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1 Úvod 
 

 Při studiu technických oborů je, nejen pro žáky, ale i pedagogy, důležité pracovat 
s novými poznatky, moderními technologiemi. Pro žáky je bezprostředně nutné, aby znali 
aktuální postupy a technologie, se kterými budou následně pracovat ve své profesi. Pro jejich 
uplatnění je nejdůležitější rychlá orientace, přizpůsobivost k rychle měnícím se podmínkám a 
snaha udržet si získané zaměstnání. 

 

 Cílem vzdělávacího modulu ELEKTROTECHNIKA je přiblížení aktuálních trendů ve 
výrobě učitelům odborných předmětů a odborného výcviku tak, aby byly schopni tyto 
skutečnosti přenést do výuky. Dojde tak k aplikaci informací o aktuálních trendech a 
technologiích ve vybraných oborech do výuky žáků, což jim výrazně usnadní přechod do 
profesního života. 

 

 Tento vzdělávací materiál je určen primárně pro odborné učitele a učitele odborných 
předmětů středních odborných škol a učilišť a vznikl z prostředků Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci realizace projektu Rozšíření kompetencí 
učitelů v technických oborech, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.07/03.0021. Projekt byl 
podpořen v rámci 3. výzvy vyhlášené v roce 2009 Ústeckým krajem v Operačním programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

 Na přípravě vzdělávacího materiálu se podíleli: 

nositel projektu: 
Střední průmyslová škola technická Varnsdorf, příspěvková organizace 
a následně Vyšší odborná škola a střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace 

partner projektu: 

SEDUCTUS, s.r.o. 

zhotovitel vzdělávacího programu: 

Forad Consult, s.r.o.  

 

 

2010 © 

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace 
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2 Modul „ELEKTROTECHNIKA“ 
 

2.1 Memristor 
Vědcům společnosti HP (Hewlett-Packard) se povedlo nanotechnologií prakticky realizovat nový typ 
součástky s vlastnostmi již dříve předvídaného prvku pojmenovaného jako memristor (z kombinace 
slov memory resistor = paměťový rezistor).  

Vědci z HP pod vedením pana Stanley Williamse při výzkumu nanometrových struktur pro nové 
integrované obvody objevili, že pokud se jinak silně nevodivý polovodičový materiál TiO2 z poloviny 
nadotuje určitými příměsemi, jeho vodivost se zvýší, a zároveň vykazuje efekt paměťového rezistoru 
(běžněji anglické označení memristor). Celý následný vývoj memristoru pak dotáhli do konečné 
realizace součástky a konkrétních funkčních obvodů založených na memristorech vytvořené 15 nm 
technologií.  

Z pohledu přírody se pak memristor chová jako synapse neuronu v mozku, tzn. tvoří záznamový prvek 
neuronu a tedy i našeho mozku. Protože jako funkce je spojitá (analogová), bylo by možné s jeho 
pomocí již relativně snadno vytvořit funkční elektronickou kopii mozku, tedy prakticky analogový 
počítač, kde neexistují jen dva stavy (logická 0 a 1), ale nekonečně mnoho stavů. Objev a realizace 
memristoru tedy zásadně do budoucna mění možnosti návrhu a výroby integrovaných obvodů. 

 

2.2 Napájení zařízení z vibrací 
Napájení přenosných či bezdrátových zařízení nemusí být nutně jen pomocí baterie či solárního 
článku. Nejnověji je možné použít i napájení z vibrací (např. při chůzi) s použitím piezoelektrického 
měniče. Jímání a přeměna tak malého množství generované elektrické energie není jednoduchá. Pro 
konstrukci takového zdroje je však k dispozici například obvod LTC3588. 

výrobci integrovaných obvodů začínají navrhovat a produkovat speciální nízkoztrátové řídící napájecí 
obvody, které jsou právě schopny transformovat nepatrné množství kontinuálně či impulsně 
dodávaného miniaturního výkonu například z mechanických vibrací pomocí piezoelektrického měniče 
na výstupní napětí 1,8 až 3,6 V DC při zatížení 50 či krátkodobě až 100 mA. To již jsou slušné hodnoty 
pro napájení bezdrátového senzoru či malé LED svítilny. Například právě přenosnou svítilnu obvykle 
používáte při pohybu a proč tedy generované vibrace výhodně ekologicky i ekonomicky nevyužít pro 
její napájení? Příkladem jednoho z nejnovějších integrovaných obvodů pro realizaci tohoto napájení 
je LTC3588 od společnosti Linear Technology. 
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2.3 MEOMS  (Mikro Opticko-Elektro-Mechanické Systémy) 

MOEMS obvody již mnoho lidí zná nebo alespoň zhruba ví, co to znamená. Jsou to 
mikroelektromechanické systémy, kde na jednom čipu jsou zároveň elektronické i mechanické prvky.  

Technologie MOEMS umožňuje nejen pro optiku potřebné prvky integrovat do jediné miniaturní 
polovodičové součástky společně s vyhodnocovacími elektronickými obvody. MOEMS jsou tedy 
kombinované mikroplatformy s integrovanými analogovými, digitálními i optickými prvky na jednom 
čipu. Můžete se dnes tak setkat s mikroskopickými maticemi naklápěcích zrcátek například pro 
obrazové projektory, aktivními směrovači optických paprsků mezi vlákny či neuvěřitelně malými 
integrovanými spektrometry v podobě jedné zapouzdřené součástky s jedním otvorem pro přístup 
světla na požadované místo čipu. 

 

2.4 VoIP – přenos hlasu 

Alternativou ke klasické telefonii, založené na použití sítí s přepojováním okruhů, jsou řešení 
využívající k přenosu digitalizovaného hlasu, sítě určené původně pro přenos dat a fungující na 
paketovém principu. Patří sem zejména tzv. IP telefonie (internetová telefonie) a techniky souborně 
označované jako VoIP (Voice over IP). 

Integrace služeb bývá spojována s pojmy jako je ATM (Asynchronous Transfer Mode) nebo ISDN 
(Integrated Services Digital Network). Velmi dobře jí lze ale dosáhnout i na síti založené na protokolu 
TCP/IP. V současné době je standardizována jak technologie pro efektivní přenos hlasu po IP, tak i 
podpora QoS v IP síti. Při běžném přenosu hlasu po digitální síti se provádí pouze digitalizace signálu 
pomocí PCM (Pulse Code Modulation). Vzorkovací frekvence je 8 kHz a vzorek je kódován 8 bity, 
využívá se tak konstantní pásmo 64 kbit/s. 

Můžeme tedy oprávněně tvrdit, že pro rozvoj technologie VoIP, a tedy i IP telefonie jako aplikace 
VoIP, je zásadní propojení s telefonními sítěmi. Při propojení nejde jen o přenos telefonního hovoru. 
Je třeba zajistit přenos dalších signalizačních informací, které s hovorem úzce souvisejí. Roli 
prostředníka na sebe berou zařízení jako gateway, gatekeeper a brána SS7. 

 

2.5 3D technologie současnosti 

Technologický vývoj na poli profesionálních zobrazovacích technologií se nezadržitelně žene do 
třídimenzionálního zobrazování. Pro docílení prostorového zdání obrazu musíte zařídit, aby levé oko 
dostalo odlišnou obrazovou informaci, než oko pravé. 

Nejnovější technologie 3D => na plochu obyčejné obrazovky nalepíte průsvitnou stereoskopickou fólii 
a na video vstup obrazovky připojíte přehrávač obsahu, který si poradí se správnou distribucí obrazu 
pro každé pozorovatelovo oko zvlášť. 
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2.6 Blu-ray 

Disky Blu-ray se na první pohled příliš neliší od CD a DVD disků. Průměr je běžných 12 cm v případě 
normální velikosti a 8 cm u menších disků. Tloušťka je pak opět shodných 1,2 mm. Také povrchová 
úprava je velice podobná předchozím formátům, liší se spíše technické vlastnosti a použitá 
technologie pro zápis a čtení.  

Princip fungování technologie Blu-ray je vlastně velmi jednoduchý. Jedná se o optické disky, takže je 
využíváno tzv. pitů neboli drážek (které představují data) v dlouhé husté spirále. O jejich snímání se 
stará laserová dioda. Z parametrů je důležitá zejména vlnová délka, která je díky použití modrého 
laseru 405 nm. Zatím nevyšší kapacita běžně dostupná pro koncové uživatele je 50 GB při 
dvouvrstvém zápisu na větší formát.  

Malá varianta Mini Blu-ray Disc (někdy také označována Mini-BD nebo Mini Blu-ray) má v průměru 8 
cm a pojme tedy menší kapacitu přibližně 7,5 GB. Kompaktní velikosti se využívá zejména jako 
médium u přenosných zařízení, ve verzi BD-R (recordable) u přenosných přehrávačů a ve verzi BD-RE 
(rewritable) u videokamer. 

 

2.7 Organická televize 

Nová televize firmy Sony, která využívá technologie organických diod vyzařujících světlo (OLED), bude 
uvedena v Japonsku do konce tohoto roku. Uživatelům slibuje efektivnější využívání energie a 
vysokou barevnou kvalitu. V dnešní době, kdy se obrazovky televizí zvětšují tak rychle, že zanedlouho 
dorostou velikosti filmového plátna, přichází další inovace v podobě ultratenké jedenáctipalcové 
obrazovky, která je pouhé tři milimetry hluboká. 

Tato inovace použitá v nové televizi XEL-1 využívá technologii organických diod emitujících světlo 
(OLED), která zaručuje mnohem větší stupeň kontrastu a jasu, široké spektrum barev a velice rychlou 
odezvu na pohyb. Technologie OLED je navíc oceňována jako velice přátelská k životnímu prostředí.  

 

2.8 Nová baterie do mobilů 

Vědci technických univerzit v Liberci a Košicích spolupracují na vývoji takzvané hybridní baterie, která 
by měla výrazně vylepšit vlastnosti akumulátorů používaných v současné době například v mobilních 
telefonech. ČTK to řekla mluvčí liberecké univerzity Jaroslava Kočárková. Nový akumulátor by podle 
ní měl odstranit nedostatky jako je nízký výkon, dlouhé nabíjecí časy nebo třeba samovybíjení 
současných baterií v mobilech i jiných zařízeních. 

Slovensko-český řešitelský tým využil při sestavení hybridní baterie takzvaného ultrakapacitoru 
(UCAP), jehož elektrické i mechanické vlastnosti převyšují vlastnosti běžných akumulátorů. Zatímco 
nabíjecí čas u akumulátorů se pohybuje od jedné do pěti hodin, v UCAP se měří na sekundy. Zatímco 
běžnou baterii lze dobít zhruba tisíckrát, u UCAP je to možné zhruba milionkrát. Podstatně větší je i 
jeho výkon a účinnost. 
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2.9 QR kódy 

Zkratka QR představuje spojení slov „Quick Response" neboli „rychlá odezva“. Jedná se 
dvourozměrný kód zapisovaný do čtverce. Každý takový obrazec má ve třech svých rozích poziční 
značky ve formě soustředných čtyřúhelníků a ve čtvrtém rohu značku ve tvaru menšího čtyřúhelníku. 
Prostor mezi těmito čtyřmi znaky obsahuje úsečky tvořené střídavě bodem a mezerou. Černá pole 
znamenají 1, bílá pole 0, dohromady pak obsahují informace převedené právě do binárního kódu, 
tedy na jedničky a nuly. 

Binárně je možné uložit do obrázku až 3 000 bajtů, což znamená, že obrázek obsahuje až 1 500 
čtverečků. Chcete-li do QR kódu uložit číslo, může mít až 7 000 cifer. V případě alfanumerických 
znaků je možné vytvořit text dlouhý 4 300 znaků.  

 

2.10 Počítač podobný lidskému mozku 

Vědci společnosti IBM provádějí kortikální simulace v rozsahu mozkové kůry kočky a mapují lidský 
mozek ve snaze vytvořit vyspělou technologii čipů. Na superpočítačové konferenci SC 09 ohlásila 
společnost IBM významný pokrok v úsilí o vytvoření počítačového systému, který simuluje a 
napodobuje funkce mozku, jako jsou smyslová vnímání, akce, interakce a učení. Zároveň se mozku 
blíží i v energetické nenáročnosti a kompaktní velikosti. 

Algoritmus v kombinaci s kortikálním simulátorem umožňuje vědcům experimentovat s různými 
matematickými hypotézami o funkci mozku a o tom, jak struktura ovlivňuje funkci, a zkoumat 
základní mikroskopické a makroskopické výpočetní obvody mozku. 

 

2.11 Inovace, které v příštích letech změní lidské životy 

Společnost IBM představila pět nejnovějších inovací, které mohou změnit způsoby našeho cestování. 
Seznam je založen na tržních a společenských trendech, které ovlivní způsob našeho života, a na 
technologiích vyvíjených v mezinárodních laboratořích IBM, jež tyto inovace umožní.  

V průběhu příštích dvou let se tyto statistiky díky technologickým inovacím v některých oblastech 
změní následujícím způsobem  

 Automobily budou schopny rozpoznat ostatní vozy a předejít rizikovým situacím na silnicích. 

Budoucnost patří společnému řízení. Automobily blízké budoucnosti budou mít asistenční 

technologie, které jim umožní chovat se jako by měly „reflexy“.  

 Cestující obdrží informace o zpoždění vlaků a autobusů prostřednictvím mobilního telefonu. 

Nové technologie blízké budoucnosti cestujícím zavolají nebo zašlou textovou zprávu o 

aktuálním čase příjezdu dalšího autobusu nebo vlaku.  

 Mobilní telefony budou ještě inteligentnější. Vyspělá technologie sledování pohybu osob 

umožní mobilním telefonům a kapesním počítačům automaticky zjišťovat místo, kde se 

uživatel nachází, a jaký typ komunikace preferuje při dojíždění do práce, v práci nebo při 

cestování. 

 Řidiči budou se svými vozy vést konverzaci. Stále sofistikovanější systémy rozpoznávání hlasu 

řidičům v reálném čase umožní příjem aktualizovaných spojů, čtení a odpovídání na e-maily, 
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zjišťování trasy, předcházení nehodám, přehrávání DVD nebo hudby prostřednictvím 

jednoduchých slovních pokynů.  

 Překlad řeči v reálném čase se stane běžnou záležitostí. 

 Využívání vzdáleného přístupu ke zdravotnické péči. Milióny lidí s chronickými zdravotními 

potížemi, například s cukrovkou, srdečními problémy, s problémy jater nebo srdečního 

oběhu, budou moci běžně využívat automatické monitorování zdravotního stavu. 

 

2.12 Efektivnější internetový server inspirovaný včelami 

Podle výzkumu provedeného na Georgia Institute of Technology (USA) inteligence roje obdivuhodně 
zorganizovaných včel by se mohla využít ke zlepšení efektivnosti internetových serverů. 

