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Autor: Ing. Milan Bechyně 
Topinfo, s.r.o. 

Anotácia 
Nejnavštěvovanější oborový portál se věnuje oborům vytápění, vzduchotechniky, instalací vody, plynu, 
úspor energie, obnovitelných zdrojů a řadě dalších přímo souvisejících. Denně přináší nové odborné články a 
celou řadu rozhovorů, názorů, diskuzních příspěvků a vybraných krátkých zpráv. Pro projektanty, architekty 
a studenty se stal portál moderním logaritmickým pravítkem. Jsou denními uživateli jeho výpočetních 
pomůcek a technických tabulek. Ve většině případů je k aplikacím přiložena i teorie výpočtu a kontextová 
nápověda. Vzhledem ke stabilně vysoké návštěvnosti a stále širšímu využití internetu je portál i velmi 
zajímavou možností odborné prezentace pro firmy působící v oboru. 

THE MOST VISITED PROFESSIONAL INTERNET PORTAL IN 
CZECH REPUBLIC TZB-INFO 

(www.tzb-info.cz) 
Author: Milan Bechyně, Dipl Eng 

Topinfo, Ltd 

Annotation 
The most attended professional portal deals with the branches of heating, airconditioning, water and gas 
installation, energy savings, renewable resources and the other directly related branches. It also brings new 
professional articles and many interviews, opinions, discussion reports and selected short announcements 
daily. The portal became a modern slide rule for project engineers, architects and students. They are daily 
users of its calculating instruments and technical charts. In the majority of cases there are the applications 
accompanied by the theory of calculation and context help. According to the stable visit rate and increasing 
use of Internet is the portal also a very interesting possibility of professional presentation for the companies 
working in this branch. 
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Technické zařízení budov je v odborné hantýrce všeobecně označováno zavedenou zkratkou TZB. Zkratka 
zahrnuje obory vytápění, vzduchotechniky, instalace vody, plynu, kanalizaci a řadu souvisejících témat jako 
jsou např. úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů, ceny paliv a energií. Tato písmena si do svého 
názvu i do názvu internetové domény vybral i internetový portál, který se po tříletém působení stal v České 
republice uznávaným a respektovaným zdrojem informací z širokého spektra oborů, které pod sebou 
nenápadná zkratka TZB zahrnuje. Vzhledem k tomu, že velké procento našich čtenářů i účastníků diskuzí, 
které probíhají na několika místech portálu, jsou slovenští návštěvníci portálu, rozhodli se jsme nabídnout 
využívání portálu i na Slovensku. Zaregistrovali jsme k tomu doménu www.tzb-info.sk a zpracovali projekt 
česko-slovenského odborného portálu zaměřeného na oblasti stavebnictví, energetiky a nízkoenergetické 
výstavby. A samozřejmě začínáme hledat na Slovensku externí spolupracovníky. Mezinárodní konference 
Infoenergo 2004 je pro realizační tým portálu první příležitostí pro představení tohoto projektu mimo území 
ČR. Velmi mne těší, že touto zemí je pro mě nejbližší Slovensko. 

Představit obsah internetového portálu v jiné než internetové prezentaci je těžký úkol. Je to asi podobné, jako 
když má autor filmového scénáře popsat svůj film v rozhlasovém pořadu nebo v novinovém článku. Přesto 
bych se zde pokusil textovou formou popsat základní organizaci informací portálu a poskytované služby pro 
jeho uživatele. 

1. Základní organizace informací na portálu 
Co je tedy základní myšlenkou portálu TZB-info. Je to shromažďování, třídění a poskytování informací 
z oboru TZB. Ze surových informací, kterých je dnes v tištěných médiích, rozhlase, televizi a především na 
internetu ohromná množina, se snažíme vybírat informace, které jsou nové, aktuální a tím zajímavé pro 
uživatele. Ty zpracováváme a publikujeme formou krátkých zpráv nebo odborných či firemních článků. 
Všechny takto prezentované informace (ve velké většině odborného charakteru) pak již při jejich publikaci 
vedle chronologického řazení zatřiďujeme i do zvolených tematických oblastí. Takto zpracované informace 
tím získávají pro uživatele významnou přidanou hodnotu. 

