame ďalší 

svetelný vývod [28]. 

6.7 Pivnica , pôjd a terasa 

6.7.1 Zásuvkové a svetelné obvody 

V týchto miestnostiach vytvárame vždy aspoň jeden svetelný a zásuvkový vývod . Na terasách 

vytvárame jeden zásuvkový vývod a ak je terasa o ploche väčšej ako 8 m2 tak sa musí vytvoriť aj 

jeden svetelný vývod [28]. 
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7 OCHRANA 

7.1 Ochrana proti nadprúdom 

 Ochrana pred nadprúdmi je obsahom normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2. Ochrana proti 

nadprúdom spočíva v ochrane pracovných vodičov prístrojmi zaisťujúcimi automatické odpojenie 

od zdroja v prípade preťaženia alebo skratu. Ochranné prístroje musíme inštalovať tak, aby odpojili 

akýkoľvek druh nadpradú v obvode skôr, ako by mohol byť nebezpečný v dôsledku tepelných 

a mechanických účinkov na izoláciu, spoje, zakončenie alebo materiáli , ktoré obklopujú vodiče. 

Musíme zabezpečiť, aby pri nadprúde nedošlo k poškodeniu vedenia a prístrojov, ktoré chráni pred 

preťažením a skratom a tiež aby nedošlo k nebezpečnému stavu spôsobenému chybne vykonaným 

istením. V prípade, že použijeme samostatné ochranné prvky zabezpečujúce ochranu pred 

preťažením a skratom, musia byť charakteristiky týchto prístrojov koordinované tak, aby energia, 

ktorú prepustí prístroj istiaci pred skratom nebola väčšia ako energie, ktorej odolá prístroj istiaci 

pred preťažením.  

 

 Ochranu pred naprúdmi by sme mali vykonávať dostatočne ekonomicky. To znamená, 

že istiť by sme mali len tie časti , pri ktorých je istenie potrebné. Ako príklad môžeme uviesť vodiče 

napájané zo zdroja o takej impedanciu, že maximálny prúd, ktorý zdroj dodáva a následne preteká 

týmito vodičmi nie je väčší než dovolený prúd vodičov (napr. obvod zvončekového 

transformátora).Pre všetky vodiče vedenia musí byť zabezpečená detekcia nadprúdov, ktorá 

spôsobí odpojenie vodiča , v ktorom je prúd detekovaný. To však neznamená, že musí spôsobiť 

odpojenie ostatných vodičov, ak vznikne nebezpečný stav (napr. odpojenie jedného fázového 

vodiča pri trojfázovom motore). V sieti TN nemusíme nulový vodič (N) , ktorý má rovnaký prierez 

ako vodič fázový, vybaviť detekciou nad prúdu . Naopak v prípade, že nulový vodič má menší 

prierez než vodič fázový, detekciou nad prúdu ho musíme vybaviť. Aj keď je nulový vodič 

vybavený detekciou nad prúdu, neznamená to, že musí byť vypnutý. Vždy ho však musíme chrániť 

proti skratu, čo môžeme zaistiť tiež nadprúdovými ochrannými prístrojmi vo vodičoch fázových. 

Prístroje zabezpečujúce ochranu pred skratom a preťažením musí byť schopné prerušiť všetky nad 

prúdy, ktoré sú nižšie alebo rovnaké ako skratový prúd v mieste, kde je tento prvok inštalovaný. 

Týmito istiacimi prvkami môžu byť ističe s nadprúdovými relé, ističe v spojení s poistkami alebo 

poistky s tavnými vložkami (charakteristika gG). [9] 

7.2 Ochrana pred preťažením 

 Sú to prístroje , ktoré slúžia na ochranu proti prekročeniu maximálnej dovolenej teploty 

vodiča pri preťažení (pri vodičov s PVC izoláciou 120 ° C). Tieto prístroje umiestňujeme na miesta, 

kde dochádza k zmene prierezu jadra vodiča , materiálu alebo uloženie vedenia. Istiace prístroje 

môžeme umiestniť kdekoľvek na trase vedenia medzi miestom zmeny IZ k miestu istiaceho 

prístroja proti preťaženiu. V tomto úseku však nesmie mať vedenie odbočku ani zásuvku a vedenie 

musí byť chránené pred skratom , alebo dĺžka vedenia musí byť menšia ako 3 m pri minimálnom 

riziku skratu a pri absencii horľavých hmôt v blízkosti. 

Pokiaľ v priestoroch nehrozí riziko požiaru alebo výbuchu , môžeme istiaci prístroj proti 

preťaženiu zredukovať na : 

a) Vodič umiestnený na strane záťaže za zmenou IZ , ktorý je účinne chránený pred 

preťažením ochranným prístrojom umiestneným na strane zdroja .  

b) Vodič, kde nie je pravdepodobné , že bude preťažený , pokiaľ je vodič chránený pred 

skratom a nemá odbočky ani zásuvky 

c) Na vedení pre telekomunikácie , riadenie a signalizáciu. 
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Istenie proti preťaženiu z bezpečnostných dôvodov vynechávame  na miestach , kde by nečakané 

odpojenie vyvolalo nebezpečenstvo [28] 

 

Funkčná charakteristika istiaceho prvku musí podľa [9] vyhovovať týmto podmienkam : 

 

 𝐼𝐵 ≤  𝐼𝑛  ≤  𝐼𝑍                                                                                                                               (5) 
  

 𝐼2  ≤ 1,45 . 𝐼𝑍                                                                                                                                 (6) 
 

Kde:  

IB         je Prúd použitý vo vedení; 

In Menovitý prúd istiaceho prvku; 

IZ Dovolené prúdové zaťaženie vodiča; 

I2 Prúd zaisťujúci účinné zapôsobenie v dohodnutej dobe. 

7.3 Ochrana pred skratom  

 Pod pojmom skrat rozumieme náhodne alebo úmyselne vodivé spojenie medzi dvoma 

alebo viacerými vodivými časťami vedúce k tomu, že rozdiel elektrických potenciálov medzi 

týmito časťami je rovný alebo sa blíži nule. Istením proti skratu sa snažíme zabrániť prekročeniu 

maximálnej dovolenej hodnoty teploty pri skrate (napr. pri vodičoch s PVC izoláciou 160 ° C) a 

tiež nebezpečnému mechanickému namáhaniu. V každom dôležitom bode inštalácie musíme určiť 

(či už výpočtom alebo meraním) predpokladaný skratový prúd. Prístroj chrániaci pred skratom 

musíme, podobne ako v prípade preťaženia, umiestniť do miesta, kde dochádza k zmene 

dovoleného prúdu vodiča vplyvom zmeny prierezu či inej zmeny. Pokiaľ nie je v priestoroch 

nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu, môžeme ochranný prvok umiestniť aj iné miesto v prípade, 

že medzi bodom zmeny a umiestnením prístroja nesmie byť odbočka ani zásuvka a táto časť vodiča 

nesmie prekročiť dĺžku 3 m , musí byť minimalizované nebezpečenstvo skratu a ohňa a ochrana 

pred skratom je zabezpečená prístrojom na začiatku inštalácie. 