Internetové servery poskytují výpočetní výkon nezbytný k fungování www stránek. Každá webová 
stránka nebo klient má obvykle přidělený určitý počet serverů, které ji obsluhují. Pokud se uživatel 
připojí na internetovou stránku, servery poskytují výpočetní sílu, dokud nejsou všechny požadavky na 
používání stránky splněny. Někdy je na stránku kladeno mnoho požadavků (příkladem mohou být 
stránky obchodního domu s oblečením krátce po odvysílání televizní reklamy), jindy jsou požadavky 
jen minimální. Předpovídání požadavků na internetovou stránku, včetně toho, zda se uživatel bude 
dívat na video klip nebo bude nakupovat, je v nevypočitatelném internetovém prostředí nesmírně 
náročné. Servery jsou velice často přetíženy, jindy jsou naprosto neaktivní, a to vše úplně nahodile. 

Komunikační systém založený na včelím tanci pomáhá internetovým serverům snížit 
pravděpodobnost, že se webová stránka zahltí příkazy a znechutí potencionální uživatele a zákazníky. 
Ve srovnání se způsobem, jakým internetové servery běžně fungují, včelí metoda dokáže zlepšit jejich 
služby ze 4 na 25 procent v testech reálného internetového provozu. Tento výzkum byl publikován v 
časopise Bioinspiration and Biomimetics. 

 

2.13 Domácí automatizace 

2.13.1 Inteligentní domácnost v bytě bezdrátově 
Jedná se o nový projekt expresní instalace inteligentního vybavení domácnosti pomocí bezdrátových 
technologií v bytech - a to v rekordně krátkém čase dvou dnů, kterou nabízí společnost Insight  Home 
s developerem CTR group. Jednotlivé komponenty jsou: 

1. Řídicí systém inControl 

Control4 by měl představovat jeden z nejbezpečnějších a nejsnáze ovladatelných řídicích systémů. 
Umožní propojit všechna dálková ovládání (televizi, video, set-top-box, zesilovač atd.) v jedno 
univerzální. Na každé televizi v bytě může být k dispozici menu Control4. Fotografie, hudbu, 
internetová rádia nebo oblíbené filmy, které jsou v počítači nebo notebooku umí Control4 zobrazit, 
nebo přehrát v libovolné místnosti. 

2. Ovládání světel a žaluzií inRemote 

Požadavky na to, čemu dnes říkáme moderní bydlení, se neustále zvyšují. Jedním z faktorů, který 
dokáže výrazně zvýšit jeho komfort, je bezdrátové ovládání světel nebo žaluzií. 

Se systémem xComfort je možné upevnit vypínače na jakékoliv místo a jakýkoliv povrch. Díky 
bezdrátovému spojení s aktivním prvkem přímo na svítidle totiž nejsou součástí sítě s nebezpečným 
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proudem. Konec hádkám o to, kdo půjde večer zhasnout – řešením je vypínač nalepený na nočním 
stolku. 

Ovládání žaluzií není o nic složitější. Při odchodu se automaticky zatáhnou, když však v zimním období 
vyjde slunce, automaticky se vytáhnou na sluneční straně, čímž sníží spotřebu energií. Pustíte-li si 
svůj oblíbený film a venku je ještě světlo, automaticky se zatáhnou. Ovládat se dají také vzdáleně, 
například z vaší kanceláře. 

3. Úsporná regulace topení inSavings 

Pomocí systému Synco living můžete snadno a rychle nastavit rozdílné teploty v jednotlivých 
místnostech svého bytu, aniž byste museli opustit obývací pokoj. Na centrální řídicí jednotce stačí 
nastavit požadovanou teplotu a spínací časy a systém udělá vše potřebné za vás. Náročnější uživatelé 
mohou všechny funkce systému ovládat také pomocí vzdáleného internetového rozhraní nebo 
mobilního telefonu.  

 

2.14 Synco living 
Synco living je obsáhlý systém automatizace domácnosti s širokým sortimentem přístrojů. Systém 
vám umožní řídit vytápění, ventilaci a klimatizační jednotky, pohodlně zapínat a vypínat elektrické 
spotřebiče a monitorovat místnosti vaší domácnosti pomocí kouřových detektorů. Systém vám také 
ukáže, která okna jsou otevřená, sdělí vám aktuální venkovní teplotu, atmosférický tlak a nabídne 
snadný a pohodlný způsob ovládání světel a rolet. Díky použití mezinárodně uznávaného 
komunikačního protokolu KNX mohou vzájemně komunikovat elektrické přístroje, systémy vytápění, 
ventilace, klimatizace a domácí spotřebiče různých výrobců.  

 

2.15 Průmyslová automatizace 

Návrh instalací a odladění programů zajišťují externí dodavatelé - systémoví integrátoři nebo výrobci 
a dodavatelé automatizačních zařízení. I po prvotním zprovoznění však dochází v běžném provozu k 
častým změnám používaných programových a datových souborů. Externí pracovníci nebo interní 
podnikoví specialisté provádějí různé optimalizace, odstraňují chyby nebo implementují změny 
potřebné při modifikacích nebo větších úpravách výrobního programu. Při rozsáhlejších výrobních 
technologiích se na údržbě a opravách může podílet i více pracovníků.  

Logickým požadavkem je proto odstranit uvedené problémy a zavést systém, který zajistí pořádek a 
neustálý přehled. Tím se zabrání opomenutím, chybám nebo ztrátám souborů a zamezí narušení 
hladkého chodu výroby, zmetkovitosti a neplánovaným výrobním odstávkám. V tomto směru byl na 
trh v ČR a SR uveden nový softwarový produkt pro automatizované zálohování, porovnávání a správu 
verzí Versiondog od německé firmy AUVESY (Automated Versioning Systems). Jeho distributorem je 
firma Pantek. Jedná se o moderní softwarový systém navržený na základě dlouhodobých zkušeností v 
oblasti automatizovaného zálohování, porovnávání a správy verzí programových a datových souborů.  

Systém podporuje podnikové iniciativy řízení kvality pro certifikace typu ISO 900x, GAMP, GMP, FDA 
21 CFR 11 nebo VDA 6.4, a to díky důsledné kontrole, zálohování a dohledatelnosti všech změn.  

iX: HMI software čtvrté generace pro vývojáře 

V oblasti průmyslové automatizace stále větší roli hrají rozhraní mezi obsluhou a strojem. Spojují lidi 
a procesy, čímž umožňují ovládání, sběr a ukládání dat a správu informací - na místě i vzdáleně. 
Existuje mnoho světových výrobců, kteří se věnují zdokonalování této technologie. Patří k nim i 
americká firma Beijer Electronics, jejíž největší investicí v tomto směru je tzv. iX platforma. Jedná se o 
nový softwarový produkt poskytující škálovatelnost a flexibilnost řešení, které přináší jednoduché 
programování a usnadnění integraci s ostatními systémy.  
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Tento software zahrnuje vývojové prostředí a runtime environment pro spouštění aplikací, včetně 
kompletního konceptu Lauer HMI (Human Machine Interface, čili rozhraní mezi obsluhou a strojem) 
firmy Elektronik-Systeme Lauer, který může běžet na panelových PC nebo stolních počítačích. V 
prvním případě výrobce převzal dotykové displeje a moderní atraktivní vzhled, ve druhém pak 
koncepci bez pohyblivých součástí, která zajišťuje maximální spolehlivost a odolnost proti poškození.  

 

2.16 Využití elektroniky v automatizaci 

Řada Trabtech 

Výrobní řada Trabtech společnosti Phoenix Contact je určena především pro použití v průmyslových 
aplikacích a všude tam, kde je kladen důraz na spolehlivost provozu a výkon ochranných prvků. 

Flashtrab Compact je ochrana proti přepětí, která kombinuje výhody vyjímatelných hlavic, pasivní 
indikace stavu jednotlivých prvků – tedy i jiskřišť, a pasivní součtové hlášení stavu se špičkovou 
jakostí výrobků. Všechny výrobky Flashtrab Compact spolehlivě zhášejí následný proud do 25 kA.  

Filtry Filtrab 

Odrušovací filtry Filtrab jsou určeny pro jednofázové napájení. Filtry mají útlum až 80 dB, rozsah 
pásma 100 kHz až 100 MHz. Filtry SFP jsou navíc vybaveny ochranou proti přepětí integrovanou do 
modulu. U těchto filtrů je ochrana provedena tak, že sleduje průběh sinusoidy napájení – toto řešení  
odstatně snižuje zátěž na vstupech napájecích zdrojů. 

Řada Plugtrab 

Plugtrab je název kompletní řady ochran pro použití v zařízeních měření a regulace. Umožňuje 
ochranu napájení přístroje stejnosměrným, střídavým jednofázovým i trojfázovým napětím, ochranu 
datových kanálů, informačních a sběrnic i ochranu vstupů a výstupů řídicího systému ve dvou-, tří- 
nebo čtyřvodičovém provedení s plovoucí nebo uzemněnou pracovní zemí.  

Řada Surgetrab 

Výrobek určený především pro procesní technologie – Surgetrab se vyznačuje robustní konstrukcí, 
masivním pouzdrem, umístěním přímo na měřicí hlavice, ochranou analogových i binárních vedení, 
provedením s metrickým nebo „plynovým“ závitem PG, automatickým přistíněním, přímým nebo 
nepřímým spojem země a stínění.  

Řada Datatrab 

Společnost Phoenix Contact nabízí nový koncept Datatrab. Datatrab je v současnosti jediná ochrana 
pro rychlostní sítě v průmyslovém prostředí. Jako jediná nabízí řada Datatrab ochranu sítí kategorie 
CAT6 s přenosem až do 10 Gb/s. 

Svornice Termitrab 

Podstatnou inovaci a rozšíření doznala také řada svornic Termitrab s integrovanou ochranou pro 
obvody měření a regulace. Tato výrobková řada byla rozšířena o kompletní nabídku modulů s 
pružinovými svorkami pro ochranu analogových i binárních linek.  

Moduly Coaxtrab 

Koaxiální linky do přenosové rychlosti 3 GB a výkonu vysílače 1 kW chrání typ Coaxtrab. Moduly jsou 
provedeny s výstupy pro všechny běžné konektory. Výrobky Coaxtrab jsou určeny pro pevné datové a 
komunikační sítě, pro rádiové spoje i pro komunikaci GSM.  

Prvky Comtrab 

Pro sdružená zařízení sběru a přenosu dat mohou být s výhodou použity prvky Comtrab. Jedná  se o 
modulární výrobky použitelné pro klasické lišty LSA nebo pro speciálně konstruované nosné lišty. 
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Comtrab Modular je sada kolíkových adaptérů pro ochranu kabeláží s provozním napětím od 12 V DC 
do 110 V AC. 

Ústředna Checkmaster 

Checkmaster je inteligentní měřicí ústředna určená k dokumentaci provozního stavu výrobků Phoenix 
Contact. Umožňuje předvídat poruchu ochranného prvku tím, že změří jeho provozní parametry a 
určí z charakteristik spolehlivost jeho dalšího použití. Při měření jsou odděleně ověřovány jednotlivé 
součásti a jejich parametry jsou porovnávány s etalonovými hodnotami. Měřicí ústředna 
Checkmaster umožňuje uložit až 200 měření pro archivaci nebo další zpracování.  

 

2.16.1 Trendy v integraci mikroelektronických systémů 
Integrace na čipu  

Zákaznické integrované obvody ASIC a na jejich základě vyvinuté systémy na jednom čipu SoC 
nabízejí sice největší možnou integraci na jediném polovodiči, avšak nejsou vždy optimálním řešením. 
Vzhledem k poměrně dlouhé době návrhu a velkým nákladům na vývoj jsou vhodné zejména pro 
velkosériovou výrobu.  

 Integrace v pouzdru  

Neúnosné velikosti pouzder a velký počet choulostivých vývodů jednotlivých integrovaných obvodů 
vedly již před deseti lety ke vzniku vícečipových modulů MCM usnadňujících návrh a osazování desek 
plošných spojů pro techniku povrchové montáže SMT. Dalším vývojovým stupněm, který se v 
posledních letech prosazuje, je kompletní systém v pouzdru SiP jako alternativa k dosavadním 
systémům na čipu SoC.  

 Systémová heterointegrace 

Podobně jako jsou systémy HDP pokračováním MCM – některé firmy vyrábějí oba druhy modulů 
současně, vznikly moduly systémové heterointegrace dalším vývojem hybridních modulů. Význam 
koncepce systémové heterointegrace spočívá v tom, že oproti systémům na čipech SoC přináší menší 
riziko při nižších výrobních nákladech. Další výhodou jsou kratší výrobní fáze a tím i možnost 
rychlejšího uvedení výrobků na trh při zachování velké míry pružnosti.  

 Integrace na desce  

Systémová integrace na úrovni desky plošného spoje dovoluje umístit jak pasivní součástky (rezistory, 
kondenzátory), tak i aktivní součástky (integrované obvody) nejen na povrchu, nýbrž je vložit přímo 
do substrátu mezi jednotlivé vrstvy desky (embeded components – vložené součástky). Tak je možné 
realizovat základní desky s aktivními prvky v několika vrstvách nad sebou, čímž se dociluje 
třírozměrné integrace. Umístěním integrovaných obvodů do desky zůstává povrch volný pro 
osazování dalších součástek povrchovou montáží, což dále zvyšuje stupeň miniaturizace výrobků.  

Integrace na plátku  

Systémová integrace na úrovni plátků (wafer level packaging) se vyznačuje tím, že na velkých 
plochách křemíkových destiček lze kombinací dalších technologických kroků vytvářet současně další 
součástky paralelně k požadovaným strukturám. Do integrace plátků se počítá i technika přerozdělení 
vývodů (redistribution), pomocí níž lze velmi efektivně integrovat na povrchu čipu pasivní součástky 
(rezistory a indukčnosti).  

Použití systémové heterointegrace  

Mnohé oblasti použití systémové heterointegrace lze sloučit pod pojem „inteligentní okolí“, čímž se 
rozumí „inteligentní elektronické systémy“, které jsou přizpůsobeny svému okolí (nebo jsou do něho 
přímo vloženy) a spojeny dynamicky přizpůsobitelnými sítěmi s jinými systémy. Nejvíce se tyto 
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systémy uplatní na trhu s přístroji zapojenými do bezdrátových sítí (mobilní telefony jako vložené 
systémy), kde jsou schopnosti všech systémů omezovány tepelným výkonem a životností napájecí 
baterie.  

Použití v automatizaci 

Systémová integrace je jedním z budoucích směrů automatizace, u níž jsou hardware a software 
neodělitelně spojeny ve vložených systémech. Stále více se prosazuje rozdělení „inteligence“ 
automatizačních systémů (distribuce inteligence) mezi centrální řídicí jednotkou a komplexními 
podsystémy, jako jsou inteligentní senzory – to je také směr budoucího vývoje. Je jen otázkou 
poměrně krátkého času, kdy se i v automatizaci ve větší míře objeví nové systémově integrované 
prvky, např. modulové inteligentní mikrosenzory.  

