


ÚVOD DO SVĚTA MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ
� Počítače v minulém století byly mozky bez smyslů, pracovaly pouze s tím, co jsme 

jim řekli. 

� To ale bylo velmi hrubé omezení, protože všude kolem nás je mnohonásobně víc 
informací, než lze do počítačů zaznamenat přes klávesnici či naskenovat z čárových 
kódů.

� Podle analytiků IDC mají do roku 2019 narůst výdaje na technologie spojené s 
internetem věcí (Internet of Things, IoT) na 1,3 trilionu dolarů.

� V současnosti, právě díky internetu věcí, mohou počítače vnímat širší souvislosti 
samostatně.

� Jedním takovým příkladem je GPS (globální polohový systém), umožňující 
autonomní prostorové určování zeměpisné polohy pomocí družic. 

� Civilní využití GPS bylo americkým Kongresem schváleno už v roce 2000, ale až do 
roku 2004 nebylo testováno pro použití v mobilních telefonech. Prostě to nikoho 
nenapadlo.

� Dnes už je téměř nemožné představit si naši existenci bez navigace GPS.
A to je jen začátek…



INTELIGENTNÍ MĚSTO A INTELIGENTNÍ DŮM

Konzultanti z Frost & Sullivan z kalifornského Mountain Dew

s čtyřiceti pobočkami po světě identifikovali osm klíčových aspektů 

definujících chytré město:

� Inteligentní budova (smart building)

� Inteligentní energie (smart energy, smart grid)

� Inteligentní technologie (smart technology)

� Inteligentní řízení (smart governance)

� Inteligentní mobilita (smart mobility)

� Inteligentní infrastruktura (smart infrastructure)

� Inteligentní zdravotní péče (smart healthcare)

� Inteligentní občan (smart citizen)

Z tohoto rozdělení je patrné, že inteligentní město se neobejde bez 

inteligentní budovy.



1 nebo VÍCE OVLADAČŮ?



INTELIGENTNÍ BUDOVY – DOMY

� Asi jste se už střetli s pojmy inteligentní dům nebo chytrá elektroinstalace. 
Jde v podstatě o systém, který kombinací datové kabeláže, aktorů, prvků 
hardware a zejména proprietárním software umožnuje obyvatelům budov 
(residenčních nebo komerčních) ovládat a řídit všechny elektrické 
spotřebiče a zařízení.

Jak trefně poznamenává ruský programátor Evžen Batov, všechny veřejně 
dostupné definice inteligentních budov a potažmo i měst lze rozdělit do 
dvou hlavních skupin:

� První definice, kterou lze nalézt i v on-line Oxfordském slovníku (heslo: 
smart home), říká, že jde o bydlení vybavené osvětlením, vytápěním a 
mnoha dalšími elektronickými přístroji, jež lze dálkově ovládat pomocí 
chytrého telefonu či počítače, a jednoduše tak komunikovat se svým 
chytrým domovem přes internet a mít kdykoliv možnost ujistit se, že večeře 
se už ohřívá v troubě, ústřední topení je zapnuté, závěsy stažené a v krbu 
bude po návratu domů vesele plápolat oheň.

Co je na této definici špatného?

� Všechna rozhodnutí tu jsou spíše než chytrou budovou iniciována jejími 
obyvateli. Tato definice však, bohužel, odráží současný stav na trhu. Velmi 
často jsou inteligentní budovy zaměňovány s budovami automatizovanými. 
To není to samé. Většina komerčně dostupných produktů nabízí jenom 
možnost využít dálkové ovládání a předdefinované chování různých 
technologických celků.



INTELIGENTNÍ BUDOVY – DOMY

� Mnohem výstižnější definice chytrého bydlení konstatuje, že 
namísto pevného programu pro řízení domu či města si systém 
tyto programy vytváří sám na základě pozorování určitých vzorců 
chování obyvatel (domu, města) v kombinaci s dalšími vnějšími 
faktory (životní prostředí, meteorologické podmínky, ekologie 
aj.). Tímto se učí vhodně nastavit konkrétní zařízení (ovládání 
světel, nastavení termostatů, ohřev vody) a předvídat budoucí 
stavy řízené soustavy (domu, města).