Původně všechny publikované informace procházely titulní stranou ve formě článků nebo krátkých zpráv a 
byly poté archivovány jednak v chronologickém archivu titulní strany a jednak v tématických oblastech. 
S rostoucím množstvím informací ale začal vznikat problém příliš rychlé obměny informací na „titulce“. 
Začali jsme proto informace rozdělovat na dvě skupiny. Do první zařazujeme důležité informace přesahující 
rámec jednoho specializovaného tématu. Ty nejprve projdou titulní stranou a po publikování dalších 
informací „odrolují“ a jsou pro zařazeny do jedné nebo několika tematických oblastí. Ty jsou editorem 
portálu definovány již při publikaci článku nebo zprávy. Mimo to jsou samozřejmě přístupné i 
z chronologických archivů článků a krátkých zpráv. Do druhé skupiny pak zařazujeme informace určené jen 
pro specializované uživatele. Ty jsou pak publikovány pouze v tématické oblasti. 

K běžnému a velmi účinnému vyhledávacímu nástroji, který internet poskytuje (tzv. fulltextové 
vyhledávání), získává uživatel další možnost. Vyhledávat a využívat informace zařazené k určitému tématu 
v tzv. tématické oblasti. 

Tyto oblasti se pak „tváří“ jako samostatné internetové servery se všemi běžnými službami. Příjemné pro 
uživatele je ale sjednocující grafické prostředí, jednotná technologie XML a programovací jazyk PYTHON. 
Do takovéto oblasti je možné se dostat z levé navigační lišty titulní strany nebo i odkazem z článku, zprávy, 
banneru umístěném na portálu TZB-info popř. i na jiném serveru. 

2. Organizace titulní strany 
2.1. Záhlaví titulní strany 
V záhlaví je umístěno logo a základní vysvětlující popis obsahu. Pod ním pak aktivní vodorovná lišta 
provedená formou záložek. Ty odkazují na pět hlavních rubrik portálu: 

2.1.1. Adresář firem 
Obsahuje sofistikované záznamy o zařazených firmách v jednotném formátu obsahujícím základní údaje 
jako je webová adresa, sídlo firmy, telefonní, faxové a e-mailové kontakty. Kromě nich pak záznam obsahuje 
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i textový popis náplně činnosti firmy. Ten je pak prohledáván fulltextovými vyhledávacími nástroji jednak 
portálu TZB-info a jednak i všeobecnými vyhledávacími stroji (GOOGLE, SEZNAM, apod.). Záznam 
v adresáři si může zřídit firma sama on-line formou po otevření příslušného formuláře a vyplnění příslušných 
rubrik. Alternativní možností je zaslat potřebné údaje do redakce portálu (e-mailem, faxem, dopisem). Jedná 
se o placenou službu. Její cena je 1200,- Kč/rok. Po jejím uhrazení obdrží klient přístupové heslo pro editaci 
identifikačních údajů nebo popisu. 

2.1.2. Katalog výrobků 
Postupně se stává nejrozsáhlejším katalogem výrobků v oborech TZB v ČR. Obsahuje podrobné údaje o 
firmě a přehled nabízených výrobků. Katalog je členěn na skupiny výrobků. V každé skupině jsou výrobky 
řazeny v jednotném přehledném formátu představujícím průřez nabízeného sortimentu v rozsahu podle 
rozhodnutí zákazníka. Katalog neobsahuje detailní údaje o výrobcích. To by mělo být (a stále častěji i je) 
obsahem firemních webových stránek. Na ty pak z katalogu směřuje výrazný odkaz. Pro bližší představu je 
možno katalog přirovnat k dálničnímu poutači benzinového čerpadla, který Vám ukazuje, že jej provozuje 
společnost ARAL, jaké jsou ceny benzinu a nafty, že nabízí umytí auta, ale již ne cenu za umytí. Opět se 
jedná o placenou službu. 