 

 Ak je nebezpečenstvo skratu na vedení minimálne a nie je umiestnené v blízkosti 

horľavých materiálov, tak v tom prípade môžeme ochranu proti skratu vynechať (napr. pri 

vodičoch spájajúce generátory).Všetky prúdy spôsobené skratom musí byť prerušené do takej 

doby, aby sa izolácia vodiča nezahriala na maximálnu dovolenú teplotu . Podmienkou správneho 

istenie proti skratu pre dobu pôsobenia ochranného prístroja nepresahujúci 0,1 s teda je, aby 

energia, ktorú prepustí ochranný prístroj I2t nebola väčšia, než energia, ktorú znesie vodič k2S2 . 

Pre dobu odpojenie do 5 s potom podľa [9] platí [28]: 

 𝑡 = (
𝑘𝑆

𝐼
)

2

                           [𝑠]                                                                                                       (7) 

Kde:  

t        je Doba trvania skratu [s]; 

S Prierez vodiča [mm2]; 

I Efektívna hodnota účinného skratového prúdu [A]; 

k Súčiniteľ rešpektujúci merný odpor a tepelnú kapacitu materiálu [-]. 

Pre vodiče Cu s PVC izoláciou je k = 115 a pre Al vodiče s PVC izoláciou je k = 76 
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7.4 Automatické odpojenie od zdroja  

 Automatické odpojenie od zdroja je ochranné opatrenie, pri ktorom je základná 

ochrana zaistená základnou izoláciou živých častí. Ochrana pri poruche je zaistená ochranným 

pospájaním a automatickým odpojením od zdroja . Prípadne je použitá doplnková ochrana 

prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom do 30 mA. Ochrana automatickým odpojením od 

zdroja spočíva v použití ochranného vodiča k spätnému vedeniu poruchového prúdu k uzlu zdroja. 

 Jednou z najdôležitejších podmienok prevedenia ochrany je pospájanie neživých 

častí a ostatných kovových častí budov. Vytvára sa tým spôsobom, že v každej budove sú navzájom 

spojené ochranné vodiče, uzemňovací prívod,  rozvod vody, rozvod plynu, rozvod ústredného 

kúrenia, klimatizácie a prepojenie kovových konštrukcií , ktoré slúžia na vystuženie betónu a 

ďalšie prístupné kovové konštrukčné časti objektu. 

 Najdôležitejšie je automatické odpojenie pri poruche. Ochranný prvok v prípade 

poruchy medzi živou a neživou časťou alebo medzi vodičom vedenia a ochranným vodičom 

obvodu, musí automaticky odpojiť zdroj napájania zariadenia v stanovenom čase. Maximálne doby 

odpojenia v striedavej sieti (AC) v prípade siete TN sú uvedené v Tabuľke 8. V prípade použitia 

prúdového chrániča sa vzťahujú doby odpojenia k predpokladaným poruchovým prúdom 5 x IΔn, 

teda päťnásobku menovitého vybavovacieho reziduálneho prúdu chrániča. 

 

Tabuľka 8: Maximálna doba odpojenia od zdroja pri poruche v sieti TN [10] 

Fázové napätie [V] 50 až 120 120 až 230 230 až 400 400 a viac 

Doba odpojenia [s] 0,8s 0,4s 0,2s 0,1s 

 

 Doplnkovú ochranu prúdovým chráničom s vybavovacím reziduálnym prúdom 

do 30 mA musíme vykonať v striedavej sieti pri prenosných zariadeniach s menovitým prúdom do 

32 A určeným pre vonkajšie použitie v zásuvkách s menovitým prúdom do 20 A určenými pre 

Obr.  7.1: Pospájanie uzemnenia v budove [12] 
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všeobecné použitie . Toto opatrenie sa však netýka špeciálnych zásuviek pre spotrebiče , kde by 

vypnutie spôsobilo veľké škody. Jedná sa napríklad o chladničku , mrazničku  alebo výpočtovú a 

kancelársku techniku . Ďalšou podmienkou je dodržiavanie požiadavky pre impedanciu poruchovej 

slučky . 

 

Impedanciu slučky určíme podľa [ 10 ] zo vzťahu [28] : 
 

 1,5 . 𝑍𝑆 . 𝐼𝑎 =  𝑈0  =>  𝑍𝑆 =  
2

3
 .

𝑈0

𝐼𝑎
                      [𝛺]                                                              (8) 

Kde:  

ZS        je Impedancia poruchovej slučky [Ω]; 

Ia Prúd zaisťujúci samočinné pôsobenie odpojovacieho prvku v stanovenej 

dobre [A]; 

U0 Menovité striedavé napätie vodiča oproti zemi [V]; 

1,5 Súčiniteľ rešpektujúci chybu výpočtu (merania) impedancie. 

 

 Na odpojenie môžeme použiť nadprúdové ochranné prístroje, teda poistky a ističe, 

alebo tiež prúdový chránič. V prípade použitia poistiek alebo ističov je treba v poruchovom 

obvode vyvolať pomerne vysoký prúd, aby bola dodržaná odporovacia doba. To znamená, že 

vyhovujúca impedancia poruchovej slučky bude pomerne nízka. Ak vypínacie charakteristiky 

poistiek a ističov alebo skutočná impedancia poruchovej slučky nezaistí odpojenie od zdroja v 

predpísanom čase, musíme vytvoriť doplnkové pospájanie. Vhodnou ochranou je použitie 

prúdového chrániča, keďže pri vybavovacom prúde chrániča niekoľkých mA, môže byť 

impedancia poruchovej slučky rádovo v stovkách až tisíckach ohmoch. Aby sme zaistili 

selektívnosť, môžeme použiť prúdové chrániče typu "S" v sérii s bežným typom. Prúdové 

chrániče nesmieme použiť v sieti TN-C. Pred chráničom je nutné rozdeliť vodič PEN na vodiče 

PE a N (sieť TN-C-S). Ochranný vodič PE (PEN) sa nesmie istiť. 