� Inteligentní budova se tedy skládá ze dvou světů:

� Svět automatizace a svět Software a moderní technologie

� Ten první svět se výrazně nevyvíjí, ale aktuální je nyní svět druhý, 
ten který umí komunikovat napříč všemi technologiemi a dělá z 
věcí a technologií věci inteligentní.



CHYTRÉ MĚSTO A JEHO PŘÍNOSY

• Jednoduchá definice inteligentního města konstatuje, že takové 
město používá digitální technologie neboli informační a 
komunikační technologie (ICT) pro zvýšení kvality a výkonnosti 
městských služeb za účelem lepšího života svých občanů.

• Jaké přínosy z toho ale mohou pro občany plynout?

� Nasazení inteligentních měřičů při hospodaření s vodou zajišťuje 
snížení individuální spotřeby efektivnější monitoring kvality vody a 
okamžitou identifikaci průsaků vody v kombinaci s jejich účinnou 
prevencí.

� V energetické oblasti jde hlavně o inteligentní rozvodné sítě regulující 
okamžitou spotřebu s dodávkami elektrické energie, rozvoj a budování 
ekologických staveb při využití obnovitelných zdrojů energie.

� Lepší plánování a rozvoj města. E-government služby budou občanům 
poskytovány rychleji za nižších provozních nákladů. Bude podpořen 
místní ekonomický rozvoj, očekává se zvýšená produktivita města a jím 
poskytovaných služeb. 

� Mnohem efektivnější odpadové hospodářství orientované nejenom na 
hospodárný svoz odpadu, ale zejména na snížení množství odpadu a 
jeho recyklaci na nové energie.



KRITICKÝ POHLED NA INTELIGENTNÍ MĚSTO

Koncepce inteligentních měst si s sebou nese i jisté nešvary. 
Nejfrekventovaněji zmiňované jsou tyto:

� Systematické chyby v prosazování jednoho strategického zájmu 
mohou vést k ignorování důležitých vedlejších alternativních směrů 
pro další slibný rozvoj města.

� Úzkostlivé zaměření na globální koncept smart city může vést k 
podcenění možných negativních dopadů v rozvoji nových 
technologií a městské síťové infrastruktury potřebné pro opravdu 
inteligentní město.

� Vysoká úroveň sběru velkoobjemových dat a analytických údajů 
vyvolává otázky týkající se kontrolovaného dohledu nad občany v 
tzv. inteligentních městech.

� Závislost na globálním obchodním modelu spojeném s kapitálem a 
jistým know-how může mít za následek ztrátu dlouhodobé lokální 
strategie.

� Globální know-how v kombinaci s kapitálem, ženoucí se divoce od 
města k městu, diktuje své vlastní podmínky. To bude platit pro 
inteligentní města stejně, jako tomu bylo u podniků v průmyslové 
a výrobní oblasti.



TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 
PRO INTELIGENTNÍ DOMY

� Technologie nám mohou pomoci hlídat naše rozpočty za provoz domu či 
bytu, u veřejných budov by se měly stát standardním vybavením, neboť 
ve finále ušetří peníze městu, tj. i nám všem.

� Veřejné investice do technologií pomohou konkurenceschopnosti našich 
firem a vytvoří nové služby pro občany. Technologie jsou budoucími 
tahouny jakékoliv ekonomiky, a proto nabídka široké škály provázaných 
řešení činí z každé firmy většího a konkurenceschopného hráče. 

� Velmi silným odvětvím budou v blízké budoucnosti i technologie pro dům 
a byt, které nám buď uspoří energie, nebo nabídnou další služby.