2.1.3. Kalendář akcí 
Obsahuje odborné akce jako jsou semináře, školení, kurzy, odborné veletrhy, nejrůznější firemní akce. 
Zařazení akce může provést firma on-line prostřednictví formuláře nebo ho provádí administrátor portálu, 
který ho i v prvním případě schvaluje. V kalendáři akcí je možno vyhledávat podle celé řady kritérií. Záznam 
v kalendáři je bezplatný pro firmy zařazené v Adresáři firem, pro ostatní firmy je zpoplatněn. 

2.1.4. Diskuze čtenářů 
Je běžnou internetovou diskuzí členěnou do tématických oblastí. Kromě této samostatné diskuzní oblasti je 
možnost diskuze poskytnuta u všech odborných článků. Redakce portálu si vyhrazuje právo mazat vulgární 
nebo jinak závadné diskuzní příspěvky. Za 3 roky provozu portálu bylo ale této možnosti využito jen 
v několika výjimečných případech. Při několika desítkách diskuzních příspěvků, které denně přibudou, je to 
jistě pozoruhodné. 

2.1.5. Přehled odborných časopisů 

U každého zařazeného časopisu je při vyjití nového čísla publikován jeho obsah a po dohodě s vydavatelem i 
jeden článek plnotextově s uvedením zdroje v záhlaví. Tato služba je významným obohacením obsahu a 
současně i zajímavou prezentací pro vydavatele jednotlivých titulů. V současné době obsahuje pět českých a 
tři slovenské odborné časopisy. 

2.2. Levá navigační lišta 
2.2.1. Témata 
Seznam tématických oblastí formou aktivních odkazů. Témata jsou řazena abecedně a postupně jsou 
přidávána další v první nebo i v druhé úrovni. 

2.2.2. Pomůcky – moderní logaritmické pravítko 
Jedna z nejnavštěvovanějších a nejdynamičtěji rostoucích oblastí portálu je tato oblast určená především pro 
projektanty a konstruktéry. Obsahuje celou řadu praktických on-line výpočetních pomůcek jako je např. 
převodník jednotek, výpočet pojistného ventilu, expanzní nádoby, součinitele prostupu tepla vícevrstvou 
konstrukcí, porovnání nákladů na vytápění a řadu dalších. V pomůckách jsou dále soustředěny rozsáhlé 
soubory právních předpisů technických norem vybraných pro obory TZB. 

2.2.3. Týdenní přehled 
Každé pondělí je rozesílán na více jak 2 000 e-mailových adres týdenní přehled článků publikovaných na 
portálu a výběr článků z celého oboru TZB, které byly v uplynulém týdnu publikovány na internetu. Služba 
je poskytována zdarma a je o ni stále rostoucí zájem. 



 Infoenergo 2004 84 
 

2.2.4. TZB-info 

Seznam kontaktů a služeb poskytovaných portálem. Zájemci o firemní prezentaci zde najdou nabídku 
možností prezentace včetně ceníku. 

2.2.5. Pravá navigační lišta 
Na rozdíl od levé navigační lišty se zobrazuje pouze na titulní straně. Kromě reklamních bannerů zobrazuje 
žebříček čtenosti článků a žebříček počtu diskuzních příspěvků u článků vždy za poslední měsíc. Další 
pravidelnou rubrikou je předpověď počasí na příští dva dny a výběr akcí z kalendáře. V tématických 
oblastech je pravá navigační lišta přizpůsobena obsahu oblasti. 

2.2.6. Bannery 
Jsou nejběžnější internetovou inzercí. Její obsah i forma se stále rozvíjí a bannerová reklama se stává 
poutavější a nápaditější. Přestože pro pravidelné návštěvníky portálu představují do určité míry obtěžování, 
z hlediska financování provozu portálu představují jeden ze základních druhů příjmů a pokud nebude 
nahrazen jiným zdrojem, nelze se bez něj obejít. 

To vše je jen stručný přehled bohatého obsahu portálu TZB-info, který můžete navštívit na internetových 
adresách: 

www.tzb-info.cz   a www.tzb-info.sk 
Rostoucí návštěvnost portálu ukazuje i graf návštěvnosti podle veřejného počitadla TOPlist (www.toplist.cz) 
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