 

Aby boli následky poruchy v sieti pôsobením vonkajších vplyvov do doby až kým sa 

neodstránia čo najmenšie , platí pre uzemnenie v sieti TN tieto podmienky : 

a) Zemný odpor pracovného uzemnenia uzla zdroja nemá byť väčší ako 5Ω , v sťažených 

podmienkach napríklad na pôjde sa pripúšťa najviac 15Ω. 

b) Celkový odpor uzemnenia vodičov PEN (vrátane uzemnenia uzla) nemá byť pre siete 

s napätím 230V väčší než 2Ω. Táto hodnota nemusí byť dodržaná tam,  kde sú horšie 

podmienky na uzemnenie (napríklad na pôjde) . 

c) Ochranný vodič sa musí uzemniť alebo spojiť s uzemňovacou sústavou siete ešte ďalej vo 

vonkajšom rozvode , v hlavných rozvádzačoch v objektoch s vlastným transformátorom. 

d) Uzemnenie nesmie mať na začiatku a na konci siete odpor väčší než 5Ω a v priebehu siete 

nesmie mať odpor väčší ako 15Ω. 

e) Ochranný vodič sa dimenzuje s ohľadom na prierez krajných vodičov. [10] 

7.4.1 Prúdový chránič 

Prúdový chránič je elektrické zariadenie (elektrický prístroj), zabezpečujúci elektrický 

obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dochádza k úniku (aj relatívne 

malej) časti elektrického prúdu mimo chránený obvod (tzv. chybový alebo poruchový prúd). K 

takejto situácii môže dôjsť napr. pri priamom dotyku uzemneného ľudského tela so živou časťou 

obvodu. Dvojpólový prúdový chránič porovnáva veľkosť prúdu, tečúceho fázovým vodičom s 

veľkosťou prúdu, tečúceho neutrálnym vodičom.  
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Pokiaľ sú veľkosti prúdov zhodné (vektorový súčet ich okamžitých hodnôt je nulový), 

obvod zostáva pripojený. Pri náraste prúdovej asymetrie (rozdielu veľkostí prúdov) nad určitú 

hodnotu, charakteristickú pre daný chránič (tzv. citlivosť chrániča), dôjde k rýchlemu odpojeniu 

oboch pólov chráneného obvodu. 

Na rozdiel od ističa alebo tavnej poistky, ktoré chránia obvod pred nadprúdom (nárast 

veľkosti prúdu nad určitú menovitú hodnotu), prúdový chránič reaguje výhradne na prúdovú 

asymetriu v obvode - a to už na hodnotu 100-1000 násobne menšiu než býva menovitý prúd 

ističa. Pre ilustráciu: typická citlivosť prúdového chrániča je 30 mA (0.03 A), pričom typický 

vypínací prúd ističa v domácom rozvode je 15 A. Pri priamom dotyku časti ľudského tela so 

živým kontaktom, resp. živou časťou zariadenia, tečie časť prúdu z obvodu cez ľudské telo do 

zeme. O túto veľkosť sa zvýši hodnota prúdu, tečúceho cez živý (fázový) pól prúdového 

chrániča. Veľkosť prúdu, tečúceho cez neživý (neutrálny) pól však zostáva nezmenená, v 

dôsledku čoho prúdový chránič obvod odpojí. Prúdový chránič je preto zásadný prvok ochrany 

voči úrazu elektrickým prúdom pri živom dotyku. 

Citlivosť a reakčná doba prúdových chráničov pre ochranu pred priamym dotykom je 

navrhnutá tak, aby k odpojeniu obvodu došlo už pri takej veľkosti prúdovej asymetrie (5-30 mA) 

a v takom krátkom čase (25-40 ms), aby následky priameho dotyku neboli pre zdravého človeka 

nebezpečné. [11] 

Využitie 

 ochrana pred priamym a nepriamym dotykom 

 ochrana pred požiarom, spôsobeným zvodovým prúdom 

 ochrana pred poškodením prístrojov zvodovým prúdom 

Súčasne platné technické normy vyžadujú použitie prúdových chráničov v novobudovaných 

rozvodoch. 

Staršie rozvody je však tiež veľmi vhodné doplniť prúdovými chráničmi, najmä tie vetvy 

rozvodov, ktoré vedú do priestorov so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom (vlhké 

prostredie, sociálne zariadenia, kúpeľne a pod.). Ich použitie výrazne znižuje riziko vážneho 

úrazu elektrickým prúdom [11]. 

7.4.1.1 Konštrukcia prúdového chrániča 

  

Obr.  7.2: Konštrukcia dvojpólového prúdového chrániča [11] 
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Jednotlivé konštrukčné časti dvojpólového prúdového chrániča: 

1) Vstupné kontakty 

2) Výstupné kontakty 

3) Obnovovacie tlačidlo ( reset ) 

4) Vypínacie kontakty, ovládané elektromagnetom diferenciálneho relé  

5) Elektromagnet diferenciálneho relé  

6) Súčtový transformátor 

7) Pomocná elektronika ( zosilňovač diferenciálneho napätia z transformátora ) 

8) Testovacie tlačidlo 

9) Testovací závit transformátora 

7.4.1.2 Zapojenie prúdového chrániča 

 

  

Obr.  7.3: Zapojenie prúdového chrániča v sieti TN [3] 
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8 PROBLEMATIKA INTELIGENTNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE 

8.1 Pojem inteligentná alebo systémová elektroinštalácia  

Inteligentný dom je to taký dom , ktorý zaisťuje optimálne vnútorné prostredie pre komfort 

osôb , ktoré sa v ňom nachádzajú hlavne prostredníctvom stavebnej konštrukcie , techniky 

prostredia , riadiacich systémov , služieb a managementu . Tento dom je efektívny ekonomicky , 

energeticky aj z hľadiska pôsobenia na vonkajšie prostredie a umožňuje viacúčelové použitie 

a rekonfigurácie použitého riadiaceho systému . Inteligentný dom reaguje na potreby obyvateľov 

s cieľom zvýšiť ich pohodlie , spríjemniť ich voľný čas , zaručiť čo najvyššiu bezpečnosť a znížiť 

náklady na prevádzku . Tieto domy často nazývajú aj názvami ako napríklad                                                

„ digitálna domácnosť“ , „ digitálny dom“ , „ múdry dom“  [13][27]. 

S problematikou inteligentných domov sa spájajú pojmy: 

a) Technické vybavenie : Pre ušetrenie energií na vykurovanie treba zvoliť vhodný typ 

zdroja tepla ( tepelné čerpadlá , solárne panely ) , na spôsob chladenia a výmenu 

vzduchu v objekte . Podstatný je tiež výber strešných okien a žalúzii a či bude požitý 

aj akumulačný zásobník teplej úžitkovej vody [14].  

b) Integrované projektovanie : Pri návrhu inteligentného domu s nízkou spotrebou energií 

je potrebné zjednotiť architektonický návrh , stavebný projekt a projekt technického 

vybavenia domu . Je veľmi dôležité umiestnenie domu v teréne , jeho orientácia voči 

slnku a svahu , sklon a tvar strechy a vhodný výber použitých materiálov [14]. 

c) Ekológia : Systémy inteligentných domácností sú šetrné voči životnému prostrediu 

vďaka integrácii alternatívnych zdrojov energie a ich efektívnemu riadeniu vo väzbe 

na nízko energetické stavby [13]. 

d) Integrované riadenie : K dosiahnutiu maximálneho efektu je potrebné , aby všetky 

technológie použité v dome medzi sebou komunikovali a tak vytvorili integrovaný 

riadiaci systém , ktorý je ovládaný buď pomocou zberníc alebo bezdrôtovo [14] [27]. 