� Chytrý dům integruje všechny aplikace a jejich inteligenci. Například je 
pohybové čidlo v rámci bezpečnostního systému integrováno do řízení 
osvětlení či topení. Systém je pak schopen tyto aplikace automaticky 
vypnout, pokud doma nikdo není. Stejné pohybové čidlo může 
samozřejmě stále plnit funkci zabezpečení domu. 

� Chytrý dům je tak soustavou čidel zapojených do složitějších navzájem 
integrovaných systémů, tj. jeden systém používá detektory jiného 
systému, které lze následně ovládat skrze mobilní telefon nebo tablet. 

� Kromě těchto systémů starající se o optimální chod domácnosti jsou do 
takových platforem integrovány i různé nabídky ze segmentu zábavy.



Software a moderní technologie jsou nutností pro umožnění konceptu chytrých 
budov a měst.

Nové technologie nám dávají nové možnosti , které pomáhají k rozvoji 
moderních infrastruktur:

� Cloud

� Mobilní aplikace

� IoT – (Internet of Things)

� SaaS – (Software as a Service)

Podmínky pro plnohodnotné využití chytrých domů a měst:

� 100% autonomní řízení všech technologií v domě

� Rychlá a snadná integrace na všech úrovních - svět technologií sčítá nespočet 
skvělých věcí a optimalizuje tak aby zůstalo vše jednoduché a přehledné

� Údržba a modernizace systému řízení musí byt rychlá, levná a realizovatelná i 
po deseti letech

� IoT, Cloud, HealthCare, Datamining atd.jsou systémy moderní technologie 
které nám do budoucna umožní ustavičný růst systému

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 
PRO INTELIGENTNÍ DOMY



Nový trend propojování systémů pomocí cloudového řešení:

� Integrace IoT pod jedním systémem

� Dům a systém je neustále kontrolován

� Systém nikdy nezestárne

� Monitoring a správa všech systému - servis a vzdálená pomoc zákazníků+ 
bezpečnost připojení do internetu.

� Vzdálený monitoring + odečty a následná fakturace za služby a energie

� Využití hotových cloudových řešení pro zpracování obrazových dat (detekce 
osob, SPZ…) a vstupních systémů

� ON-LINE všechny technické systémy a přístroje v domě

� Integrace bezpečnostních systémů (poruchy přístrojů, detekce úniků, 
zabezpečení ….)

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 
PRO INTELIGENTNÍ DOMY



JAK SE NAVZÁJEM CHYTRÉ BYDLENÍ 
A CHYTRÉ MĚSTO PROLÍNAJÍ?

� Jedná se především o sběr informací jejich vyhodnocování a následné reakce.

� Z malých technologických center – jako jsou domy, administrativní budovy, 
průmyslové haly vznikají větší – města.

� Velmi dobře se navzájem doplňují např.  V rámci distribuce energií

� Energetika je jednou z klíčových oblastí konceptu Smart City. S tím souvisí 
zaměření na optimalizaci spotřeby energie, minimalizaci emisí skleníkových 
plynů a znečišťujících látek, bezpečnost dodávek energie pro dané město, 
decentralizace výroby elektřiny a tepla apod. Dá se tedy hovořit o inteligentní 
energetice.

� Do oblasti Energetiky se dá zahrnout velké množství dílčích projektů, u kterých 
je nutné respektovat vzájemné synergie. Jako jeden ze základních projektů v 
rámci inteligentní energetiky se nabízí    využívání moderních, ekologických a 
vysoce účinných technologií, zaměřených na úsporné a efektivní využívání 
různých zdrojů energie. Jedná se například o kogenerační jednotky a tepelná 
čerpadla v oblasti vytápění objektů ve vlastnictví či správě města.

� Dalším palčivým tématem ve městech je druhotné energetické využití odpadů, 
jakožto druhotných surovin při současném využití moderních technologií. Tyto 
projekty řeší energetickou efektivnost i minimalizaci ekologických dopadů při 
výrobě energie.



� Veřejné osvětlení se podílí na spotřebě elektrické energie, kterou 
spotřebuje město na svůj provoz, v průměru asi čtyřiceti procenty. 
Je tedy žádoucí toto osvětlení optimalizovat, ideálně v synergii s 
inteligentními a komunikačními technologiemi. 