 

2.17 Automatizační prostředky 

2.17.1 Prvky pro získání informace - senzory 
Senzor (snímač, převodník, detektor) je vstupní prvek tvořící vstupní blok měřícího řetězce, tj. prvek, 
který je v přímém styku s měřeným prostředím. Vlastní citlivá část senzoru je někdy označována jako 
čidlo. Senzor jako primární zdroj informace měří sledovanou fyzikální, chemickou nebo biologickou 
veličinu a dle určitého definovaného principu ji transformuje na měřící veličinu, a to nejčastěji 
elektrickou. U pasivních senzorů je nutno elektrickou veličinu (odpor, indukčnost, kapacitu) dále 
transformovat na analogový napěťový nebo proudový signál, přičemž měřící veličinou je amplituda, 
kmitočet, fáze aj.  

Inteligentní senzor 

Inteligentní senzor je senzor, který obsahuje obvody pro zpracování a analýzu signálu v jediném 
kompaktním provedení s citlivou částí senzoru. Cílem vývoje nových typů senzorů je integrace 
měřícího řetězce na jediný čip obvodu. 

Inteligentní senzorový modul 

Vývoj a výroba inteligentních senzorů včetně komunikačního procesu je teprve zaváděna, a proto 
značná část běžných senzorů nebo senzorů s nižším objemem inteligence se při automatizovaném 
zpracování dat připojuje přes tzv. inteligentní senzorové moduly. Tyto moduly vytvářejí při připojení 
senzorů funkční ekvivalenty inteligentních senzorů na nejvyšší úrovni. Mají více přepínatelných 
vstupů, programovatelné zesílení zesilovačů a jsou vybaveny standardizovaným rozhraním. 

Rozdělení senzorů 

1. Senzory teploty – elektrické, dilatační a speciální. 

2. Snímače mechanických veličin – snímače polohy, snímače síly a tlaku, snímače průtoku, snímače 
hladiny, snímače fyzikálních a chemických vlastností kapalin a plynů, snímače optických veličin, 
snímače magnetických veličin. 
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2.17.2 Prostředky pro přenos a úpravu signálu 
Zdroje informace technických systémů jsou v převážné míře tvořeny výstupními signály snímačů 
elektricky i neelektricky měřených technických veličin a mají zpravidla analogový charakter. Tento 
signál je třeba převést na jednotný nebo unifikovaný signál, nutný pro vzájemné propojování prvků 
řídicích systémů různých výrobců a výkonově upravit pro přenos informace na větší vzdálenosti. V 
některých případech se signály transformují pro další zpracování a přenos užitím jiného druhu 
fyzikálního nosiče signálu.  To se realizuje tzv. mezisystémovými převodníky. 

a) Mechanický signál 

Tento signál je přenášen táhly, bowdeny, řemeny, ozubenými koly, třecími převody, membránami, 
vlnovci, písty atd. Jsou to tedy především prvky pro přenos síly a výchylky. Dosah mechanického 
signálu je malý, rychlost je poměrně velká, ale možné setrvačné síly a tření vyžadují značné přestavné 
síly. Teplotní vlivy a vůle mohou vnášet chybu výchylky.  

b) Pneumatický a hydraulický signál 

Tento signál je přenášen různými typy potrubí a to podle přenášeného tlaku (tyto signály mohou 
vedle informace přenášet i výkon). Pro pneumatiku se používají plastová nebo kovová potrubí. Pro 
hydrauliku se používají ocelové trubky nebo vysokotlaké pryžové hadice. 

c) Elektrický signál 

Analogové i číslicové systémy využívají pro přenos informace v zásadě stejná přenosová prostředí. 
Přenosové prostředky používané v současnosti jsou nízkofrekvenční kabely se symetrickými páry (12 
až 30 telefonních kanálů / pár), vysokofrekvenční kabely (60 až 480 telefonních kanálů / pár), 
koaxiální kabely (šířka pásma 12 až 60 MHz analogově nebo až 400 Mbit/s).  

d) Optický signál 

Přenos optického signálu je možný atmosférou, vakuem, kosmickým prostorem a především různými 
typy světlovodů. Optickými spoji lze přenášet signál v analogové nebo digitální podobě. Optické 
záření lze přitom modulovat téměř všemi známými způsoby modulace: amplitudově, frekvenčně, 
fázově změnou polarizace, popř. různými kombinacemi těchto způsobů.  
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2.18 Akční členy 

Jsou to všechny prvky, které jsou určené k využití zpracované informace, tzn. prvky na konci řetězce 
zpracování informace. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány. 

Pohony 

Pohony můžeme rozdělit na pohony určené pro ovládání regulačních orgánů a na pohony speciální, 
které jsou řešeny pro každou aplikaci individuálně. Podle energie, která je využitá ke konání práce 
pohonů, rozlišujeme pohony elektrické, pneumatické a hydraulické. 

Pohony můžeme dále rozdělit podle výstupního signálu na spojité (proporcionální) a nespojité 
(dvoupolohové) a podle dráhy pohybu jejich výstupní části na posuvné, kyvné a rotační. Podle 
chování v čase je dělíme na statické a astatické. 

1. Elektrické pohony – stejnosměrné, indukční (střídavé) a krokové motory. 

Základní vlastnost elektrického motoru, která rozhoduje o jeho použití je určena jeho mechanickou 
charakteristikou – závislost zatěžovacího momentu na otáčkách. Dále rozhoduje, zda má konstantní 
nebo proměnné otáčky a způsob a rozsah jejich ovládání. Podle napájecího napětí dělíme elektrické 
motory na stejnosměrné a střídavé. Podle funkčního principu na stejnosměrné, indukční a 
synchronní.  

2. Pneumatické pohony – membránové a pístové pohony. 

Vyznačují se jednoduchým a robustním provedením, čistotou provozu, vysokou provozní 
spolehlivostí, velkými přestavnými silami (řádově až 104 N) a poměrně krátkými přestavnými dobami. 
Jsou vhodné do provozů s agresivním prostředím i nebezpečím požáru či exploze, a to vše při nízké 
ceně.  

Pneumatické pohony dělíme, podle prvku převádějícího tlak na sílu nebo výchylku, na pohony s 
membránou, pístem, vlnovcem a speciální, podle způsobu generování pohybu na jednočinné a 
dvojčinné a podle dráhy výstupního prvku na posuvné, kyvné a rotační a podle signálu na spojité 
(proporcionální) a nespojité. 

3. Hydraulické pohony 

Pracovní tlaky používané v hydraulických řídících obvodech dosahují tlaků řádově až desítky 
MpaHydraulické pohony jsou proto zásadně dvojčinné a chovají se jako astatické členy, tj. mají 
integrační charakter činnosti. Jsou schopny generovat největší síly nebo momenty, při malých dobách 
přestavení a současně při nejmenších možných rozměrech i tíze pohonů, ve srovnání s jinými typy 
pohonů. Proto se používají v mobilní technice – pozemní vozidla, lodě, letadla, atd. Pracují obvykle s 
elektronickým zařízením. Principem se hydraulické pohony celkem neliší od pístových dvojčinných 
pohonů.  

4. Regulační orgány 

Regulační orgány můžeme rozdělit na speciální regulační orgány a na regulační orgány pro všeobecné 
použití. Speciální regulační orgány jsou zpravidla integrální součástí regulační soustavy konstruovány 
výhradně pro jeden účel, např. rozváděcí kola vodních turbín, ventil průtoku chladící vody v chladiči 
automobilu atd.  
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3 Podrobné přiblížení novinek 
 

3.1 Automatizace – pneumatika 
 

3.1.1 Úvod 
Automatizace úzce souvisí se znalostmi z oblasti robotiky. Když se podrobněji podíváme na robotiku, 
tak se jedná o spolupráci mnoha oborů, které obsahují vědomosti a informace z mechaniky, 
elektrotechniky, teorie řízení, měřicí techniky, umělé inteligence a mnoho dalších oborů. V průběhu 
uplynulých let se vědci snažili vytvořit univerzálního robota, který by lidskou práci zcela 
zautomatizoval a dokázal skoro to samé co lidé. 

 

3.1.2 Vývoj automatizace 
Manuální práce je velice namáhavá a únavná, a proto lidé začali přemýšlet, jak by si mohli ulehčit. Ze 
začátku si vyráběli pouze jednoduché nástroje, které jim pomáhaly, ale ani to už nebylo dostačující. 
Představy o strojích, které by pracovaly samy bez lidské pomoci, začaly sílit. Začala vznikat 
automatická zařízení, které prozatím nebyla podobná člověku. I přesto lidé nezanechali snahy o 
vytvoření umělého člověka (robota). Společně s vývojem techniky se představovaly i první 
mechanické imitace člověka nebo zvířete. Jedním z prvních androidů, mechanických imitací člověka, 
byl automat – písař dvou švýcarských mistrů Piera a Henry Drozů (18. století). Tento písař uměl psát 
perem několik vět a celkem věrohodně napodoboval člověka. Mechanické imitace zvířat, zooidy, 
pocházejí ještě z dřívějších dob.  

Zásadní zlom v robotice přinesl rok 1920, kdy Karel Čapek ve své hře R.U.R. poprvé v historii použil 
slovo robot. To se pak stalo nejznámějším českým slovem na světě. Nedlouho poté, ve 40. letech, 
vznikají první prakticky využitelné aplikace, které patří do oblasti robotiky. Jedná se o teleoperátory 
pro manipulaci s radioaktivními a jinými nebezpečnými materiály, a tím také odstartoval bleskový 
vývoj robotiky. Firma General Motors vypustila do provozu v roce 1961 prvního průmyslového robota 
UNIMATE. Na jeho vývoji se podíleli například G. Devol, J. Engelberger a univerzita Columbia 
University v USA. O sedm let později byl zkonstruován mobilní robot Shakey vybavený viděním, na 
svědomí ho měla laboratoř zabývající se umělou inteligencí, Stanford Research Institute. Dalším, kdo 
uveřejnil vskutku výborné roboty, byla evropská firma ASEA. 

Automatizace zabezpečovaná průmyslovými roboty se postupně stávala velmi častým nástrojem 
používaným v automobilovém průmyslu. Pomocí těchto robotů se usnadnily některé práce, jako jsou 
svařování plamenem, elektrickým obloukem, bodové svařování, nanášení barev (v místech, kde je to 
pro člověka nebezpečné nebo škodlivé). Nadvládu USA v oboru robotiky přebírá Japonsko. Podle 
informací, které v roce 2001 zveřejnila OSN, bylo v Japonsku nasazených 389 000 průmyslových 
robotů, 198 000 v Evropské unii a 90 000 v USA. V 80. letech začínají mít průmyslové roboty nové 
funkce, ze kterých stojí za zmínku počítačové vidění nebo čidla hmatu. V roce 1995 se zrodil první 
chirurgický robotický systém pro takzvané minimálně invazivní chirurgii. Po dalších dvou letech je 
směrem k Marsu vyslán robot Sojourner, který byl schopný na planetě i přistát. Pro zajímavost 
mezinárodní organizace Federation of International Robot-soccer Association (FIRA) a RoboCup 
začaly organizovat první soutěže robotů ve fotbale. RoboCup si stanovil nelehký cíl, robotický tým 
v roce 2050 porazí mistra světa v regulérním fotbalovém zápase. Na počátku nového milénia 
společnost Honda představuje nového humanoidního robota ASIMO a společnost SONY zooida AIBO. 
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Jak už bylo zmíněno, hlavním cílem robotiky je vytvoření takového stroje, který by zastal, až na 
výjimky, práci lidí. Do výzkumu v tomto odvětví můžeme zahrnout i vývoj pohybových pomůcek pro 
tělesně postižené lidi. Jednou z mnoha pomůcek jsou exoskeletony, které si na sebe můžeme obléct, 
a tím zvýšit své fyzické schopnosti. Používá se také při manipulaci s nepohyblivými pacienty. Dále je 
nutné provádět výzkum dálkového řízení robotů, jedná se o princip teleprezence. Pokud využijeme 
toto řízení, tak získáme veškeré informace o oblasti, ve které se robot vyskytuje. Vytváří to dojem, že 
v té oblasti opravdu jsme. Takto řízené roboty by se daly uplatnit u hasičů nebo záchranářů. Česká 
republika se také určitým způsobem zapojuje do výzkumu v robotice, ty jsou prováděny hlavně na 
vysokých školách. Málo kdo tuší, že Ústav automatizace a měřicí techniky (ÚAMT) má svůj vlastní 
fotbalový tým ROBOHEMIA, který již třikrát vyhrál titul mistra Evropy v kategorii MIROSOT – FIRA. 

Spisovatel Isaac Asimov ve své knize Já robot (I, Robot), které byla vydaná v roce 1950, sestavil 
několik základních pravidel robotiky: 

 „robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo 

 robot musí uposlechnout příkazů člověka, které případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu 

s prvním zákonem 

 robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě případů, kdy tato ochrana je v rozporu 

s prvním nebo druhým zákonem“1 

 

                                                           
1 Zákony robotiky. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last 

modified on 8. 8. 2010 v 18:14 [cit. 2010-08-14]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kony_robotiky> 
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3.2 Pneumatické prvky 

3.2.1 Vývoj pneumatických prvků 
Do kategorie tekutinových mechanismů můžeme zahrnout pneumatické, ale i hydraulické 
mechanismy. Úloha těchto mechanismů je závislá na rozložení struktur strojů, jejich jednotlivých 
koncepcích. Hlavním ovlivňujícím faktorem je vývoj tekutinových prvků. Zásadní rozvoj 
pneumatických mechanismů se projevil až v 60. letech. Bylo to hlavně kvůli tomu, že se zvýšil zájem o 
automatizaci činností výrobních zařízení. Pneumatické prvky se používají ke stavbě automatizačních 
prostředků a při uskutečňování pomocných ovládacích funkcí. 

Jednotlivé prvky jsou exkluzivní pro své stavební vlastnosti, a zároveň i pro technologickou 
jednoduchost. Pneumatické prvky jsou velice spolehlivé a málo náročné na údržbu. Elementární 
realizace přímočarých pohybů, vysoké pohybové rychlosti a přetížení motoru až do zastavení, bez 
toho, aby došlo k poškození, jsou ceněné kladné vlastnosti. Naopak nastavení nižší rychlosti pohybu, 
tak aby se udržel rovnoměrný pohyb, omezené možnosti nastavování polohy zastavení motoru nebo 
velmi nízká úroveň výkonu a vysoká cena energie stlačeného vzduchu, jsou viditelnými nevýhodami.  