8.2 Rozdiel medzi klasickou a inteligentnou elektroinštaláciou 

8.2.1 Klasická elektroinštalácia 

Klasická elektroinštalácia predstavuje súhrn silových vodičov zabezpečujúcich ovládanie 

základných elektrických funkcií ako je osvetlenie , napájanie zásuviek , spínanie a vypínanie 

kúrenia , sťahovanie a vyťahovanie žalúzii a pod. [25] 

a) Výhody klasickej elektroinštalácie:   

 Cena materiálu 

 Menej práce 

b) Nevýhody klasickej elektroinštalácie: 

 Zložitá kabeláž 

 Ovládanie je vždy mieste realizované na silových vodičoch , z toho dôvodu nie 

je možné spínacie prvky premiestňovať  

 Systém neumožňuje jednoduché dopĺňanie funkcií 

 Chýba spätná informácia o vykonávanej činnosti 
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 Spojenie s nadstavbovou inštaláciou (požiarna signalizácia, zabezpečovací 

systém) je veľmi problematické a ekonomicky nákladné 

 Každá zmena systému znamená časovo a finančne náročné stavebné úpravy 

 Vyšší počet istiacich prvkov [25] 

 

8.2.2 Inteligentná elektroinštalácia 

Inteligentná elektroinštalácia sa delí na nízkonapäťovú zbernicu a na silové, čiastočne 

centralizované ovládanie. Zbernica umožňuje prepojenie jednotlivých spínačov, snímačov, 

vstupov, ovládačov cez jednoduché cenovo nenáročné dvojvodičové vedenie. [25] 

a) Výhody inteligentnej elektroinštalácie: 

 Systém umožňuje individuálne aj skupinové ovládanie svietidiel 

 Osvetľovanie zvolených priestorov 

 Nastavovanie svetelných scén pre rôzne využitie miestnosti  

 Centrálne a núdzové vypínanie 

 Zapínanie a vypínanie osvetlenia podľa vonkajších podmienok (súmrakové 

a časové spínanie) 

 Diaľkové ovládanie 

 Rolety , žalúzie a markízy môžu byť lokálne , centrálne alebo diaľkovo 

ovládané 

 Jednoduchá a prehľadná inštalácia 

 Ľahká rozšíriteľnosť systému 

 Možnosť väzby na vykurovanie alebo klimatizačný systém 

 Systém môžeme doplniť o bezpečnostný systém 

 V exteriéri môže systém ovládať otváranie garážových brán či polievanie 

trávnika 

 Systém je možné ovládať na diaľku cez mobil 

Obr.  8.1: Príklad zapojenia klasickej elektroinštalácie [25] 
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 V energetickej oblasti systém dozerá napríklad na ekonomické využívanie 

energetických zdrojov (povolí zapnutie pračky len počas zníženej tarify či 

vypne vykurovanie pri otvorení okna) 

b) Nevýhody inteligentnej elektroinštalácie : 

 Cena elektroinštalácie – odhaduje sa niekoľkonásobok ceny klasickej 

elektroinštalácie , pri použití bezdrôtového prepojenia to môže byť len 1,3 

násobok 

 Nedá sa realizovať na hotovú elektroinštaláciu. Výnimkou je bezdrôtové 

rádiofrekvenčné prevedenie inteligentnej elektroinštalácie [25] 

8.3 Riadenie a ovládanie inteligentnej elektroinštalácie 

Inteligentná elektroinštalácia sa dá ovládať veľmi jednoduchým spôsobom. Systém môže 

upozorniť na novú poštu v poštovnej schránke , rozsvietiť svetlo po ceste do kuchyne , ráno spustiť 

automatický budík , otvárať žalúzie , či zapnúť kávovar a veľa ďalších príjemných funkcií . Stav 

domácnosti je možný sledovať z akéhokoľvek miesta pomocou zariadenia vybaveného 

internetovým pripojením . [13][27] 

Riadiaci systém inteligentnej elektroinštalácie je založený na zbernicovej komunikácii 

s vhodnou topológiou siete alebo na bezdrôtovej komunikácii. Voľba typu komunikačnej zbernice 

, vhodnej topológie siete a type bezdrôtového prenosu je závislá na rozsiahlosti elektroinštalácie , 

požiadavkách na ovládanie a kompatibilite použitých prvkov . [18][27] 

Všetky prístroje , ktoré sú súčasťou elektroinštalácie je možné rozdeliť do štyroch skupín : 

a) Snímače : sú to prístroje reagujúce na určitú situáciu v systéme , ktorá môže byť napr. 

: zmena teploty , zmena tlaku , alebo vlhkosti v miestnosti a pod. . Všetky zmeny 

v systéme sú snímačmi automaticky preposielané na zbernicu. Medzi snímače patrí 

zbernicové tlačidlo , termostat , detektor pohybu , spínače , požiarne hlásiče , binárne 

výstupy a iné. [18] [27].   

b) Aktívne členy (Aktory) : Robia operácie , ktoré sú následne dôsledkom zmeny 

v systéme vyvolané snímačom alebo samotným systémom. Napríklad pri poklese 

teploty v miestnosti počas slnečného dna systém vyroluje rolety aby mohlo teplo cez 

okná vstupovať do miestnosti , alebo zapne kúrenie . Po reakcii detektora pohybu sa 

aktivuje bezpečnostný systém a pod.. Aktívnymi prvkami sú riadiace jednotky 

s výkonovými spínačmi a stmievacími jednotkami [18]. 

c) Systémové prístroje a komponenty: tieto prístroje zaisťujú základné funkcie a vytvárajú 

jeho infraštruktúru .Hovoríme teda napríklad o routeroch , RF modulových 

prijímačoch , zvernicových zdrojoch napätia, zvernicových zosilňovačoch a radičoch . 

d) Riadiace prvky ( kontroléry ):  zaisťujú vzájomné poprepájanie snímačov a akčných 

prvkov pre vyšší počet komplexných funkcií . Medzi tieto riadiace prvky patria logické 

členy a logické moduly [23][27]. 
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8.4 Štandardy zbernicových systémov pre riadenie elektroinštalácie 

Inteligentné riadenie objektov spočíva v komunikácii ovládacích členov s výkonovými 

prvkami pomocou spoločnej zbernice alebo RF prenosu . Každý spotrebič ja zapínaný a vypínaný 

na základe povelu zo zbernice alebo vysielača. Zbernica je obvykle tvorená párom vodičov 

(krútená dvojlinka), ktorou sú jednotlivé prvky elektroinštalácie poprepájané. Bezdrôtovú 

komunikáciu tvorí iba vysielač a pri prijímač signálu [18] [27]. 

Inteligentnú elektroinštaláciu členíme podľa kritérií : 

 Kompatibilita a normalizácia protokolu 

 Centralizovanosť 

 Komplexnosť 

 Prenosové médium 

 Topológie 

8.4.1 Kompatibilita a normalizácia protokolu 

Delenie podľa spôsobu vývoja a prezentovania na verejnosti: 

a) Otvorený systém: Zariadenie, kompatibilné s týmto systémom , môže ponúkať 

ktorýkoľvek výrobca , pretože daný systém je podložený verejne dostupným 

štandardom (EN, ISO, IEC, ANSI). Prvky od rôznych výrobcov sa líšia len iným 

aplikačným programom. Výhodou tohto systému je veľký výber komponentov 

a vysoká variabilnosť projektu .Z dôvodu vysokej ceny vysokej ceny nie sú vhodné pre 

menšie elektroinštalácie .[19] [27]. 

b) Uzavretý systém: 

Je to systém od jedného či menšej skupiny výrobcov. Spôsob komunikácie a funkcie 

nie je pre verejnosť dostupný. Tieto systémy sú určené pre menšie budovy , sú finančne 

priaznivejšie ak otvorené systémy a sú vyrábané veľkým množstvom firiem . Tieto 

systémy sú jednoducho programovateľné , ale väčšina funkcií je daná od výrobcov 

a nie je možné ich editovať. [19][27]. 