� Na optimalizaci a organizaci provozu veřejného osvětlení je nutné 
nahlížet nejen z pohledu použité osvětlovací, ale i řídící techniky a 
obchodního modelu pro dodávku souvisejících služeb, s cílem snížit 
jeho energetickou a finanční náročnost.

� Toto řešení kromě úspor vytváří z veřejného osvětlení 
technologickou infrastrukturu. Veřejné osvětlení tvoří ve městě 
páteřní síť, která se stane základem pro veškeré hardwarové řešení 
a softwarové aplikace. 

� Sloupy veřejného osvětlení se při osazení inteligentními čidly, 
senzory atd. stanou aktivními prvky v monitorování stavu například 
dopravy, parkování a bezpečnosti ve městě. 

� Z hlediska snížení spotřeby v soustavě veřejného osvětlení je nutné 
prověření vhodného druhu svítidel pro použití v konkrétních 
lokalitách.

JAK SE NAVZÁJEM CHYTRÉ BYDLENÍ 
A CHYTRÉ MĚSTO PROLÍNAJÍ?



� Smart Grid - neboli chytrá elektrická síť - skrývá nový koncept 
distribuční sítě, která využívá obousměrnou komunikaci mezi 
jednotlivými účastníky a tím umožnuje v reálném čase velmi pružně 
reagovat na aktuální zatížení sítě. 

� Účastníky inteligentní distribuční sítě jsou:

� běžní spotřebitelé 

� výrobci energie 

� tzv. Prosumer

� Prosumer - nový typ zákazníka, který je současně producentem i 
spotřebitelem energie, reguluje své energetické nároky, může 
akumulovat nevyužitou energii a případně dodávat vlastní 
vyprodukovanou energii dále do rozvodné sítě. 

JAK SE NAVZÁJEM CHYTRÉ BYDLENÍ 
A CHYTRÉ MĚSTO PROLÍNAJÍ?



� V praxi to znamená, že bude docházet k selektivnímu řízení:

� spotřebičů (náhrada HDO) pro ohřev teplé užitkové vody 

� řízení topení a klimatizace

� malých elektrických zdrojů v domácnostech

� lokálních zdrojů elektrické energie (např. kogenerační jednotky)

� nabíjení a akumulační možnosti elektromobilů.

� Základním předpokladem pro spolehlivé fungování Smart Grids je 
zavedení systému inteligentního měření a predikce spotřeby elektrické 
energie Energy Managment.. 

� Chytré měření probíhá v reálném čase a díky obousměrné komunikaci 
mezi odběrnými místy a distributorem lze síť provozovat tak, že se 
spotřeba a výroba optimalizuje. 

� Optimalizace umožňuje distributorovi nebo obchodníkovi nabízet 
přebytečnou energii zákazníkům za zajímavější ceny.

JAK SE NAVZÁJEM CHYTRÉ BYDLENÍ 
A CHYTRÉ MĚSTO PROLÍNAJÍ?



PŘÍKLAD VYUŽITÍ ENERGY MANAGMENTU V PRAXI

� Vytápění v zimě a chlazení v létě tvoří největší část spotřeby energie v domě 
a promítá se zásadně i do bilance energetické soustavy. 

� Tvoří tedy zároveň i největší potenciál pro úspory, pokud je správně řídíme. 