Obrázek 1 kompaktní přímočarý pneumatický motor 

Zdroj - http://www.odbornecasopisy.cz/imagesold/a1000031.gif 

Opět se vrátíme do 60. let, kdy trend určoval výrobu drobných pneumatických prvků. Ty byly vyvíjeny 
s pohyblivými nebo nepohyblivými částmi. Souhrnně se nazývaly prvky proudové. Zdokonalovaly 
logické řídicí systémy, a ty pak směle mohli konkurovat oboru elektroniky. Za zmínku zde stojí 
membránové prvky systému Dreloba (Reglerwerk Drážďany), které byly k dostání v několika 
základních blocích, a tím pádem se z nich mohly sestavovat integrované obvody. Mezikusy 
s předvrtanými kanály sloužily k propojování jednotlivých základních bloků v jednom integrovaném 
obvodu 

 

3.2.1.1 Koncepce pneumatického mechanismu 

Pneumatika velmi úzce také souvisí s hydraulikou. Tyto tekutinové mechanismy mají několik 
společných kladných vlastností, například elementární provedení přímočarých pohybů motorů a jsou 
přímo bez převodu spojeny s navazujícím mechanismem. Dalším kladem je malá hmotnost a 
rozměry, nebo to, že jsou skládány z optimalizovaných dílků, které jsou vytvářeny v kompaktních 
řadách typů, rozměrů nebo parametrů. 

Během používání pneumatického mechanismu v zařízeních a strojích je potřeba dohlédnout na 
zajištění několika funkcí. Jedná se především o reverzaci pohybu motoru, řízení rychlosti jeho pohybu 
a řízení polohy zastavení. To, jak se tyto funkce uskutečňují, udává hlavní rozvržení a charakteristiku 
daného mechanismu. První možné rozvržení je  uplatnění zmiňovaných funkcí oddělenými prvky. 
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Obrázek 2 pneumatické přímočaré motory do prostředí se 

zvýšenými nároky na hygienu 

Zdroj - http://www.odbornecasopisy.cz/imagesold/a0102052.gif 

Jinými slovy, rezervaci motoru zabezpečují rozvaděče nebo ventily, rychlost pohybu motoru je 
vedena škrticími ventily a poloha se koriguje blokováním tekutiny v pracovním prostoru motoru nebo 
pomocí mechanického zamezení pohybu na výstupu motoru. U druhého rozvržení jsou výše uvedené 
tři funkce zabezpečovány dohromady pouze jedním prvkem, který se nazývá servoventil. Servoventil 
funguje na principu řízeného převodu spojitého elektrického signálu na spojitý proud tekutiny. Třetí 
další rozvržení spočívá ve využití regulačního generátoru proudu tekutiny nebo regulačního motoru.  

 

 

 

 

 

Když vezmeme v potaz kompresi vzduchu, tak pro pneumatický mechanismus má velice důležitý 
význam první zmiňované rozvržení. Ta je, pochopitelně až na drobné výjimky, v pneumatických 
mechanismech elementárním uspořádáním. Další dvě rozvržení jsou naopak využívaná pro 
mechanismy hydraulické.  

 

3.2.1.2 Struktura pneumatického mechanismu 

Tři hlavní části tvoří strukturu pneumatických mechanismů. Vstupní blok obsahuje složky pro úpravu 
vzduchu. Obecně obsahuje tři obvyklé prvky, jako je čistič vzduchu s odlučovačem vody, redukční 
ventil pro nastavení pracovního tlaku v pneumatickém mechanismu a pro jeho ustálení v daném 
rozmezí kolísání napájecího tlaku a v určitém rozsahu změn spotřeby vzduchu v mechanismu a prvek 
pro obohacování vzduchu olejovou mlhou s ohledem na mazání pohyblivých částí. Rozváděcí blok je 
druhou částí a v něm jsou shromážděny prvky pro řízení práce motoru. Konkrétně se jedná o 
následující prvky, prvky pro řízení smyslu pohybu motoru, prvky pro řízení jeho rychlosti nebo prvky 
pro řízení dalších provozních parametrů mechanismu (řízení velikosti tlaku, tlumení hluku, …). Třetí a 
poslední části je výstupní blok, motor. 

Nynější prvky pneumatických mechanismů zvládají účelně koexistovat s elektrotechnikou a 
elektronikou. Dalším velikým plusem je rozsáhlá nabídka základních prvků a široké řady typů motorů. 
Hlavní slovo zde mají přímočaré motory, které se jsou na trhu dostupné v nepřeberném množství 
provedení. 

V dnešní době je samozřejmostí to, že jednotlivý výrobci jsou schopni dodat jedinečné motory se 
zdvihem podle přání zákazníka. Velmi často se používají prizmatické profily z lehkých slitin. 
Samozřejmostí je i motor, kde lze bezdotykově pozorovat polohu pístu pomocí malých spínačů.  
Všeobecné provedení těchto jednotek dovoluje elementární stavbu, jako jsou modulární konfigurace 
manipulačních zařízení.  
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Obrázek 3 Elektrický lineární pohon se šroubem a kuličkovým vedením 

Zdroj - http://www.odbornecasopisy.cz/imagesold/a0407204.jpg 

3.2.2 Pneumatické pohony 

Pneumatické pohony jsou také známé jako akční členy. Existuje více způsobů, jak jejich povinnosti 
uskutečňovat. Lineární (přímočarý) pohyb je vytvářen pneumatickými válci, kyvný pohyb s úhlem 
kyvu do 270° je realizován pneumatickými křídlovými pohony nebo pohony s ozubeným pastorkem a 
hřebenem, a rotační pohyb je prováděn prostřednictvím pneumatickým motorů různého provedení 
(příkladem mohou být pístové motory, motory s rotorem s výsuvnými lopatkami nebo turbíny).  

 

3.2.2.1 Lineární pohony 

Pneumatické válce, které se používají pro realizace tohoto pohybu v různých průmyslových 
odvětvích, se objevují v mnoha konstrukcích a provedeních. Jsou to jedny z nejrozšířenějších prvků. 
Pro vyhotovení konstrukce si můžeme vybrat ze dvou elementárních provedení. Jednočinné válce, 
které mají přívod stlačeného vzduchu jen na jedné straně válce, nebo dvojčinné válce, které oproti 
předchozím, mají přívod stlačeného vzduchu po obou stranách válce. 
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Obrázek 4 jednočinný válec 

Zdroj - http://www.schrank.cz/images/valce.jpg 

3.2.2.2 Jednočinné válce 

Síla se vyvíjí pomocí tlaku vzduchu na plochu pístu jednočinného válce jen v jednom směru. 
Vzhledem k vyhotovení válce můžeme sílu používat jako tažnou nebo tlačnou. Po uzavření přívodu 
stlačeného vzduchu do válce je pístnice dána do původní polohy pomocí síly, kterou vyvíjí pružina. 
Jednočinné válce můžeme dále rozdělit na válce s pístnicí v klidové poloze zasunutou nebo 
vysunutou. 

Tyto válce můžeme využívat k upínání polotovarů, k jejich podávání, zvedání nebo k uskutečnění 
mnoha různých operací. Oproti dvojčinným válcům podobných nebo stejných rozměrů 
spotřebovávají menší množství vzduchu. Síla, kterou vyvíjí šroubová pružina proti síle působící tlakem 
vzduchu na plochu pístu, a proto se odečítá síla pružiny od celkově využitelné síly. Pochopitelně i 
šroubová pružina má svoje potřebné rozměry, a proto při porovnávání jednočinného a dvojčinného 
válce se stejným průměrem a zdvihem jsou ty jednočinné delší.  
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Obrázek 5 miniaturní dvojčinné válce 

Zdroj - http://2009.oc.smc-cee.com/cz/images/CDJP.jpg 

3.2.2.3 Dvojčinné válce 

Síla je vytvořena tlakem vzduchu na plochu pístu dvojčinného válce a má vliv podle přívodu vzduchu 
střídavě v obou směrech pohybu pístu. Využití dvojčinných válců může být v mechanismech 
zajišťujících zpětný pohyb, při kterém má být provedena nějaká práce. Zdvih těchto válců je limitován 
jen s přihlédnutím na průhyb a vzpěrnou délku pístnice. Během vracení písnice do základní polohy 
musí válce vytvořit menší sílu než při jejím vysouvání. Je to kvůli tomu, že účinná plocha pístu je 
menší o plochu danou průměrem pístnice.  

Dvojčinný válec je tvoření z bezešvé tažené trubky z korozivzdorné oceli nebo ze slitin hliníku. 
Z hliníkových slitin jsou vytvořena i čela a víka válců. Pomocí stahovacích šroubů se udržuje vzájemné 
umístění čela, trubky a dna válce. V případě válců s drobnějším průměrem se může stát, že pro 
sjednocení čela a dna válce se využije nerozebíratelný spoj. Ten je pak tvořený několikanásobným 
lemem trubky do zápichů na čepu čela a dna válce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.4 Těsnění 

Jak už název napovídá, jedná se o součástku, která brání unikání stlačenému vzduchu a zajišťuje 
udržení vytvořené síly. Těsnění můžeme rozdělit na těsnění pro pohyblivé nebo pro nepohyblivé 
součásti. To určené pro pohyblivé součásti navíc musí zvládat aplikovat mazivo ve válci. Pohyblivá 
těsnění se dají dále rozdělit na vtlačená (mohou těsnit v obou směrech, při výrobě jsou předpružena 
a tím zvyšují tření), které se používají pro těsnění pístu, a břitová (mohou těsnit pouze jedním 
směrem, kontaktní tlak je nízký a závisí na tlaku vzduchu), které se využívají pro těsnění pístnic. 
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Obrázek 6 kyvný křídlový motor 

Zdroj - http://www.europohony.cz/obrazky/big_1076-popkit-

pohon-brany-p3317658.jpg 

3.2.3 Kyvné pohony 

Tyto pohony nabírají stále větší význam při sestavování manipulátorů. Prostřednictvím kyvných 
pohonů, společně s dalšími prvky, můžeme polotovary otáčet a obracet, otevírat a uzavírat různé 
klapky a ventily. Důležitým nárokem na kyvné pohony je malá velikost, nízká hmotnost a souvislý 
pohyb výstupního členu. Podle principu funkce se dají tyto pohony rozdělit do dvou skupin. 

 

3.2.4 Křídlové pohony 

Komprimovaný vzduch ovlivňuje jednu nebo dvě plochy křídla (lamely, lopatky), které je spojeno 
s hřídelí a ukryto ve valivých ložiskách. Obvod daného křídla (lamely, lopatky) je naproti tělesu 
pohonu zablokován trojrozměrným elastomerovým těsněním. V těchto pohonech mají ve většině 
případů tělesa tvar válce a ten je vyroben z hliníkových slitin. Hřídele a příruby (výstupní členy) dělají 
otáčivý pohyb kyvný v rozsahu 90°, 180° a 270°. Volný konec průchozí hřídele můžeme spojit 
s nástavcem, který slouží k upevnění snímačů polohy, s nástavcem s představitelnými dorazy pro 
ohraničení úhlu kyvu hřídele nebo seskupení obou nástavců. 

Pneumatické motory s rotorem s křídlem (lamelou, lopatkou) mají proti motorům s ozubeným 
hřebenem a pastorkem několik výhod: 

 přímý přenos krouticího momentu na výstupní hřídel, 

 elementární stavba s nízkým počtem součástí, 

 chybí mechanický převod mezi hnacím a poháněným členem (výstupní hřídelí) soustavy. 

Křídlové pohony mají také malé nedostatky, tím nejdůležitějším je špatné utěsnění mezi křídlem 
rotoru a komorami tělesa, které se pohybuje v rozmezí několik cm3/min. 
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Obrázek 7 pneumatické kladivo 

Zdroj - http://hyperinzerce.cz/x-

cz/inz/1899/1899986-akce-pneumaticke-

kladivo-kd650-bl-decker-darek-1-690--

1.jpg 

Obrázek 8 pražská potrubní pošta 

Zdroj - http://prague.tv/images/articles/prague-pneumatic-post-

468.jpg 

3.2.5 Pohony s ozubeným hřebenem a pastorkem 
Pastorek společně s hřídelí motoru, která je uložená ve valivých ložiskách, vytváří jeden komplet. Do 
ozubení pastorku zasahuje ozubení tyče, přesouvané do závěrečných poloh písty. Na tělese pohonu 
jsou drážky pro zachycení snímačů polohy. Výstupní hřídele těchto motorů vykonávají otáčivý kyvný 
pohyb v rozmezí 90° nebo 180°. Oproti předešlému typu motorů, tyto dosahují větších krouticích 
momentů. 

 

3.2.6 Příklady pneumatických zařízení 

3.2.6.1 Pneumatické kladivo 

Toto zařízení je spíše známé pod názvem sbíječka. Ve většině případů je to ruční nářadí, které slouží 
k vrtání otvorů do betonu, železobetonu nebo kamene. Může se také používat k rozbíjení a 
mechanickému rozrušování pevných předmětů a tuhých těles vyrobených z betonu, asfaltu nebo 

kovů.   

Ve většině případů je hlavním pohonem velkých 
pneumatických kladiv stlačený vzduch z externího 
kompresoru. Jak už vyplývá z předešlého odstavce, tak se 
sbíječky využívají hlavně ve stavebnictví. I takováto zařízení 
mohou mít vlastní malý benzinový spalovací motor, konkrétně 
dvoutaktní zážehový. Kvůli tomu může být sbíječka velice 
těžká a hlučná. Z toho můžeme usoudit, že práce s tímto 
zařízení je opravdu náročná a namáhavá. Některé druhy 
sbíječek se využívají i pro pozemní stavitelství, konkrétně pro 
zpevňování povrchu chodníků.  