8.4.2 Centralizovanosť 

Pod pojmom centralizovanosť rozumieme miesto alebo miesta v elektroinštalácii , ktoré celý 

systém riadia . 
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8.4.2.1 Centralizovaný systém   

Činnosť všetkých prvkov v elektroinštalácii sú riadené povelmi z hlavnej riadiacej jednotky , 

na ktorú sú hviezdicovo pripojené. Všetci účastníci majú svoje vlastné pripojenie k riadiacej 

jednotke , ktorá je buď zbernicová ( iNELS , Ego-n) alebo pomocou vlastného vedenia (PLC) . 

Tento druh systému sa používa v menších budovách ako napríklad rodinné domy alebo kancelária 

a pod.. Hlavnou výhodou je možnosť vyhodnocovania dát o dianí v objekte. Veľkou nevýhodou 

centralizovaného riadenia je pri výpadku riadiacej jednotky prestáva fungovať celý systém 

[20][27]. 

8.4.2.2 Decentralizovaný systém 

Tento systém neobsahuje hlavnú riadiacu jednotku , ale všetky prvky v elektroinštalácia majú 

vlastnú riadiacu jednotku a sú prepojené pomocou zbernicového vedenia, tzn., že žiadny nie je 

nadradený a celkovú komunikáciu si každý prvok zaisťuje samostatné . Používajú sa vo veľkých 

budovách . Výhodou je väčšia spoľahlivosť oproti centralizovanému systému [20][27]. 

8.4.2.3 Hybridné systémy 

Hybridné systémy sú kombináciou Centralizovaného a decentralizované systému. Spája 

výhody oboch systémov a tým minimalizuje náklady na celý systém . Všetky prvky 

v elektroinštalácii ( tlačidlá , spínače , termostaty a pod. ) sú pripojené na zbernicu , ktorá je 

pripojená k riadiacej jednotke , na ktorú sú hviezdicovo pripojené tiež výstupy. [20][27]. 

Obr.  8.2: Centralizovaný systém [20] 

Obr.  8.3: Decentralizovaný systém [20] 
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8.4.3 Komplexnosť 

Hovorí o tom , či je systém určený pre riadenie všetkých úloh automatizácie budovy a iných 

technológii alebo sa špecializuje na jednu konkrétnu oblasť (napr. vykurovanie , riadenie osvetlenia 

, ovládanie roliet na budove a pod.) Špecializované systémy , medzi ktoré patrí DALI   (riadenie 

osvetlenia), OpenTherm (ovládanie kotlov a bojlerov) fungujú v spolupráci s nadradením 

systémom [19][27]. 

8.4.4 Prenosové médium 

Pre prenos informácií v systéme sa nepoužíva vždy zbernica alebo káblové vedenie . Niekedy 

je pohodlnejšie aj užitočnejšie bezdrôtové ovládanie , vzdialené ovládanie pomocou internetu a tiež 

ovládanie silovým vedením [19][27]. Medzi najčastejšie používané prenosové médiá patria : 

a) Zbernicové vedenie – je tvorené káblom určitých vlastností pracujúcim na úrovni 

bezpečného napätia .  

b) Powerline 230 V – je vhodný pre rozšírenie už realizovanej elektroinštalácie , pretože 

jednotlivé prvky medzi sebou komunikujú po rozvodoch nízkeho napätia. 

 

c) Ethernet – Funguje cez pripojenie k miestnej sieti LAN . Umožňuje užívateľom 

vzdialené pripojenie, cez ktoré užívateľ môže ovládať a kontrolovať systém . Spojenie 

ethernetom zrýchľuje komunikáciu medzi jednotlivými prvkami rozsiahlejších 

elektroinštalácii a tiež podporuje komunikáciu medzi viacerými systémami . 

d) Optické vlákno – Používa sa na prenos na dlhé vzdialenosti , dosahuje oveľa vyššej 

rýchlosti ako ostatné prenosové médiá a jeho hlavnou výhodou je odolnosť voči 

elektromagnetickému rušeniu. 

e) Bezdrôtové spojenie (RF) – Celá komunikácia prebieha bezdrôtovo na frekvencii 868 

MHz s dosahom 200 – 300 m, vysielače nepotrebujú pre svoju činnosť externé 

napájanie , pretože sú napájané z batérie . Inštalácia bezdrôtových prvkov prebieha bez 

akéhokoľvek stavebného zásahu [22][27]. 

8.4.5 Topológie 

Topológia je spôsob prepojenia jednotlivých prvkov zbernice. Zbernica neslúži ako napájanie 

jednotlivých prvkov ale slúži iba k ich ovládaniu . V praxi každý systém má svoju topológiu 

a výrobca pri svojom produkte definuje možnosti prepojenia . 

Obr.  8.4: Hybridný systém [20] 
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8.4.5.1 Lineárna topológia 

Jednotlivé prvky sú pripojené na priebežné vedenie . Výhodou tejto topológie je jej 

prehľadnosť , jednoduchosť pripájania prvkov do zbernice , jednoduchá rozlíšiteľnosť a malá 

spotreba prepojovacieho kábla . Nevýhodou je výpadok viac než jednej stanice pri poruche 

zbernice [16][27]. 

 

8.4.5.2 Líniová (sériová) topológia 

Prvky sú pripájané na zbernicu sériovo bez odbočiek. Riadiacu jednotku v tomto prípade je 

možné umiestniť na akékoľvek miesto v zbernici . Je to jednoduchá a lacná štruktúra. Nevýhodou 

je , že pri výpadku jedného prvku dochádza k výpadku viacerých prvkov v systéme [16][27]. 

 

8.4.5.3 Kruhová topológia 

Je tvorená postupným poprepájaním prvkov a následným spojením oboch koncov zbernice 

.Táto štruktúra je jednoduchá , prehľadnejšia a bezpečnejšia , vďaka menšiemu počtu ovládacích 

vedení [16][27]. 

 

8.4.5.4 Hviezdicová topológia 

Uprostred tejto štruktúry je riadiaca jednotka , na ktorú je každý prvok pripojený vlastným 

vedením. Hlavná výhoda je spoľahlivosť , pri výpadku ktoréhokoľvek prvku nedôjde k výpadku 

ďalších prvkov štruktúry a tiež možnosť jednoduchého rozširovania štruktúry. Nevýhodou je veľké 

Obr.  8.5: Lineárna topológia [27] 

Obr.  8.6: Líniová topológia [27] 

Obr.  8.7: Kruhová topológia [27] 
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množstvo káblov a z toho dôvodu je táto topológia aj finančne náročnejšia ako predchádzajúce 

topológie . Pri výpadku riadiacej jednotky dôjde k výpadku celej siete [16][27]. 

