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úvodník

Vážení čtenáři,
nedávno jsem v zahraničním televizním seriá-
lu zahlédl epizodu, kde se majitel bytu, expert 
na „domotechniku“, chlubil vybavením svého 
domu. Z ovladače ztlumil osvětlení, zapnul te-
levizor, zapálil krb a předváděl další „kouzla“. 
Podobná laická představa o funkci chytrých 

domů (smart home) je rozšířená i v českých podmínkách. Bývá 
podporována nabídkou dodavatelů. Je pravda, že domy lze sle-
dovat a ovládat ze specializovaného ovladače, nástěnného pane-
lu, televizoru, PC, tabletu či mobilního telefonu – a to nejenom 
v rámci domu, ale i na dálku. Netradiční způsoby ovládání ale 
nejsou podstatou „chytrosti“ domů ani účelem jejich zřizování. 
Lze je považovat za nadstandard, za chloubu ambiciózního ma-
jitele – za něco jako pověstnou „třešničku na dortu“, který by 
ale měl být chutný i bez ní.

Možnost tradičního ovládání by naopak měla být zachována 
u osvětlení a základních prvků elektroinstalace, aby je mohli 
bez problémů a stresu ovládat i hosté a starší obyvatelé. Chyt-
rost domu spočívá v komunikačním propojení všech technic-
kých prvků a podsystémů budovy (elektroinstalace, zabezpe-
čení, vytápění, klimatizace, zdrojů tepla a chladu, akumulace 
energie) a v integrovaném řízení domu. Získaná data lze využít 
k více účelům a vytěžit z nich maximum informací pro kvalit-
ní řízení – v zájmu komfortu a bezpečnosti obyvatel, ale i pro 
minimalizaci spotřeby a ceny energie. Chytré měření a mož-
nost akumulace energie (tepla, chladu, elektrické energie) do-
volují optimalizovat hospodaření s energií a minimalizovat její 
cenu (automaticky nebo ručními zásahy po zviditelnění „pe-
nězotoku“). Dům s možností akumulace a vlastní výroby elek-
trické energie se tak může stát aktivním účastníkem chytré sítě 
(smart grid) nebo chytrého města (smart city). Chytrost domu 
však není vlastností samotného řídicího systému, ale je „zhmot-
něnou chytrostí“ řešitelů domu. Zde i v dalších vydáních časo-
pisu Automa lze najít dostatek témat k inspiraci i k zamyšlení. 
Přeji vám pohodu při čtení.
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č. uzávěrka expedice oborové téma přehled 

trhu

2 13.  01.  15 17.  02.  15 funkční bezpečnost v průmyslu, 
zabezpečení průmyslových řídicích 
a informačních systémů – 
vestavné počítače (Embedded World)

3 09.  02.  15 16.  03.  15 systémy pro projektování, simulaci, 
modelování a řízení výroby – 
(Amper 2014)

4 05.  03.  15 15.  04.  15 balicí, plnicí a paletizační linky – 
elektrické, pneumatické a hydraulické 
pohony

řízení 
polohy 
a pohybu

5 13.  04.  15 18.  05.  15 automatizace v chemické výrobě – 
snímače a regulátory tlaku – 
(Achema 2014)

6 11.  05.  15 15.  06.  15 automatizace skladového hospodářství 
a výrobní logistiky – prostředky pro 
značení a automatickou identifikaci 
výrobků a zboží

čtečky 
čárových 
kódů

Prvního ledna nabyl účinnosti zákon o kybernetické bezpečnosti ...... 6

Od 1. ledna 2015 nabyl 
účinnosti zákon 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti 
a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti). O tom, co tento 
zákon přináší firmám v oblastech 
průmyslu, energetiky, distribučních 
sítí, telekomunikací, dopravy 
a v dalších oborech, jsme hovořili 
s Jakubem Kejvalem, generálním 
ředitelem Bureau Veritas Czech 
Republic.

Možnosti řízení a vizualizace výukových fyzikálních modelů pomocí 
řídicího systému REX ......................................................................... 12

Článek podává 
stručný přehled 
o způsobu řízení 
vybraných výukových 
fyzikálních modelů 
umístěných 
v laboratoři řídicích 
systémů na katedře 
kybernetiky 
a biomedicínského 
inženýrství 
VŠB-TU v Ostravě. 

Popisuje použití řídicího systému REX, vyvinutého firmou REX 
Controls, s. r. o., který je určen pro simulaci regulačních obvodů, 
řízení složitých dynamických procesů v reálném čase a jejich 
vizualizaci.

Sběr teplotních údajů při použití jednodeskového počítače ........... 48

Článek stručně 
představuje zařízení 
sestavené na bázi 
jednodeskového 
počítače Raspberry 
Pi pro automatické 
dlouhodobé měření 
teploty na větším 
počtu míst. Zařízení 
je použito k měření, 
záznamu a vizualizaci 

šestnácti údajů o teplotě pro účely výzkumu šíření tepla v lehkých 
střešních pláštích během letního období.

Preventivní diagnostika v čistírně odpadních vod ........................... 42

V čistírně odpadních 
vod v Rotenburgu 
nad Fuldou 
(Německo) se 
opakovaly poruchy 
převodovky 
šnekového čerpadla 
určeného k čerpání 
vratných kalů do 
provzdušněné 
nádrže. Problém 
byl vyřešen instalací 

diagnostického systému pro sledování stavu zařízení 
(CMS – Condition Monitoring System) se snímači vibrací FAG 
SmartChecks.