 

3.2.6.2 Pneumatická pošta 

První linka pneumatické (potrubní) pošty začala fungovat v roce 1853 v Londýně, o 12 let později 
začali tuto formu posílání zpráv používat i 
v Berlíně. Délka potrubního systému 
dosáhla délky 400 km a ročně v ní 
„proletělo“ až 4 miliony zásilek. Pražskou 
potrubní poštu zprovoznili v roce 1887. 
Technické parametry byly vydedukovány 
z vídeňského modelu a její celková délka 
v pozdějších letech dosahovala až 60 km. 
Během druhé světové války potrubní pošta 
posloužila při zásobování obléhané budovy 
rozhlasu. Ač je to nemyslitelné i v 90. letech 

20. století se každý měsíc přepravilo kolem 
9 000 pouzder. Pochopitelně postupem 
času provoz slábl, a kruté povodně v roce 
2002 fungování tohoto systému rázně ukončily. I přes všechny tyto fakty se provozovatel systému, 
Telefonica O2 Czech Republic, snaží kousek po kousku opravit a zakonzervovat. Kvůli nedostatku 
peněz se prozatím systém nepodařilo ani částečně zprovoznit. I tak je Pražská potrubní pošta raritou 
v oblasti systému městské potrubní pošty na světě. 
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Obrázek 9 pouzdra pro zásilky 

Zdroj - 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co

mmons/thumb/8/87/Pouzdra-pro-

z%C3%A1silky.jpg/220px-Pouzdra-pro-

z%C3%A1silky.jpg 

Obrázek 10 mapa pokrytí Prahy potrubní poštou 

Zdroj - 

http://i.idnes.cz/07/032/nesd/VOT19b38c_potrubnimapa.jpg 

3.2.7 Technologie 
Potrubí je složeno z ocelových trubek, které mají vnitřní světlost 65 mm a tloušťka stěn je 2,5 – 3 mm. 
Jednotlivé trubky jsou spojeny těsnými nátrubkami, které zaručí dokonalou vzduchotěsnost. Vedle 
potrubí se musí klást i signalizační kabel, který zabezpečuje komunikaci s prvky na jejich trase. Existují 
zde i revizní studny (šachty), ve kterých může člověk potrubí otevřít a zkontrolovat, zda se na daném 
úseku nevyskytuje nějaká závada. V případě nutnosti může vyprostit uvízlé pouzdro. Transportní 

pouzdro je vyrobeno z hliníku, jeho vnější průměr je 48 mm a 
délka 200 mm. Na přední straně pouzdra je odnímatelné 
plastové víčko. Každá zásilka může mít maximální průměr 5 
cm, délku 30 cm a současně maximální hmotnost do 3 kg. 
Nejvíce se posílaly smotané ruličky blanketů s telegramy. 
Vzhledem k tomu, že se rychlost zásilek dala korigovat, tak se 
mohli přepravovat i křehké předměty velice šetrným 
způsobem.  

Jednotlivé tratě potrubí mají vlastní pohonný agregát. Ten 
tvoří dmychadlo, které žene elektromotor. Každé maximálně 
tři kilometry se rovnají jednomu dmychadlu, které musí 
zvládnout vyprodukovat do potrubí přetlak i podtlak. 
Pochopitelně dmychadlo nevisí nikde ve vzduchu, ale jsou 
k potrubí přidělány pomocí T-článků. Nynější typy dmychadel 
v sobě obsahují rotující píst. 

 

3.2.7.1 Trasy a stanice 

Pražská potrubní pošta má pět hlavních tras, které jsou sestaveny do hvězdicového tvaru a jsou 
obohaceny výhybkami, koncentrátory a účastnickými spoji. Kvůli vysoké využitelnosti některých tras 
se vybudovalo dvourourové potrubí, aby se oddělily jednotlivé směry. V Praze se do dnešní doby 
zachovalo 24 stanic pneumatické pošty. 

V centru hvězdicové soustavy tras se nachází 
centrála, je to budova hlavní pošty v Jindřišské 
ulici. Tady se pečlivě zaznamenávaly 
jednotlivé zásilky a dále se třídily. Aktuální 
stavy tras se mohly kontrolovat 
prostřednictvím signálních světel na příslušné 
hlavě potrubí. Na trase se najednou mohlo 
pohybovat až 10 zásilek v rozmezí 30 sekund 
za sebou, v praxi se tyto maximální omezení 
moc nevyužívaly.  
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Obrázek 11 Pneumatická tramvaj typu 

Mékarski z roku 1900 

Zdroj - 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/common

s/thumb/1/15/Tramway_%C3%A0_air_compri

m%C3%A9_CGO_type_1900.jpg/220px-

Tramway_%C3%A0_air_comprim%C3%A9_C

GO_type_1900.jpg 

3.2.7.2 Pneumatická tramvaj 

Tramvaj, kterou pohání stlačený vzduch, který se ukládá v zásobnících. Zásobníky se pak doplňují 
v plnicích stanicích na trati. Pneumatická tramvaj se na ulicích objevovala na přelomu 19. a 20. 
století. Louis Mékarski, francouzský inženýr polského původu, při výrobě tramvaje vycházel ze 

systému akumulační parní lokomotivy. Motor tedy pracoval 
na skoro stejných zásadách jako parní, pouze se pára 
nahradila stlačeným vzduchem. Stlačený vzduch se musel 
v motoru ohřívat pomocí koksového topení, čímž se 
kompenzovalo chlazení způsobené expanzí.  

První zkouška tramvají proběhla v roce 1876, a o tři roky 
později došlo k zahájení plného provozu v Nantes. Mékarski 
zde dostal na pozici ředitele tramvajového podniku. 
Pneumatické tramvaje nalezly uplatnění v Paříži, kde se 
hlavním provozovatelem stala společnost Compagnie générale 

des omnibus (CGO).  

Výhodou pneumatického pohonu oproti spalovacím 
pohonům je snížení rizika exploze metanu, a tak tyto 
pohony zaujaly své místo i na velkém množství důlních 
drah. V současnosti se mnoho firem zabývá 
problematikou alternativních pohonů, a některé firmy se 
navrací ke spekulacím o pneumatických pohonech pro 
automobily. Jedná se o korejskou firmu PHEV nebo 
francouzskou MDI.  
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3.2.8 Automatizace - automobilový průmysl 

3.2.8.1 Prognózy do budoucna 

Český automobilový průmysl prodělal v 90. letech minulého století obrovské změny. Naše země je 
velice atraktivní pro zahraniční automobilky, a ty k nám přesouvají své továrny. Spousty inovací na 
poli řídicí a automatizační techniky musí sledovat i jejich dodavatelé, aby uspokojili požadavky trhu. 
Německý Institut pro studie budoucnosti a vyhodnocování techniky (IZT) vyhotovil studii Integrierte 
Technologie-Roadmap Automation 2015+. Nyní se podíváme na některá fakta vyplývající z této 
studie. Především pochopitelně na ta, která se zabývají automatizací. 

Dnešní automobilový průmysl má veliké množství procesů automatizovaných. I přesto je zde místo 
pro vývoj, hlavně s ohledem na propojení konkurenčního prostředí, změny v řetězcích tvorby hodnot 
a na flexibilitu ve výrobě. Dále se musí brát ohled na narůstající požadavky na individuální řešení 
vozidel. Existují požadavky na bezpečnost a kvalitu, pružnost, mobilitu a snadnou obsluhu a 
standardizace, které formují poptávku po nových automatizačních řešeních.  

Aby byly splněny nároky na kvalitu a bezpečnost ve výrobě automobilů, přichází na řadu následující 
řešení: 

 „pokročilé inteligentní systémy řízení bezpečnosti práce (safety management), 

 zabezpečení informačních a výrobních systémů (security management), 

 systém pro sledování stavu a hlídání kvality (RFID k identifikaci a stanovení polohy vozidel, 

jejich součástí, strojů apod.), 

 velmi přesné senzory a systémy strojového vidění.“2 

Okamžitá sestava a flexibilní zavedení jsou hlavní znaky, kterými se budou moci chlubit výrobní 
zařízení budoucnosti. Klíčovými vlastnostmi bude rychlost zakomponování zařízení s mobilními 
komponenty do prostorově rozptýlených konstrukcí. V každém případě výrobní stroje už nebudou tak 
jednoduché, jako jsou dnes, ale i tak budou muset být přátelská k uživatelům. Během konstruování 
flexibilních a mobilních výrobních zařízení se nesmí zapomínat na tato řešení: 

 „komplexní simulační systémy a obzvláště virtuální uvádění výrobních procesů, 

 systémy inteligentních softwarových agentů pro rychlé změny konfigurace, …, 

 řešení plug-and-play, 

 bezdrátové prostředky s velkým zabezpečením pro integraci.“3 

Pro vertikální ucelení subsystémů, pro začlenění simulačních modelů a pro vytvoření samoučících 
systémů pro dálkovou diagnostiku a dálkové úpravy je důležitá standardizace. K zavedení těchto 
metod je podstatný rozvoj: 

 „jednotný rozhraní pro subsystémy,  

 standardizovaných datových modelů pro komponenty, moduly a zařízení,  

 jednotných diagnostických nástrojů a programovacích prostředí.“4 

                                                           
2 Automa [online]. 2008, 04, [cit. 2010-08-19]. Dostupný z WWW: 

<http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=37016> 
3
 Automa [online]. 2008, 04, [cit. 2010-08-19]. Dostupný z WWW: 

<http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=37016> 
4
 Automa [online]. 2008, 04, [cit. 2010-08-19]. Dostupný z WWW: 

<http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=37016> 
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3.2.9 Linka pro montáž zadní nápravy automobilů 

Tato automatizovaná montážní linka vytváří nápravy pro automobilky Volkswagen, Mercedes nebo 
BMW. Celý projekt zaštiťovala firma Compas automatizace s. r. o. Při vytváření návrhu automatické 
obsluhy linky pro montáž kompletu zadní nápravy se muselo vzít v potaz několik potřeb. Denně se 
během třísměnného provozu musí vytvořit minimálně 450 sestav, takt linky musí být necelé dvě a půl 
minuty. Dále musí dojít ke snížení chyb, které způsobí lidské faktory takovým způsobem, že všechny 
montážní postupy budou monitorovány, protože jejich preciznost a správnost pak ovlivňuje další 
práce na montáži. Nutná je i dokumentace a archivace důležitých postupů montáže každé nápravy, to 
proto, aby mohla proběhnout zpětná kontrola. A hlavně je důležitý návrat k dříve nedokončené 
montáži nápravy, která byla v některém postupu vrácena k nějaké opravě. 

Kompletní provoz linky je poloautomatický. Jednotlivé montáže se vykonávají průběžně, což 
znamená, že při uvolnění konkrétního úseku může okamžitě převzít další nápravu. Několik náprav 
může být současně v procesech montáže a manipulace. Montáž se skládá z jednotlivých operací, 
například přebrání polotovaru nápravy z předešlého technologického úseku, sejmutí vyraženého 
kódu polotovaru pomocí kamerového systému, montáž brzdových mechanismů a čidel antiblokového 
systému (ABS), test nově namontovaných prvků ABS s uložením výsledků testu nebo automatické 
sestavení montážního protokolu nápravy a uložení dat na datovém počítači.  

Tento přístroj je technologický prototyp a musí se dolaďovat konkrétní postupy. Montážní linka byla 
uvedena do provozu již v roce 2004, přidávání nových a modernějších komponentů probíhá za 
provozu podle nových trendů neustále.  
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3.2.10 Systémy 

 

3.2.10.1 Pneumate-200 

Pro seznámení s pneumatickými a elektropneumatickými technologiemi slouží právě tento systém. Je 
malých rozměrů, snadno přenosný a hlavně obsahuje svoji zásobu stlačeného vzduchu, což umožňuje 
jednoduché použití kdekoliv a kdekoliv. Zapojovací panel na sobě má umístěné schematické značky 
prvků pro jednoduchou orientaci mezi konkrétními prvky. Systém dovoluje použití elementárních 
úloh, jako jsou posuvné dveře, tlačný válec nebo snímání koncové polohy. Vzhledem k tomu, že je 
systém opravdu jednoduchý a dobře se v něm orientuje, je možné ho používat i na nižších stupních 
škol. 

 

3.2.10.2 Pneutrainer-200 

Plně modulární systém, který je určený pro rozvíjení profesních znalostí. Je především zaměřený na 
pneumatiku a elektropneumatiku. S jeho pomocí se můžeme seznámit s pneumatickými obvody 
(úprava vzduchu, ventily, pohony, …) nebo i s náročnějšími automatizačními technologiemi (různé 
typy snímačů, programování PLC, …). Tento systém může být rozšířený o systém Vac-200, který slouží 
pro seznámení s vakuovými technologiemi. Pneutrainer-200 používají všechny typy škol od 

odborných učilišť až po univerzity, nebo dokonce i školicí centra některých průmyslových firem.  

 

3.2.10.3 MAP-200 

Další z řady systému, který využívá pneumatické a elektropneumatické prvky, konkrétně základní 
manipulační techniky (posun, uchopení, vakuum, …). Prostřednictvím tohoto systému lze 
namodelovat závady a dálkové ovládání (modem, Wi-Fi, …). 

 

3.2.10.4 FMS-200 

Tento pružný modulární systém plně koresponduje s požadavky moderní automatizované 
průmyslové výroby. Systém zahrnuje velké množství automatizačních technologií a různé možnosti 
montáže výsledného produktu, díky tomu může uživatel rychle rozšiřovat své znalosti v oblasti 
automatizace, pneumatiky, elektropneumaticky nebo senzoriky.  

 

3.2.10.5 HAS-200 

Opět se jedná o průmyslový systém, který pracuje na nejvyšší úrovni automatizace. Pomocí něj 
můžeme napodobit reálný výrobní podnik, můžeme měnit výrobu nebo organizaci zásob. Spojení 
konkrétních stanic a řízení výrobního procesu můžeme provést prostřednictvím sítě Ethernet. 
V systému je také vizualizační 3D program.  
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Obrázek 12 ruka Mano Gigante 

Zdroj - 

http://www.festo.com/rep/cs_cz/assets/DSC_8817_500p

x.jpg 

Obrázek 13 nerezový kruhový dvojčinný válec 

Zdroj - 

http://www.festo.com/rep/cs_cz/assets/CRDSW_20

07.jpg 

Obrázek 14 rozdělovací blok 

Zdroj - 

http://www.festo.com/rep/cs_cz/assets/FR_20

08_3914u.jpg 

Obrázek 15 Zásobník na stlačený vzduch 

Zdroj - 

http://www.festo.com/rep/cs_cz/assets/CRVZ

S_2008_3540k.jpg 

3.2.11 Výrobci 

3.2.11.1 FESTO 

Společnost Festo se zabývá automatizačními technologiemi a pořádá 
průmyslová školení a vzdělávací programy. Byla založena v roce 
1925. Nyní zaměstnává po celém světě zhruba 13 500 zaměstnanců 
a má přes 250 poboček. Jako první v Evropě vyvinuli a vyrobili 
pneumatický válec a svůj první katalog s pneumatickou technikou 
uveřejnili v roce 1956. 

 

Nabízený sortiment 

o pneumatické pohony 

 válce s pístnicí 

 bezpístnicové válce 

 kyvný pohony 

 tandemové a vícepolohové válce 

 zarážkové válce 

 upínací moduly a válce s brzdou 

 pohony s přímočarým vedením 

 měchy a fluidní svaly 

 tlumiče nárazu 

o pneumatická spojovací technika 

 hadice 

 šroubení 

 trubky 

 spojky 

 rozdělovače 

o speciální pneumatická zařízení 

 zásobníky na stlačený vzduch 

 tlumiče hluku 

 ofukovací pistole 

 manometry 
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Obrázek 16 logo společnosti 

Schneider Bohemia 

Zdroj - http://www.schneider-

bohemia.cz/img/logo.png 

Obrázek 17 pneuhustič RF 6 XG 

(D004020) 

Zdroj - http://www.schneider-

bohemia.cz/UserFiles/Images/

Catalogue/ArtImages/Thumbs/

D004020.jpg 

 

3.2.11.2 Schneider Bohemia 

Od roku 1992 působí společnost Schneider Druckluft také 
v České republice. Na českém trhu zaznamenala úspěšný vývoj a 
za poměrně krátkou dobu se vypracovala na jednu 
z nejvýznamnějších společností ve svém oboru. Hlavním cílem je 
poskytnout zákazníkovi kompletní řešení v problematice 
stlačeného vzduchu. Součástí sortimentu je zařízení na úpravu 
stlačeného vzduchu, jeho filtraci nebo i všechen související 
materiál.  