 

8.4.5.5 Stromová topológia  

Ide o prepojenie hviezdicovej a lineárnej topológie , pripomínajúca strom a z toho vyplývajú 

aj výhody – bezpečnosť , cena a možnosť následného rozširovania systému . Komunikácia prebieha 

po jednotlivých vetvách , a preto nedôjde k výpadku celej štruktúry pri výpadku na časti vedenia 

[16][27]. 

 

8.5 Funkcie , ktoré inteligentný systém umožňuje ovládať či riadiť 

8.5.1 Ovládanie osvetlenia 

Svietidlá môžu byť ovládané pomocou vypínačov , stmievačov, diaľkových spínačov , 

pohybových senzorov alebo tiež podľa naprogramovaného režimu . Automatické spínanie 

svietidiel v závislosti na prítomnosti osôb v miestnostiach vedie k vysokým úsporám elektrickej 

energie. Naprogramované spínanie svietidiel behom neprítomnosti osôb môže pomôcť 

zabezpečeniu budovy [17][27]. 

  

Obr.  8.8: Hviezdicová topológia [27] 

Obr.  8.9: Stromová topológia [27] 
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8.5.2 Regulácia vykurovania , chladenia a ventilácie 

Teplota v každej miestnosti budovy je snímaná senzormi , ktoré predávajú informácie 

o aktuálnych podmienkach riadiacej jednotke tepelného zdroja , ktorá reguluje teplotu v každej 

miestnosti podľa zadaných parametrov od užívateľa . Vďaka funkcii časovania je možné nastaviť 

niekoľko tepelných režimov , ktoré môžu byť pre každú miestnosť iné. Systém je tiež schopný 

vypnúť vykurovanie pri otvorení okna v miestnosti [15][27]. 

8.5.3 Riadenie tieniacej techniky 

Tieniacu techniku ( žalúzie , rolety , markízy ) sa dá ovládať nielen ručne pomocou spínačov 

zabudovaných v stene , ale tiež bezdrôtovo , pomocou časových programov , súmrakových 

snímačov alebo v závislosti na intenzite slnečného žiarenia . Program tieniacej techniky môže 

dopomôcť k väčšej úspore elektrickej energie spotrebovanej na vykurovanie , chladenie alebo 

osvetľovanie miestností a to pomocou natáčania lamiel žalúzií alebo roliet pre odrážanie slnečných 

lúčov do vnútorného priestoru budovy v zimnom období alebo do vonkajších priestorov budovy 

v letnom období . Vonkajšia tieniaca technika môže byť vybavená snímačmi poveternostných 

podmienok , ktoré chránia automatickým zatiahnutím roliet alebo žalúzií [17][27].  

8.5.4 Ovládanie strešných okien , brán a dverí 

Strešné okná tak ako tieniaca technika môžu byť vybavené senzormi poveternostných 

a zrážkových snímačov , vďaka ktorým dôjde k ich uzavretiu .Elektricky ovládané dvere , brány 

a vráta môžu byť ovládané diaľkovo , senzoricky a tiež môžu byť spojené so systémom požiarnej 

signalizácie a bezpečnostného systému budovy [15][27]. 

8.5.5 Zabezpečovací systém 

Väčšina výrobcov ponúka zabezpečovací systém ako súčasť elektroinštalácie , vďaka tomu 

mame prehlaď o chode domácnosti , či sa už jedná o požiarnu signalizáciu , alarm , kamerový 

systém , detektory rozbitia skla alebo infračervené závory . Pri akejkoľvek udalosti môže systém 

informovať užívateľa cez mobilný telefón . Pri odchode posledného obyvateľa domu sa 

automaticky zapne alarm , vypnú sa svietidlá a zatiahnu rolety na oknách [13][27]. 

8.5.6 Doplnky pre zábavu a odpočinok 

Vďaka multifunkčným ovládačom môže užívateľ spustiť prehrávanie filmu alebo hudby 

jedným tlačidlom .So súčasným stlmením osvetlenia a zatiahnutím žalúzií sa vyroluje plátno 

, zapne projektor a zosilňovač nastaví požadovanú hlasitosť zvuku [13][27].   

8.5.7 Vzdialené ovládanie 

Môže sa jednať o bezdrôtové RF ovládače , telefonický prístup , ktorým sa dá ovládať len malé 

množstvo funkcií , alebo internetové rozhranie , cez ktoré sa dá vďaka množstvu vizualizácii 

ovládať a programovať elektroinštaláciu pomocou prenosového zariadenia , ktorým môžu byť 

notebooky , tablety alebo smartphone [15][27]. 
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8.6 Možnosti využitia systémových elektroinštalácií v objektoch 

8.6.1 Administratívne budovy  

Jedná sa o kancelárske objekty , v ktorých ja kladený dôraz na komfort a úsporu energie . 

Keďže sú tieto budovy využité len niekoľko hodín denne , tak sú vybavené automatickým riadením 

teploty a osvetlenia . Systém pred začatím pracovanej doby prepne režim z úsporného do 

komfortného a po ukončení pracovnej doby sa opäť vráti do úsporného režimu . Aby sa zamedzilo 

zbytočnému vykurovanie alebo osvetleniu prázdnych kancelárii , je objekt vybavený snímačmi 

prítomnosti osôb .Vďaka vizualizačným zariadeniam je možné v budove upravovať stav osvetlenia 

, teploty , ovládať žalúzie a pod.. Uplatňujú sa tu aj kartové systémy pre riadenie prístupu a tiež 

prepojenie s bezpečnostným systémom [15][27]. 

8.6.2 Bytové a rodinné domy 

Inteligentné systémy sa využívajú v domoch so značným komfortom a veľkými nárokmi na 

úsporu elektrickej energie . Medzi bežné funkcie v týchto objektoch patrí ručné alebo automatické 

riadenie osvetlenia , regulácia vykurovania a klimatizácie , ovládanie tieniacej techniky . Riadiaci 

systém funguje v spolupráci s ďalšími systémami , hlavne so systémom elektronického 

zabezpečenia . Často sa využíva bezdrôtové ovládanie , vzdialený prístup a tiež množstvo 

vizualizácii objektu [15][27]. 

8.6.3 Priemyselné objekty 

V priemyselných procesoch je kladený dôraz na úsporu elektrickej energie a z toho dôvodu sa 

tu využíva automatické riadenie osvetlenia , vykurovania a vetrania .Systém tiež kontroluje 

hodnotu maximálneho odberu elektrickej energie . Medzi veľmi dôležité funkcie patri tiež hlásenie 

prípadných porúch [15][27]. 
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9 SYSTÉM LOXONE 

9.1 Popis systému  

9.1.1 Ovládanie, riadenie a regulácia 

Inštalácia od firmy Loxone sa v jednoduchom zapojení inštaluje do hviezdy , tzn. Všetky 

snímače a akčné členy sú pripojené priamo na Loxone miniserver, ktorý je umiestnený do 

rozvádzača elektrickej energie .V zložitejších zapojeniach je možné Loxone miniserver rozšíriť 

o extension moduly, ktoré predstavujú rozšírenie existujúcich vstupov na Loxone miniserver 

o ďalšie vstupy a výstupy . Výhoda tohto decentralizovaného zapojenia je tá, že nemusíme všetky 

silové a signálne vodiče viesť až do rozvádzača , ale inštaláciu je možné rozdeliť do niekoľkých 

blokov , pochodí alebo iných častí [29] . 