� Je zajímavé sledovat, jak se postupně vyvíjí pohled na úspory a s tím ruku 
v ruce jdoucí technologie:

1. Snížíme úniky tepla. Domy zateplíme izolací a osadíme okna s min. infiltrací.

2. Vznikají požadované domy s min. energetickou náročností - nízkoenergetický 
a pasivní dům. 

3. U nových domů nám chybí  přirozená mikroventilace - dříve netěsných oken. 

4. Zavádíme novou technologii - řízené větrání  s rekuperací.  

5. V létě zjistíme, že z velmi dobře zatepleného domu neuniká teplo, 
které  se uvnitř generuje (Netýká se pasivního domu)

6. Přidáme tedy klimatizaci. A venkovní žaluzie. (Netýká se pasivního domu)

7. Zjistíme, že nám v létě nově narostl účet za energii. Hlavně za chlazení, 
za klimatizaci.

8. Nasadíme tedy další již ověřenou technologii - fotovoltaické panely s měničem. 

9. Snížíme potřebu nákupu energie ze sítě a zvýšíme si tím soběstačnost. 

10. K řízení distribuce energie z FV je nutné nasadit další technologii - řízení 
okamžité spotřeby podle okamžité výroby energie – ENERGY MANAGMENT



Systém Energy Management 

� Díky optimálnímu nastavení chodu domu či bytu umí efektivně využívat a zároveň 
šetřit finanční náklady na veškeré energie (elektro, plyn, voda). 

� Dokáže komunikovat s okolními systémy (domy, ulice, obce, města) a predikovat  
vlastní spotřebu.

� Komunikuje s distributorem energií pomocí Smart Meteringu a tím výhodně nakupuje 
energie potřebné pro dům

� Abychom zvýšili  maximální využití levných energií musíme umět energie spotřebovat 
či ukládat:

� dostatečné množství spotřebičů se kterými umí systém komunikovat pomocí IoT

� baterie

� zásobníky vody

� spotřebiče vyrábějící chlad nebo teplo 

� využití elektromobilů pro ukládání či zpětné odebírání energií

� Smart Metering - umožňuje přetok s „obchodním“ vyrovnáním komodity a v jiný čas, 
této ztrátě zabrání, nicméně zachová prioritu vyrovnání energetické bilance v domě, 
protože cena takového vyrovnání je přijatelná jen jako jinak nevyužitý přetok do 
distribuční sítě.

PŘÍKLAD VYUŽITÍ ENERGY MANAGMENTU V PRAXI



Technické zařízení v pasivních domech

Každý uživatel PASIVNÍHO DOMU má právo  využít komfortu 
který mu přináší moderní technologie, které je pak nutné 
ovládat.

� Každý z nás dokáže vyjmenovat min. 5 technologií které by 
ve svém domě musel nebo chtěl mít

� Každá technologie, již má v sobě řídící systém a záleží pouze 
na nabídce jaký druh ovládání si vybereme .

� Jistě každý z nás sáhne po automatickém ovládání než 
manuálním, i u pračky na prádlo, nemusíme stát a přepínat z 
máchání, na ždímání ….



Vybrané technologie, které často používáme 
ve svých domech, nepočítáme domácí spotřebiče:

• Vytápění

• Větrání

• Stínící technika

• Zabezpečení domů

• Rozmrazování okapů

• Zavlažování 

• Obnovitelný zdroj energie

• Regulace osvětlení

• Ovládání vjezdové brány 
či garáže

• Domovní vrátník (video 
telefon)

• Wellnes, bazén

• Domácí kino, audio 

• Kamerový systém

Technické zařízení v pasivních domech



Ovládání technologií

I kdybychom měli v domě jenom 5 technologií – znamená to 
používat 5 různých ovládacích zařízení, který nikdy spolu 
nekomunikují. 



1 nebo VÍCE OVLADAČŮ?



ZÁVĚR

� Koncept Smart City se tedy netýká pouze používaných technologií, 
nýbrž si klade za cíl napomoci celkovému hospodářskému růstu měst a 
kvalitě jejich životního prostředí prostřednictvím jejich efektivního 
fungování, k čemuž patří i příznivé subjektivní vnímání života ve 
městě jeho občany.

� Využití moderních technologií v této souvislosti není samoúčelné, 
nýbrž je technickým prostředkem k dosažení hospodářských cílů.