Nabízený sortiment 

o stacionární kompresory 

o přenosné kompresory 

o šroubové kompresory 

o pneumatické nářadí 

 příklepové a řádové utahováky 

 sekací kladiva 

 brusky 

 nářadí na karoserie a na opracování plechů 

 vrtačky a šroubováky 

 ofukovací pistole, pistole na kartuše, mycí pistole 

 pneuhustiče 

 

 



 

 36 

Obrázek 18 logo společnosti SMC 

Zdroj -

http://www.smc.cz/media.asp?id=20

19 

3.2.11.3 SMC Czech Republic 

Centrála společnosti SMC se u nás nachází v Brně, další obchodní zastoupení jsou v Praze, Ostravě, 
Liberci, Českých Budějovicích, Klatovech, Ústí nad Orlicí, Otrokovicích a Martinicích. Skupinu SMC CEE 
(Central and Eastern Europe) je pod dohledem SMC Pneumatik GmbH Rakousko. Společně s námi do 
této skupiny spadá Slovensko, Maďarsko, Polsko, Ukrajina, Slovinsko, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, 
Makedonie, Albánie, Černá hora, Moldávie a Bosna.  

Společnost byla založena v roce 1959 a hlavní centrálu má v Japonsku. Pobočky si vybudovala ve více 
než 50 zemích světa, z toho jich je 29 v Evropě. Dále má 30 výrobních závodů, kde pracuje více než 
20 000 zaměstnanců a 2 000 inženýrů.  

V roce 2000 byla ve Španělsku založena divize International Training. Společnost se totiž zabývá 
poskytováním kvalitního školení a výrobou školicích prostředků. Elementární vlastností školicích 
systémů je jejich využívání při výuce na všech úrovních řízení. Všechny výukové a školicí materiály 
jsou orientované hlavně na praktické využití a na rozšiřování schopností a dovedností, které je možné 
využít při práci v průmyslové oblasti. Každý systém má vlastní návod pro uživatele i pro učitele. 
Návody v sobě zahrnují elementární informace o jednotlivých systémech, veškerou dokumentaci, 
dále také soubory sloužící k procvičování a jejich vhodné řešení. Některé systémy jsou obohaceny 
softwarem. 
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3.2.12 Závěr k Automatizaci 
Za zmínku určitě stojí i veletrh pořádaný v Mnichově. Letos se odborný veletrh věnovaný 
automatizaci a mechatronice Automatica 2010 (8. – 11. 6. 2010) konal již po čtvrté. Poslední ročník si 
na starosti vzala společnost Messe München GmbH, ke spolupráci si přizvala německé sdružení pro 
robotiku a automatizaci VDMA Robotik + Automation. Na předešlý veletrh v roce 2008 se přišlo 
podívat 32 000 odborných návštěvníků z více než 100 zemí. Své prezentace zde představilo zhruba 
870 firem a odborníků.  

Zelená automatizace je iniciativa, která byla představena na letošním ročníku. Ta zobrazí šetrnost 
robotiky a automatizace k životnímu prostředí. Jako příklad se zde uvádí fotovoltaika. Zvýšení kvality 
a snížení výrobních nákladů lze dosáhnout implementací robotů a montážní linky. Fotovoltaiku 
můžeme jejímu k jejímu cíly (výroba proudu za konkurenceschopných podmínek) posunout pomocí 
automatizační techniky. Dalším lákadlem veletrhu byl lanový robot, který představil Fraunhoferův 
institut IPA. Tento robot bude moci být v nadcházejících letech uplatněn při montování solárních 
zařízení v projektu Desertec. Zmíněný projekt má za úkol postavit solární a větrné elektrárny 
v afrických pouštích a následně pak přenášet vyrobenou energii do Evropy. 
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3.3 Zabezpečovací systémy 

 

3.3.1 Obecné informace 

V současné době se zabezpečovací systémy nepoužívají jen ve finančních institucích, ale nalezneme je 
i v kancelářích nebo nových rodinných domech. Nyní se seznámíme se základní stavbou 
zabezpečovacího zařízení. Zabezpečovací systémy jsou vybaveny velkým množstvím čidel, které 
monitorují daný prostor. Čidla jsou spojena uzavřenými proudovými smyčkami s ústřednou, kterou 
můžeme řídit prostřednictvím obyčejné klávesnice. V ústředně můžeme nalézt záložní zdroj 
napájecího napětí.   

 

3.3.2 Funkce zařízení 

U všech zabezpečovacích zařízení si můžeme nastavit nepřeberné množství variant ochranných kódů. 
Při odchodu zadáváme kód a následně máme zhruba minutu na opuštění objektu a nyní nastává 
aktivní stav (hlídání). Když se do objektu vracíme, tak máme zhruba půl minuty na zadání správného 
kódu. Pokud špatně navolíme kód, spustí se poplach, při kterém bude několik minut houkat siréna. 
Během poplachu můžeme zkusit zadat kód ještě jednou, čímž se houkání vypne. V paměti ústředny 
se zaznamenají informace o špatně zadaném kódu. 

Čidla jsou vždy začleněna do uzavřené proudové smyčky, přes kterou v klidovém stavu putuje proud. 
Když dojde k přerušení spojení, spustí se poplach. Zároveň dochází ke hlídání obvodu, a když dojde 
k neplánovanému nebo záměrnému přerušení obvodu (což je přestřižení kabelu) spustí se poplach. 
Existují tři typy proudových smyček, které jsou v ústředně. Zpožděná smyčka se hlavně používá při 
ochraně hlavního vchodu. Poplach se spustí, když se obvod přeruší a do určité doby se nezadá 
správný kód. Smyčka, která aktivuje poplach okamžitě, když dojde k přerušení obvodu, se nazývá 
okamžitá. Jedná se například o neoprávněné otevření okna v režimu hlídání. Pro detekování požáru 
nebo plynu se využívá smyčka trvaná. Vypnout se musí pouze prostřednictvím počítače. 

Ústředna obsahuje výstup pro sirénu a pomocný výstup (pro telefonní hlásič nebo GSM). Zkrat 
vodičů, které míří k čidlu, dokáže vyřadit z provozu uzavřenou proudovou smyčku. Vyvážená smyčka 
pomůže docílit vyššího stupně zabezpečení. Do obvodu se připojí v sérii s kontaktem rezistor, který 
stanovuje proud proudící smyčkou. Ústředna má i další úkol, měří množství proudu, a když se proud 
zmenší, ztratí (přerušení smyčky) nebo zvětší (zkrat čidla) spustí poplach. Záložní akumulátor je 
součástí každého lepšího zabezpečovacího zařízení. Jeho pomocí se dosáhne plné provozuschopnosti 
při ztrátě okamžitého napájecího napětí.  

 

3.3.3 Vstupní a výstupní zařízení 

Nejčastějším využívaným výstupním zařízením je siréna. Standardně má následující parametry, 
napájení 12 V/200 – 850 mA a hlasitost 100 – 120 dB/1 m. Siréna může nebo nemusí být součástí 
ústředny. Pokud není, tak musíme věnovat jejímu připojení velikou pozornost a hlavně dosáhnout 
toho, aby záškodník nezvládl během chvíle znemožnit přívod k siréně. Jedním řešením může být 
venkovní siréna, které má svůj vlastní záložní napájecí zdroj. K aktivaci dojde prostřednictvím signálu 
z ústředny, také při odstranění krytu nebo při zrušení spojení s ústřednou.  

Další možností je i připojení nějakého telefonního automatu k ústředně. Automat by měl zvládnout 
zavolat na několik telefonních čísel předem nahranou zprávu. Zpráva i telefonní čísla se ukládají do 
paměti EEPROM, kde není možné je odstranit z paměti jen vypnutím napájecího napětí. Připojení 
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automatu k telefonní lince musí být takové, aby se nedalo zrušit pouze vyvěšením telefonu. Pomocí 
služby OPERATOR se dají podobná zařízení připojit i na pager. V dnešní době mobilních telefonů se 
stále častěji využívá modul GSM, který v době spuštění poplachu odešle SMS zprávu. Zajištění dveří a 
oken se provádí pomocí bezkontaktního rozpínacího magnetického snímače. Když se dveře nebo 
okna otevřou, rozpojí se proudová smyčka a spustí se poplach.  

Velmi častým zabezpečovacím prvkem je snímač pohybu, který obsahuje čidlo PIR. Toho čidlo reaguje 
na změnu infračerveného neboli tepelného záření, jedná se hlavně o pohyb osob a zvířat. Využití 
tohoto čidla můžeme znát například u automatického zapínání osvětlení před vchodem nebo na 
chodbách. Snímač intenzity světla (fototranzistor) zajistí, že se osvětlení zapne jen, když je to nutné. 
Dosah tohoto snímače může být až 12 metrů. Mezi zabezpečovací prvky patří i snímač úniku plynu. 
Ten detekuje veškeré hořlavé plyny, jako jsou zemní plny, svítiplyn, propan, butan nebo vodík. 
Akustický snímač rozbití skla detekuje a digitálně vyhodnocuje zvuky. Zvládne oddělit zvuk 
rozbíjeného sklad od jiných okolních zvuků. Na principu ionizační komory funguje snímač kouře. 
Tento prvek v sobě má zabudovanou sirénu pro místní akustickou signalizaci.  

Všechna tato zařízení se dnes objevují i v bezdrátovém vyhotovení. Jejich pracovní frekvence bývá 
okolo 433,9 MHz a ve volném prostoru mohou mít dosah až 60 metrů. Také zvládnout dát signál o 
tom, že jim dochází baterie. Veškerá komunikace mezi konkrétními součástmi se provádí digitálně a 
vše koriguje mikroprocesor. Tím se také zajistí ochranu proti chybám v přenose a proti 
neplánovanému a záměrnému rušení. 

 

3.3.4 Zabezpečení motorových vozidel 

Technické systémy umožňující chránit motorová vozidla hlavně proti krádeži, ale i před jinými 
poškozeními. Hlavními prvky jsou mechanické zámky dveří, centrální zamykání, imobilizér, alarm 
nebo družicový systém. 

 

3.3.4.1 Centrální zamykání 

Toto zařízení dovoluje řidiči nebo spolucestujícímu zamknout nebo odemknout všechny dveře 
automobilu pouze jednom stisknutím tlačítka nebo přepnutím přepínače. První centrální zamykání do 
automobilu bylo namontováno v roce 1914 u luxusního vozu Scripps-Booth. S druhým pokusem 
aplikování tohoto systému přišla v roce 1956 americká společnost Packard Motor Car Company. 
V současnosti je centrální zamykání součástí základní výbavy, nebo je alespoň nabízeno jako doplněk. 
První zamykání sloužilo pouze k ovládání pouze dveří a dnes má spousta automobilů i systémy, které 
ovládají víko zavazadlového prostoru nebo dvířka od palivové nádrže.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 ovladače centrálního zamykání 

Zdroj - http://www.sins.cz/fotky4084/ovlad.jpg 
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Spolu s centrálním zamykáním dnes souvisí i dálkový bezklíčový systém, který dokáže odemknout 
automobil stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači (u automobilů Ford a Nissan Maxima se vkládá 
číselná kombinace pomocí klávesnice). Systémy tohoto typu potvrdí odemčení nebo uzamčení 
vozidla prostřednictví světelného nebo zvukového signálu. Světelný signál je diskrétnější než zvukový. 
Existují i automobily s bezobslužným systém, jehož princip je založen na vzdálenosti. Když se vysílač 
dostane do určité vzdálenosti od automobilu, tak se systém spustí.  

 

3.3.4.2 Imobilizér 

Jedná se o elektronické zařízení, které je začleněno ve vozidle. Zastává funkci hlídače, aby motor 
nenaběhl, když není do zapalování vložen správný klíč. Je to trošku past na případné zloděje. Dřívější 
typy imobilizérů používaly statický neměnný kód, který byl zaznamenán v čipu v klíči. RFID čtečka 
dokáže identifikovat kód, dále jej porovná s elektrickou řídící jednotkou automobilu (ECU). V případě, 
že ECU neidentifikuje správný kód, zablokuje průtok paliva do motoru a tak znemožní nastartovat. 
Současné imobilizéry využívají proměnlivé kódy nebo inovativnější šifrovací metody, čímž se dokáže 
zamezit případnému kopírování kódu z klíče nebo z ECU. 

 

3.3.4.3 Autoalarm v mobilu 

Existuje malá destička, kterou si můžeme umístit pod zadní kryt telefonu, a dá nám vědět, když se náš 
osobní automobil začne pohybovat. Díky ní také můžeme určit polohu, kde se vozidlo nalézá. Zařízení 
Auto Alarm – Turbo Motion je dostupné právě na českém trhu. Je to vlastně drobná vícevrstvá 

destička o rozměrech (45 x 31 mm), která má připojení 
na SIM kartu a akcelerometrem.  

Alarm se s mobilem dorozumívá prostřednictvím SIM 
Toolkitu, což je vymoženost, která dovolí provozovat 
aplikace, které jsou umístěné na SIM kartě. SIMAlliance 
uvádí, že SIM Toolkit můžeme najít ve všech mobilech, 
které jsou vyrobené po roce 1999. Díky tomu můžeme 
Auto Alarm aplikovat u většiny starších a veškerých 
nových mobilech. Připojení k mobilu je ve lice 
jednoduché. Sundáme zadní kryt a místo SIM karty 
vložíme do konektoru konec páskového kabelu (shodný 

s tvarem SIM karty), který je přichycen k destičce. Do 
alarmu vložíme svou SIM kartu a zacvakneme zpátky 
zadní kryt mobilu. Když mobil následně zapneme, tak se 
v menu objeví položka Auto Alarm, ze které lze zařízení 
ovládat.  

Díky tomuto zařízení lze včas zjistit, že se automobil dal do pohybu, a tím vzniká dostatek času pro 
upozornění policie. V každé varovné SMS zprávě, která od alarmu dorazí je i LAC a CID (Location Area 
Code a Cell ID). Tato čísla pak můžeme nalézt v seznamu základnových stanic na www.gsmweb.cz, a 
tím blíže specifikovat nynější polohu vozidla. 