9.1.2 Univerzálnosť a flexibilita 

Systém Loxone je možné používať s klasickými vypínačmi a tlačidlami , prípadne s KNX/EIB 

prvkami , dotykovou obrazovkou , ovládanie cez webové rozhranie, iPhone , iPad a ďalšie systémy 

inteligentných telefónov a smartphone [29] . 

Loxone extension sa pripája na miniserver 2 žilovým vodičom do tzv. BUS systému a po 

pripojení tvoria jednu jednotku. Systém Loxone je otvorený systém a umožňuje komunikáciu aj so 

spínačmi a akčnými členmi iných značiek a výrobcov ako napr. KNX/EIB alebo EnOcean. Systém 

Loxone je veľmi flexibilný a modulárny . Tento systém je kedykoľvek možné rozšíriť o ďalšie 

moduly alebo prvky . Ďalšou výhodou tohto systému je , že dokáže ovládať IP zariadenia , ktoré 

majú podporu IP protokolu pomocou Wifi siete , alebo LAN pripojenia [29]. 

9.1.3 Ovládanie, nastavenie a programovanie 

Programovanie a nastavenie tohto systému vyžaduje základné znalosti ovládania PC 

a prípadné nastavenie alebo zmenu programu zvládane užívateľ aj pomocou podrobných video 

návod na internete.  

Na vstupy miniserveru je možné pripojiť akékoľvek bezpotenciálové tlačidlo , pohybový 

spínač , magnetický kontakt, alebo iné spínacie zariadenie napr. merač intenzity vetra . Tento 

systém disponuje špeciálnymi analógovými vstupmi , na ktorých je možné sledovať 

a vyhodnocovať analógové zmeny v rozsahu priemyselnej regulácie 0-10 VDC. Výstupy tohto 

systému sú realizované digitálnou formou spínacích relé , alebo analógovo pomocou výstupov   0-

10 VDC na ovládanie analógových a priemyselných aktorov [29] . 
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9.2 Miniserver 

Technické parametre: 8 digitálnych vstupov , 8 digitálnych výstupov , 4 analógové vstupy ,  

4 analógové výstupy , LAN konektor , KNX/EIB konektor , 24 V napájanie , montáž na DIN lištu 

, rozmery 155 x 85 x 49 mm 

  

9.3 Funkcie systému Loxone 

9.3.1 Zabezpečovací systém – alarm 

Pomocou tohto systému je možné jednoducho vytvoriť zabezpečovací systém, ktorý je možné 

jednoducho naprogramovať pomocou existujúcich detektorov. Alarm môže využívať pohybové 

detektory, ktoré sa normálne vo Vašom systéme využívajú na zapínanie svetiel. Zároveň môže 

systém využiť magnetické detektory, ktoré slúžia aj pri regulácii vykurovania, alebo chladenia. 

Alarm Vás dokáže o narušení informovať telefonicky, pomocou malých úprav aj SMS správou, 

alebo hlasovým upozornením, prípadne e-mailom [31].  

9.3.2 Infračervené diaľkové ovládanie 

Systém Loxone ako jeden z mála systémov, dokáže pomocou IRTrans modulu zaučiť a 

reprodukovať zaučené infračervené povely z diaľkových ovládačov. Týmto spôsobom sa dá zaučiť 

všetky diaľkové ovládače, uložiť dáta do Loxone miniservera a kedykoľvek ich použiť na 

ovládanie. Potom už iba stačí umiestniť IR vysielač na nenápadné miesto a riadiť všetky prístroje 

Obr.  9.1: Loxone Miniserver [30] 

Obr.  9.2: Bezpečnostné senzory a komponenty od firmy Loxone [30] 
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prostredníctvom Loxone systému. Celý IRTrans systém je postavený na prenose signálu cez 

TCP/IP protokol a preto je možné ovládať prístroje na neobmedzenú vzdialenosť pomocou 

internetového pripojenia, alebo pomocou LAN či WiFi [31]. 

9.3.3 Ovládanie Audio/Video zariadení 

Systém umožňuje riadenie niektorých vybraných audio / video systémov priamo z aplikácie 

Loxone bez nutnosti použitia IRTrans modulu. Ovládanie audio systémov ako CasaTunes, alebo 

Sonos  je už plne integrované do systému Loxone. Ďalšie systémy budú postupom času pribúdať a 

centralizované riadenie bude ešte jednoduchšie, pohodlnejšie a zároveň aj úspornejšie. Inteligentný 

riadiaci systém Loxone Miniserver je možné úplne presne naprogramovať a zvolením 

predprogramovaných svetelných a audio scén je možné navodiť perfektnú svetelnú atmosféru s 

odpovedajúcou zvukovou kulisou [31]. 

9.3.4 Stmievanie svetiel 

Loxone Dimmer Extension dokáže stmievať akýkoľvek druh svetla, či už ide o obyčajnú 

žiarovku, stmievateľnú úspornú žiarovku, halogénku, alebo LED svetlo. S týmto rozšírením 

nemusíme uvažovať či svetlo pôjde stmievať, alebo nie. Použitím Loxone Dimmer Extension  

nehrozí žiadne blikanie, ani VF rušenie, ktoré sú častými sprievodnými javmi pri nekvalitných a 

lacných stmievacích moduloch [31].  

  

Obr.  9.3: Komponenty na zlepšenie komfortu v domácnosti od firmy Loxone [30] 

Obr.  9.4: Konfigurácia osvetlenia v jednotlivých miestnostiach [30] 
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9.3.5 Ovládanie žalúzií 

Loxone miniserver už vo svojej základnej výbave umožňuje inteligentné ovládanie a riadenie 

tieniacej techniky. Systém je schopný pomocou detektorov svetla, vetra, dažďa a teploty rozhodnúť 

ako sa má tieniaca technika v danom okamihu zachovať. Program ovládania tieniacej techniky je 

možné na 100% prispôsobiť potrebám domu, nech už je postavený kdekoľvek a otočený na 

ktorúkoľvek svetovú stranu. Loxone miniserver je perfektným nástrojom na ovládanie tieniacej 

techniky a zároveň umožňuje úspory energií vynaložených na vykurovanie, alebo chladenie 

domácnosti [31]. 