� Inteligentní energetika a služby, zahrnující zejména:

� podporu využívání obnovitelných zdrojů energie nebo kombinované výroby 
elektřiny a tepla a jejich

� bezpečná integrace do městské energetické sítě,

� inteligentní řízení spotřeby energie, včetně energetického hospodářství 
budov a podpory jejich 

� energeticky úsporných řešení,

� inteligentní řízení městských služeb směrem k efektivnímu využívání 
energie a přírodních zdrojů –

� především energeticky úsporné veřejné osvětlení, efektivní odpadové 
hospodářství a efektivní 

� hospodaření s vodou.



� Fungování Smart City se prolíná s dalšími „inteligentními“ koncepty, 
zejména „chytrými sítěmi“ – smart grid a inteligentními budovami.

� Koncept Smart City je přednostně zaměřen na sídla velkoměstského 
typu s ohledem na naléhavost řešení jejich problémů. Může však být 
stejně dobře aplikován jak na malá města, tak na rozsáhlejší územní 
celky typu „smart region“.

� Ačkoliv formálně je nositelem projektu Smart City zpravidla vedení 
příslušného města, jeho faktickou hnací silou bývají často 
průmyslové společnosti z elektrotechniky, energetiky a informatiky. 

� Zavádění tohoto konceptu pro ně totiž představuje jednak 
významnou tržní příležitost, a jednak cenný zdroj dat pro další 
zdokonalování jejich produktů a služeb. 

� Projekty sma Smart City, tak často vznikají jako partnerství mezi 
daným městem a průmyslem.

ZÁVĚR



NEJCHYTŘEJŠÍ SVĚTOVÁ MĚSTA

Americký Forbes vloni zveřejnil těchto pět měst 
v kategorii špičkových Smart City :

� Barcelona - hlavní město Katalánska je velmi vysoce hodnoceno po 
stránce životního prostředí a vysoce sofistikovaného centralizovaného 
parkovacího systému.

� New York - "velké jablko", jedno z nejlidnatějších měst planety, boduje 
zejména díky inteligentnímu systému řízení veřejného osvětlení a 
městské dopravy.

� Londýn - přední evropská metropole získává vysoká ocenění zejména 
díky efektivnímu nasazování nejnovějších technologií a otevřené datové
politiky (open data).

� Nice - jihofrancouzské město ležící na Azurovém pobřeží jasně dominuje 
v environmentální oblasti a pružnosti místní správy poskytující skvělé 
služby občanům i dočasným návštěvníkům regionu.

� Singapur - do pětice špičkových měst se "lví město", jeden z 
nejvýznamnějších dopravních uzlů planety, řadí právě pro vyspělý 
systém řízení dopravy a tvůrčí implementaci moderních technologií do 
městského života.



NEJCHYTŘEJŠÍ SVĚTOVÁ MĚSTA

Podle jiných hodnocení se mezi těmi nejlepšími, kromě výše 
uvedených, velmi často objevují:

� Vídeň, Paříž, Stockholm, Berlín, Amsterodam, Helsinky, Kodaň, 
Toronto, Tokio a Hongkong.



NEJCHYTŘEJŠÍ ČESKÁ MĚSTA

Jak je tomu s rozvojem projektů inteligentních měst u nás: 

� Smart city Písek - bezdrátová technologie IQRF přes flexibilní 
ovládání křižovatek zvýší dopravní komfort, chytré řízení veřejného 
osvětlení i navigaci veřejných parkovišť. Díky analýze dat o dopravě 
a pohybu chodců má dojít k řešení vybraných kritických míst v 
dopravě a optimalizaci služeb městské hromadné dopravy.

� Smart region Vrchlabí - v rámci projektu smart region jsou tu 
nasazovány nejmodernější technologie do distribuční sítě, testuje se 
provoz inteligentních elektroměrů, včetně interaktivního zapojení 
spotřebitelů. Pro řízení sítě jsou široce využívány IT technologie a 
rovněž zapojovány lokální výrobní zdroje (např. kogenerační 
jednotky). Testována je tu též elektromobilita



DĚKUJI ZA POZORNOST!

Ing. Filip Rezek
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