Obrázek 20 autoalarm 

Zdroj - 
http://img.diytrade.com/cdimg/451404/2525377/0

/1154501097/auto_alarm.jpg 
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3.3.4.4 Prodejci zabezpečení automobilů 

Secar Bohemia 

Jedná se o největšího provozovatele vyhledávacích systémů v České republice. Svoje služby poskytuje 
už od roku 1992. Společnost nabízí zabezpečovací systémy SHERLOG, které vyhledávají pomocí 
principu rádiových vln, GPS nebo GSM. Vedle systému SHERLOG společnost vyvinula doplňkové 
zařízení, které zintenzivňuje zabezpečení automobilu. Jedná se o elektronické zamykání řazení 
SAFETRONIC. 

SHERLOG Neo 

Úspěšnost tohoto systému ve vyhledávání odcizených automobilů je 98 %. Tento systém má řadu 
výhod. Je dokonale schovaný v automobilu, má časově neomezenou záruku nebo jsou zaručené 
pravidelné kontroly. Jako zákazník si můžeme vybrat ze čtyř produktů SHERLOG Neo. V zahraničí se 
automobil vyhledá prostřednictvím služby EUROWATCH. 

SHERLOG Neo Classic  

Je to elementární produkt z nové řady, který umožňuje pravidelně kontrolovat automobil. Jedná se o 
pasivní zařízení, operátoři zařízení až v okamžiku 
oznámení krádeže automobilu. Systém je určen pro 
osobní automobily, pro pracovní stroje slouží systém 
SHERLOG Neo Technic. 

SHERLOG Neo Optimum 

Toto zařízení se doporučuje pro osoby, které nechávají 
svoje vozidlo delší dobu bez dozoru. Řídící jednotka 
rozpozná neoprávněný pohyb a sama vyšle operátorům 
nouzový signál. Ukradení automobilu se tedy nemusí 
hlásit. Vzhledem k použitému principu radiolokace se 
dá automobil dohledat i v krytém objektu nebo garáži.  

SHERLOG Neo Premium 

Opět je to systém pro osoby, které jsou nuceny svoje 
vozidlo delší dobu bez dozoru, a značka jejich 
automobilu patří mezi nejčastěji kradené. Jedná se o 
kombinaci aktivního a pasivního zařízení.  

SHERLOG Neo Satellite 

Tento systém pracuje na základě radiových vln v kombinaci se satelitním vyhledáváním pomocí GPS a 
GSM. Zaručí funkčnost na území celé Evropy. 

Obrázek 21 SHERLOG Neo 

Zdroj - 
http://www.sherlog.cz/contentimages/produkty/akt

ivni_v.jpg 
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Jablotron 

Společnost Jablotron s. r. o. byla založena v roce 1990. V prvopočátcích se společnost zabývala 
zakázkovým vývojem průmyslových aplikací výpočetní techniky. Po prvním roce fungování se 
společnost rozhodla vyrábět vlastní produkty elektronického zabezpečení budov. V roce 2008 došlo 
k rozdělení společnosti a odštěpením vznikla společnost Jablotron alarms a. s..  

Autoalarm CA-02 „FOX“ 

Tento alarm se doporučuje k zabezpečení automobilů, které mají vlastní dálkové ovládání centrálního 
zamykání. Dokáže reagovat na otevření dveří, kapoty, zapnutí spotřebiče nebo na nějaké otřesy vozu. 
Mezi doplňky patří ultrazvukový nebo náklonový snímač. 

CA-320 „Akcent“ – souprava autoalarmu 

Akcent se doporučuje pro zabezpečení všech automobilů před vykradením nebo ukradením. 
Manipulaci zaručuje dálkový ovladač. Přenos povelů z ovladače se chrání pomocí plo voucího kódu. 
Součástí hlavní jednotky autoalarmu je otřesový detektor. Právě ten analyzuje mechanické vibrace a 
otřesy automobilu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 Jablotron CA-320 Akcent 

Zdroj - http://www.mh.cz/caralarm/ca-320.jpg 
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3.3.5 Zabezpečovací zařízení pro železnice 
Zabezpečovací zařízení pro železnice je souhrn technických prostředků a vazeb, které dopomáhají 
k bezpečnosti železničního provozu. Toto zařízení se také používá ke korigování železničního provozu, 
prostřednictvím hlavních návěstidel nebo vlakového zabezpečovače. 
Zařízení nejprve zkontroluje, aby byly splněny podmínky pro 
bezpečnou jízdu, a poté dovolí vlaku vycestovat ze stanice. Kontrola 
splňování těchto podmínek je hlídána po celou dobu jízdy vlaku. 
Pokud by toto zařízení nefungovalo správně, mohlo by dojít 
k vážným problémům, které by mohly vyvrcholit až nehodou a 
úmrtím cestujících.  

Tato zařízení se dají dělit podle místa použití (staniční, traťová, 
přejezdová, vlaková) nebo podle použité technologie (mechanická, 
elektromechanická, elektrodynamická, elektropneumatická, releová, 
hybridní, elektronická). 

 

3.3.5.1 Staniční bezpečnostní zařízení 

Prioritou je zaručit pojížděné a odvratné výměny a výkolejky po dobu 
průjezdu vlaku nebo posunovaného dílu. Produkuje a zajišťuje 
předpoklady pro bezpečnou jízdu pro předem dané trati. Mezi 
předpoklady bezpečné jízdy spadá volnost jízdní cesty, správné 
polohy všech pojížděných a odvratných výhybek a výkolejek, závěr 
prvků (nedovolí pohyb po celou dobu jízdy vlaku nebo posunového 
dílu) nebo vyloučení současně zakázaných jízdních cest. Pouze když 
jsou tyto podmínky splněny, může se návěstidlo přesunout do 
polohy povolující jízdu. To znamená konec procesu stavění jízdní 
cesty.  

 

3.3.5.2 Traťová bezpečnostní zařízení 

Shodně jako předchozí bezpečnostní zařízení hlídá a koriguje podmínky bezpečné jízdy. Konkrétně se 
stará o jízdy následných vlaků a zabraňuje protisměrné jízdě vlaků po jedné koleji. Před tím, než se 
začaly používat složité bezpečnostní systémy, byl jediným zabezpečením jízdy jízdní řád. Pokud na 
některé trati nabral vlak zpoždění, tak se nemohlo křižování přesunout, a zmiňované zpoždění stále 
nabývalo a nabývalo. I přes všechny nevýhody a nebezpečí, co tento systém skýtal, se používal až do 
80. let 20. století na tramvajové trati Jablonec – Liberec. A na tramvajové trati Ostrava-Poruba – 
Kyjovice-Budišovice byl tento systém funkční až do dubna 2008. Hlavní příčinou jeho vyřazení byla 
tragická srážka dvou tramvají.  

 

3.3.5.3 Přejezdová bezpečnostní zařízení 

Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti dopravy v místech, kde dochází k úrovňovému křížení dvou 
dopravních cest (například silniční a železniční). Přejezdové zařízení upozorňuje účastníky silničního 
provozu, že se blíží vlak, který má přednost. Tato zařízení se může rozdělit do dvou skupin podle 
druhu jejich základní výstrahy na mechanická přejezdová zabezpečovací zařízení a světelná 
přejezdová zabezpečovací zařízení. Doplňkem světelného zařízení může být zvuková nebo 
mechanická výstraha, v podobě závory.  

Obrázek 23 návěstidlo s 

proměnným ukazatelem 

rychlosti 

Zdroj - 
http://upload.wikimedia.org/wikipe
dia/commons/thumb/8/88/Navestid

lo.jpg/180px-Navestidlo.jpg 



 

 44 

3.3.5.4 Vlaková bezpečnostní zařízení 

Zde probíhá dohled nad strojvedoucím, jestli zachovává limitní parametry jízdy vlaku. Pokud to tak 
není, dochází ke spuštění rychločinné brzdy. Moderní vlakové zabezpečovače zprostředkovávají 
automatizaci provozu s maximálním omezením chyb, které jsou způsobené špatnou obsluhou nebo 
nepozorností. Toto zařízení se skládá ze stacionární a mobilní části.  

 

 

3.3.6 Kamerový systém 

Pro zobrazování záběrů z kamer na monitorech a pro jejich archivaci můžeme využít kamerový 
systém (CCTV – Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh). Ten se skládá ze samotných 
kamer, nějakého hardwarového vybavení (harddisk, monitor) a softwaru. Doplňky mohou být 
mikrofony a reproduktory nebo záznamové médium, kam se záznamy ukládají.  

Již v roce 1942 v Peenemünde v Německu se poprvé začaly využívat průmyslové kamery. Bylo to 
přímo ve středisku pro vývoj raket. Kamery jsou především využívány v místech, která jsou 
nebezpečná pro lidské zdraví. Konkrétně se jedná o chemický průmysl a provozy s radiací. Pro běžný 
život se kamery doporučují pro monitorování 
veřejných prostor. V prvopočátcích to bylo jen ve 
věznicích, letištních ranvejích, bankách a dalších 
podobných zařízeních, kde docházelo 
k neustálému hlídání zaměstnanci konkrétních 
zařízení. 

3.3.6.1 Současnost a novinky 

Nyní se můžeme s kamerami potkávat na ulicích, 
v obchodech, dopravních uzlech, silnicích, 
vstupech do objektů nebo restaurací. Ve většině 

případů je jako důvod instalace uváděno 
zabraňování kriminalitě. Lhůta pro držení záznamu 
je omezena zákonem. 

Společně s kamerovým systémem můžeme použít 
jeden konkrétní software pro masové sledování lidí. Tím konkrétním softwarem je myšlen systém 
identifikace lidských tváří (facial recognition systém). Ve vývinu je také automatizov ané seřazování 
obrazů z kamer. Tento systém pak nemusí sledovat přímo lidé, ale stačí, aby počítače varovaly 
obsluhu na netypický pohyb, oblečení, zavazadlo auto nebo osobu. Před čtyřmi lety (v roce 2006) se 
světu představil nový systém, kde s CCTV kooperují mikrofony. Když mikrofon zaregistruje zvýšenou 
hladinu hluku, tak se kamera automaticky natočí na konkrétní místo a dá vědět obsluze CCTV. 

Obrázek 24 starší typ kamery 

Zdroj - 
http://mp.mmdecin.cz/files/images/kamera.preview.jpg 
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3.3.6.2 Typy kamer 

Podle odolnosti se kamery dají rozdělit na venkovní nebo vnitřní. Ty použitelné venku jsou bytelnější 
a hlavně hermeticky uzavřené. Samozřejmě je možné venkovní kamery použít i vevnitř budov. 
Kamery se dají připevnit ve většině případů pomocí kloubových držáků na strop nebo na zeď. Pro 
ochranu kamer se vyrábějí speciální kryty, aby ochránili zařízení například před větrem. Kryty se 
mohou vyrábět buď s vyhříváním, nebo bez něj. Ty vyhřívané zajišťují v krytu stabilní teplotu, čímž se 
značně prodlouží životnost kamery. Existují i kamery, které v sobě mají zabudovaný mikrofon.  

Bezdrátová kamera 

Bezdrátové kamery v sobě mají zabudovaný vysílač, který přenáší obraz i zvuk z kamery do přijímače. 
To ušetří náklady na instalaci veškeré kabeláže. Bohužel 
některé bezdrátové kamery potřebují mít v blízkosti zásuvku 
pro připojení napájecího zdroje, některé kamery mohou mít 
vlastní napájení v podobě běžné 9V baterie a zbytek má 
vlastní zabudovaný akumulátor pro dobíjení. Přijímač, který je 
součástí kamery, může být vícekanálový, v kombinaci 
s kvadrátorem, digitálním rekordérem n ebo i s připojením 
k počítači. Vícekanálový přijímač dokáže přijímat signál z víc e 
bezdrátových kamer. Velké množství přijímačů je 
čtyřkanálových. Dosah bezdrátových kamer je uváděn u 
konkrétních typů, zpravidla je dosah uváděn za ideálních 
příjmových podmínek a volném prostoru. Pokud průchodu 
signálu brání nějaká překážka, může se dosah výrazně snížit. 
Shodně jako drátové kamery i bezdrátové se mohou lišit 
provedením. Tato zařízení mohou mít vestavěné 

infrapřisvícení, mohou být použita venku i uvnitř budov, nebo 
mohou být odolná proti nepříznivým venkovním vlivům (déšť, 
vítr).  

Webová kamera 

Obraz se přenáší díky počítačové síti. Tyto kamery se dají rozčlenit do 
dvou skupin, kamery se zabudovaným webovým serverem a bez 
serveru. Kamery, které nemají zabudovaný server, musí mít během své 
činnosti zapnutý počítač. V drtivé většině se k počítači připojují pomocí 
USB portu. Naopak kamery s webovým serverem nepotřebují ke svému 
provozu hostitelský počítači a jsou připojeny pomocí síťového 
konektoru přímo k modenu nebo routeru sítě. Obraz se tedy může 
předávat v místní síti, tak i prostřednictvím internetu.  

Atrapa kamery 

Atrapa je vlastně pouze replika opravdové kamery. Tyto repliky jsou od 
klasických normálně fungujících kamer k nerozpoznání. Většina z nich 
se napájí prostřednictvím baterií a zvládají se otáčet, a některé mají 
blikající LED diodu. Atrapy se používají společně s opravdovými 
kamerami.  

Obrázek 25 bezdrátová kamera 

Zdroj - 
http://www.imextrade.cz/data/eshop_orda/pr

oduct/1520/set-bezdratova-kamera-pro-
venkovni-pouziti-s-prijimacem-usb.jpg 

Obrázek 26 webová kamera 

Zdroj - 
http://www.damedis.com/eshop/
mainItemImage/Web_kamera_AC-
905_mic_2_0M_1600x1200_30fps

_focus_NTBclip_USB.jpg 
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3.3.6.3 Doplňky kamer  

Kvadrátor 

Toto zařízení dovoluje zobrazit signál až ze 4 kamer najednou na monitoru. Kvadrátor zvládne rozdělit 
obraz na 4 shodné díly, a v každé části se zobrazí signál z jedné kamery. Používanější variantou je 
cyklování kamer. V tomto případě se signál zobrazuje na celou obrazovku a signály z jednotlivých 
kamer se na obrazovce střídají ve stanovených intervalech. Dalšími prvky kvadrátoru mohou být i 
funkce PIP (obraz v obraze), zoomování, zmrazení obrazu, nebo vložení data a času do obrazu. Existují 
i varianty kvadrátorů, které v sobě mají začleněny alarmové vstupy a výstupy. Prostřednictvím těchto 
vstupů a výstupů se může zapnout záznamové zařízení. 