9.3.6 Inteligentné ovládanie zásuviek 

Elektrická zásuvka v klasickom ponímaní ako ju poznáme dokáže ešte o trochu viac ako 

by sme si dokázali predstaviť. Vďaka inteligentnému riadeniu môže zásuvka spínaná pomocou 

Loxone systému ušetriť financie. Napríklad v prípade odchodu do práce, na dovolenku, alebo 

dlhodobej neprítomnosti systém Loxone môže určité zásuvkové obvody úplne odpojiť a tým 

odpojiť aj prístroje z pohotovostného režimu. Úspora je to síce minimálna, ale pokiaľ je takýchto 

prístrojov viac, počas niekoľkých rokov táto funkcia môže priniesť značné úspory. Ovládanie 

zásuviek na diaľku má však využitie aj v prípade spotrebičov, ktoré sme zabudli zapnuté [31]. 

9.3.7 Ovládanie vykurovania 

Pomocou digitálnych snímačov teploty 1-wire a výkonových digitálnych, či analógových 

výstupov je možné riadiť všetky typy vykurovania. Najjednoduchším systémom vykurovania je 

pre Loxone riadenie elektrického podlahového vykurovania, ktoré zvládne pomocou digitálnych 

výstupov. Trochu zložitejšie je prietokové riadenie vykurovania pomocou teplotných hlavíc 

riadených riadiacim signálom 0-10V. V praxi systém vykurovania pomocou Loxone nepotrebuje 

žiadne ďalšie termostaty a riadiace jednotky vykurovania. V spolupráci s magnetickými 

detektormi, ktoré je možné umiestniť na okná a dvere, systém rozhodne či je vykurovanie efektívne 

a v miestnostiach s otvoreným oknom vykurovanie deaktivuje. Po zatvorení okna sa vykurovanie 

znovu aktivuje. Výhodou tejto funkcie je, že keď odídete v zime z domu a zabudnete otvorené 

okno, kúrenie sa nebude snažiť za každú cenu dorovnať teplotu na požadovanú hodnotu nadmernou 

spotrebou energií, ako je to u konvenčných systémov [31]. 

Obr.  9.5: Ovládanie tieniacej techniky [30] 
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9.3.8 Chladenie a klimatizácia 

V letnom režime systém Loxone dokáže aktivovať chladenie a klimatizáciu v domácnosti. 

V závislosti na tom aký systém chladenia sa používa bude automaticky zvolená optimálna 

hodnota chladenia pre dosiahnutie želaného efektu. V spolupráci s magnetickými detektormi, 

ktoré je možné umiestniť na okná a dvere, systém rozhodne či je chladenie efektívne a v 

miestnostiach s otvoreným oknom chladenie deaktivuje [31].  

 

Obr.  9.1: Ovládanie teploty v jednotlivých miestnostiach [30] 
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10 PREVEDENIE ELEKTROINŠTALÁCIE 
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť kompletnú dokumentáciu inštalácie rodinného 

domu. Dokumentácia obsahuje situačné výkresy zariadení a rozvodov v objekte, návrh 

rozvádzačov a technickú správu. Vypracované dokumenty sú priložené k bakalárskej práci ako 

prílohy 

10.1 Výkresová dokumentácia 

Výkresová dokumentácia bola vytvorená na základe podkladov zo semestrálneho projektu . 

Obsahuje výkresy zásuvkových obvodov , svetelných obvodov , rozloženia a zapojenie snímačov 

, zapojenia pohonov pre žalúzie a slaboprúdových rozvodov. Priložené výkresy sú vytvorené podľa 

platných technických noriem, pomocou programu AutoCAD. 

Do bakalárskej práce sú zaradené ako príloha A 

10.2 Rozvádzače 

Návrh hlavného domového rozvádzača RZ1 je vytvorený pomocou programu Sichr od 

spoločnosti OEZ. Podružný rozvádzač RZ2 je vytvorený pomocou programu AutoCAD. 

Do bakalárskej práce sú zaradené ako príloha B 

10.3 Technická správa 

Posledná časť technickej dokumentácie je technická správa. Technická správa združuje 

podrobnosti o vytvorení elektroinštalácie.  

Do bakalárskej práce je zaradená ako príloha C  
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ZÁVER 
Bakalárska práca je zameraná na  tému návrh elektroinštalácie rodinného domu s inteligentnou 

osvetľovacou sústavou .Zaoberá sa teoretickými podkladmi pre vytváranie klasickej inštalácie 

a inteligentnej inštalácie a návrhom zapojenie pre konkrétnu budovu.  

Prvá kapitola sa zaoberá silnoprúdovou častou elektroinštalácie a skladá sa z niekoľkých 

podkapitol , kde popisuje princíp pripojenia objektu k elektrickej rozvodnej sústave a to od 

distribučných rozvodov až po domový rozvádzač v budove. Ďalšia kapitola sa zaoberá už 

jednotlivými rozvodmi v budove ako zásuvkové obvody , svetelné obvody a elektroinštalačné zóny 

v miestnostiach a v kúpeľniach. Táto kapitola sa zaoberá aj typmi ochranných prvkov 

v elektroinštalácii , ktoré sa najčastejšie využívajú . 

Ďalšia kapitola sa zaoberá systémovou (inteligentnou) inštaláciou , jej štruktúrou , topológiami 

, možnosťami využitia a výhodami oproti klasickej elektroinštalácii. Informácie uvedené v tejto 

práci ukázali výhody systémovej inštalácie , ktoré spočívajú napríklad v tom , že výsledný koncept 

je jednoduchý , prehľadný , komplexný a ľahko rozšíriteľný . Týmito svojimi vlastnosťami dokáže 

so sebou priniesť veľké množstvo komfortu pre užívateľov. Bohužiaľ na druhej strane sa 

u systémovej inštalácie objavujú aj určité nevýhody , ktoré sa prejavia hlavne v nákladoch na 

samotný projekt , zvlášť ak je systémová inštalácia použitá v malom rozsahu teda v malých 

budovách . Podľa uvedených výhod a nevýhod je dôležité vypracovanie kvalitného projektu , na 

základe ktorého sa rozhodneme aký typ inštalácie zvolíme . 

Ďalšia kapitola sa zaoberá riadiacim systémom. Keďže v zadaní bakalárskej práce bol návrh 

systémovej inštalácie , tak pre náš typ budovy sme vybrali systém od firmy Loxone , ktorý je 

spracovaný v kapitole 10 . Tento systém sme vybrali z dôvodu , že naša budova nie je veľkých 

rozmerov a viacpodlažná . Systém Loxone je učený hlavne pre domácu systémovú inštaláciu . 

Základný popis každého modulu nájdeme , jeho funkciu v celkovom koncepte , parametre a spôsob 

využitia nájdeme v prílohách .  

Posledná kapitola sa zaoberá návrhom zásuvkových obvodov pomocou klasickej 

elektroinštalácie a návrhom systémovej inštalácie pomocou systému Loxone pre rodinný dom .  Je 

tu uvedený popis projektovaného objektu a samotný návrh inštalácie . Celý projekt sa zameriava 

hlavne na komfort, funkčnosť a bezpečnosť. V celom objekte je navrhnutá kompletná 

elektroinštalácia, teda silnoprúdové rozvody a slaboprúdové rozvody . Celý systém je ovládaný 

pomocou automatizačného systému Loxone. Slaboprúdové rozvody v tomto objekte obsahujú STA 

a LAN .  
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