Záznam obrazu nebo zvuku 

Pro uchovávání obrazu z bezpečnostních kamer se využívají digitální rekordéry nebo počítačové 
monitorovací a záznamové karty. Video se ukládá v digitálním formátu na paměťovou kartu nebo 
harddisk. Rekordéry také mívají zabudovaný parmový vstup a výstup. Vstup se používá pro připojení 
infrapasivního čidla, které hlídá pohyb. V případě, že v zorném poli čidla ukáže nějaká osoba, čidlo 
zapne parmový vstup a rekordér začne nahrávat. Zároveň se může zapnout i parmový výstup, na 
který může být napojena siréna. Záznam můžeme také ukládat na harddisk nebo na počítačové karty, 
které se připojují prostřednictvím slotu uvnitř počítače. Nejen, že se obraz ukládá na harddisk, může 
se zajistit i vzdálený přístup z jiného počítače, který je třeba na druhém konci světa.  

 

3.3.6.4 Prodejci kamerových systémů 

KPZ electronics 

Na českém trhu společnost působí od roku 1996. Společnost za ta 
léta získala spoustu zkušeností v oblasti vývoje a výroby doplňků 
kamerových systémů nebo komunikace po GSM sítích. V roce 2008 
společnost změnila logo i upravila svůj název do současné podoby. 
Název zvolili hlavně z důvodu růstu zahraničních aktivit a 
rozšiřování prodeje na zahraničních trzích.  

Sortiment zboží: 

 analogové kamery  

 digitální IP kamery, servery 

 objektivy 

 kamerové kryty, držáky, hlavice 

 infra reflektory  

 monitory 

 matice, klávesnice 

 videorekordéry, karty 

 záznamový software 

 kvadrátory, multiplexery, … 

Obrázek 27 kryt kamery 

Zdroj - 
http://www.ekpz.cz/out/oxbaseshop/htm

l/0/dyn_images/1/imgER10000101.jpeg 

Obrázek 28 kvadrátor 

Zdroj - 
http://www.ekpz.cz/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/1/

imgC810000101.jpeg 
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Firma Kozák 

Společnost zahájila provoz v roce 1996, její hlavní činností je dodávání a montování bezpečnostních 
technologií do jednotlivých objektů. Svou činností se snaží zabezpečit maximální spokojenost 
zákazníka, diskrétnost a vysokou kvalitu za rozumné ceny.  

Poskytované služby: 

 elektronické zabezpečovací systémy 

 připojení na pult centralizované ochrany 

 kamerové bezpečnostní systémy 

 systémy pro kontrolu vstupu a docházky 

 systémy pro kontrolu obchůzek strážných 

 videotelefony 

 trezory 

 bezpečnostní dveře 

 speciální technologie. 
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3.3.7 Ochrana bydlení a osobního majetku 

Podle policejních statistik u nás ročně dochází zhruba k 12 000 vloupání do bytů. V drtivé většině 
případů zloději používají celkem jednoduché nástroje při vloupání. Zlodějům můžeme jejich záměr 
překazit mechanickými zabezpečovacími prvky. V případě, když pachatel zjistí, že nezvládne svůj 
záměr provést během několik málo sekund, tak své snahy brzy vzdá. Ze statistik vyplývá, že nejvíce 
zloděje odradí hlásiče poruchy integrity skla, poplašná zařízení nebo dveřní sirény. Zloději se 
nejčastěji do objektů dostávají domovními nebo prosklenými dveřmi. 

3.3.7.1 Požární hlásiče 

Požární hlásič funguje tak, že zprostředkuje poplachové informace, které reagují v případě výskytu 
prvotních jevů hoření. K vyhlášení poplachu manuálně se používá tlačítkový hlásič. Mají vždy 
červenou barvu a jsou přizpůsobeny tak, aby nemohly být náhodně aktivovány. Vždy také musí jít 
zjistit, který hlásič poplach vyhlásil. Tlačítko jsou nejčastěji překrytá bezpečnostním sklíčkem. Tlačítka 
můžeme nalézt na místech se stálou obsluhou, jako jsou strojovny, vrátnice nebo požární únikové 
cesty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7.2 Optický detektor kouře 

Pro detekování kouře se používá princip rozptylu infračerveného světla na pevných částicích 
v optické komoře. Tento detektor velmi spolehlivě reaguje na viditelný kouř, který může vzniknout 
doutnáním dřeva, papíru nebo textilu. Doporučuje se ho instalovat v prostorách, kde se spí, dále 
v obývacích místnostech, kancelářích, na chodbách, v dřevěných stavbách nebo tam, kde se používají 
topiva všech druhů. Detektor musíme nainstalovat na strop, minimálně 10 cm od boční stěny a 60 cm 
od všech rohů. Jeden detektor pokryje plochu zhruba 50 m3 volného prostoru. Nedoporučuje se 
instalovat tato zařízení do míst, kde se práší, objevuje se zde vlhkost (koupelna), do blízkosti 
ventilátorů a tepelných zdrojů. Zařízení provádí kontrolu připravenosti v pravidelných intervalech, což 
se stvrzuje probliknutím signálu každých 60 sekund.  

3.3.7.3 Hlásič teplot 

Termostatický hlásič hlídá překročení teploty ve sledovaném objektu. Výše teploty je vždy zadaná 
přímo od výrobce, a v každém hlásiči může být jiná. Běžně se používá i v prostorách, kde jsou ve 
vzduchu přítomny aerosoly, částice kouře nebo i v místě, kde dojde k nárůstu teploty (například 
v kuchyni nad varnou deskou). Termodiferenciální hlásič hlídá rychlost, s jakou narůstá teplota ve 
sledovaném objektu. Tento hlásič se využívá v prostorách, kde jsou ve vzduchu přítomny aerosoly, 
prach, nebo kde během požáru dochází k rychlému nárůstu teploty. Často jsou tyto dva typy hlásičů 
kombinovány a jsou označovány písmenem „T“. 

 

Obrázek 29 požární hlásič 

Zdroj - http://www.hasici-
technika.cz/images/original/7.jpg 
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3.3.7.4 Bezpečnostní zámky dveří 

V dnešní době se v domácnostech využívají dva typy zámků. Jedná se o cylindrický Yale a zadlabaný 
pákový zámek. V obou případech je použita západka, která dveře zamyká, a začne se hýbat jen 
v případě, když se odstraní správným klíčem určité překážky. U cylindrického zámku se drží otáčivá 
vložka v předem dané pozici řadou hrotů, které se hýbou nahoru a dolů. Jinak vysoké zoubky klíče při 
p ootočení zvednou hroty zámku, a jejich horní část se dostane nad vložku 
zámku, tou pak můžeme otočit a zámek se otevře. Na jiném principu pak 
funguje zadlabaný pákový zámek. Vevnitř je spousta trojúhelníkových pák, 
ve většině případů jich je pět nebo u kvalitnějších zámků sedm. Páky pak 
rotují kolem nápravy, a když je zvedne speciální klíč, dojde k otevření 
zámku. V budoucnosti se bude používat hlavně zámek elektronický, u 
kterého se může měnit program a je nepřekonatelný. Podle odborníků však 
postrádá jednu velikou psychickou výhodu, uklidňující cvaknutí.  

 

 

 

 

3.3.7.5 Bezpečnostní dveře 

Výrobci s oblibou říkají, že bezpečnostní dveře nejsou žádnou absolutní ochranou proti vloupání. 
Kování, dveřní křídlo a zárubně jsou navzájem kompatibilní a jako celek zvládnout obstát v různých 
třídách odporu různé požadavky. Ty jsou určené evropskou přípravnou normou ENV 1627. Mezi 
nejdůležitější rysy se řadí stabilní těžké našroubovávací panty, které jsou spojené se zárubněmi 
jednak prošroubováním, ale i nalepením. Dále jsou na nich bezpečnostní kolíčky, které znemožňují 
dveře vysadit. Zámek je vybaven krytem po celé výšce drážky dveří a je přidělán řadou vrutů. Má více 
závor a je spojen s dlouhou soupravou štítků, které chrání vložku proti vysunutí. Samotné dveřní 
křídlo má zesílen rám z tvrdého dřeva a vyplň je tvořena speciální upínací deskou, která je vložena 
mezi dvě hliníkové spojovací desky. Hliníkové desky musí zabránit deformaci dveří. Aby dveře mohly 
poskytovat opravdovou ochranu, tak musí být nasazeny do ocelových zárubní pevně zazděných do 
zdiva. Pokud budeme chtít vyměnit staré dveře za nové bezpečnostní, tak musíme věnovat pozornost 
tomu, aby zárubně odpovídaly příslušným bezpečnostním normám. Potom ta konkrétní výměna není 
náročná. Dodatečným zabezpečením může být i bezpečnostní zámek, na který můžeme přimontovat 
bezpečnostní řetízky.  

 

3.3.7.6 Prodejci zabezpečovacích prvků pro domácnosti 

Firma Kvapilík 

Tato firma byla založena v roce 1990. Původní činnost byly především kontroly a opravy hasicích 
přístrojů. Po roce 2002 firma začala významně růst, obstála v konkurenčním boji. Dále se stala 
centrem požární ochrany v Olomouckém kraji a i nadále rozšiřuje pole své působnosti.  

Nabídka služeb: 

 prodej, revize, opravy a tlakové zkoušky hasicích přístrojů  

 prodej, revize a opravy hydrantů a tlakové zkoušky hydrantových hadic  

 kontroly suchovodů  

Obrázek 30 

samozamykací zámek 

Zdroj - 
http://www.hltrade.cz/da
ta/editor/40cs.jpg?gcm_d

ate=1238936478 
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 kontroly a opravy požárních klapek  

 instalace, opravy a kontrola protipožárních ucpávek a kabelových kanálů  

 dodávky, opravy a kontroly požárních dveří  

 samočinné hasicí systémy 

 únikové značení  

 zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby  

 zajištění funkce odborně způsobilé osoby v PO a bezpečnostního technika P 

 prodej pracovních oděvů a obuvi 

 prodej prostředků požární ochrany pro sbory dobrovolných hasičů. 

NEXT 

Společnost NEXT vznikla v roce 1990 a v současné době se dostala na vedoucí pozici na trhu 
s bezpečnostními dveřmi a mechanickými zabezpečovacím zařízením. Výrobní areál se nachází 
v Budyni nad Ohří. Společnost poskytuje své služby po celé republice, má pobočky v Praze, Ostravě, 
Brně, Hradci Králové a Plzni.  

Bezpečnostní zárubně 

Jsou vyráběné z nadstandardně silného materiálu, má zesílené a ochráněné otvory pro zamykací 
čepy. Důležitá je také přesná instalace, tím se může dosáhnout největší bezpečnosti dveří.  Povrchová 
úprava pozinkovaného plechu je ošetřena základovou barvou nebo vypalovanou práškovou. Zároveň 
obložení může mít stejný design jako dveře.  

Přídavné dveře 

Přídavné pancéřové dveře se montují na vnitřní stranu dveří. Jsou zcela nenápadné, protože vnější 
strana dveří se nemění. Je to cenově celkem přijatelné řešení například pro památkově chráněné 
domy. A co ocenění i majitelé dřevěných zárubní, přídavné dveře jdou namontovat i v tomto případě.  
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3.3.8 Bezpečnost dat 

 

3.3.8.1 Základní informace 

Každý z nás má ve svém počítači uložena pro svou osobu velice důležité a cenné informace, o které 
bychom určitě nechtěli přijít. Operační systém a veškerý software můžeme v případě nějakého 
poškození do počítače znovu nainstalovat, ale naše data už bohužel ne. Proto je jednou 
z nejzákladnějších rad zálohování. O data můžeme přijít i jiným způsobem, například napadením 
počítačového viru nebo přímo krádeží počítače nebo notebooku. Ochrana počítače je jednou 
z prvních věcí, co by si uživatel měl zajistit bezprostředně po jeho koupi.  

Bezpečnostní software se dá rozdělit do několika následujících skupin. Nástroje pro transparentní on-
li šifrování elektronických dat zvládnout vytvářet virtuální disky, na kterých je obsah bezpečně 
uložený a krytý silným šifrováním. V roli uživatele se můžeme k jednotlivému disku přihlásit pomocí 
jména a hesla. Uživatelů může být víc, a každý z nich může mít přesně specifikovaná práva při 
nakládání s daným diskem. Zálohovací software pomůže předejít veliké katastrofě v podobě ztráty 
osobních dat. Podle údajů, které zveřejnila PC Today 94 % firem, které postihne podobná ztráta dat. 
Ukončují svou činnost do 3 měsíců, protože nezvládají přežít na trhu. Mezi preventivní nástroje patří 
nástroje pro skartaci dat. Tyto soubory skartují jednotlivé soubory, adresáře, volný prostor a veškerá 
data na disku. Dále zvládnout odstranit jednotlivé „stopy“, které jako uživatelé zanechává v počítači, 
konkrétně máme na mysli prohlížení internetu. Také mohou skartovat obsah koše Windows, cookies, 
historii navštívených stránek nebo dočasné soubory internetového prohlížeče a systému.  

 

3.3.8.2 Antivirová ochrana 

Avast 

Tento antivirus poskytuje nepřetržitou ochranu před viry a spywarem. Zaručuje nezávadnost všech 
odeslaných i přijatých emailů. Průběžně chrání před „chatovými“ infekcemi, zastaví útoky 
z napadených webových serverů, blokuje útoky hackerů a dovoluje bezpečné hraní bez přerušování.  

Obrázek 31 logo Avast 

Zdroj - http://www.free-
download-blog.com/wp-

content/uploads/2009/07/1239
436168_avast.jpg 
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ESET NOD 32 

ESET zjistí a odstraní známé i neznámé počítačové viry, trojské koně, červy, adwary, spyware a další 
typy hrozeb. Je to rychlý a spolehlivý antivir, což vychází z nezávislých testů. Obsahuje nástroje pro 
zjištění neznámých hrozeb a větší ochrana programu proti vypnutí bez vědomí uživatele. Nezatěžuje 
připojení k internetu stahováním velkých aktualizací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.9 Závěr k Zabezpečovacím systémům 

Když shrneme veškeré zmíněné informace, tak zabezpečovací systémy ovlivňují náš život mnoha 
způsoby. Ať už se jedná o zabezpečení domácnosti, železnice nebo dat v počítačích. Zabezpečovací 
systémy jsou tedy nezbytně nutné k ochraně našeho majetku. Jejich vývoj jde rychle kupředu, každou 
chvíli se na trhu objevují novinky v této oblasti a nám nezbývá nic jiného než se podřídit novým 
trendům v tomto oboru. I z pohledu pojišťoven, čím víc zabezpečovacích zařízeních máme, tím 
můžeme získat lepší pojistku. A v případě nějakého poškození nebo krádeže je pojišťovna ochotna 
vyplatit i částku v plné výši.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 ESET Nod 32 

Zdroj - 
http://www.inovacnipodnikani.cz/views/media/images/articles/1268899932_Eset.jpg 
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