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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ovládání provozně technických funkcí 

s pohledem na asistivní péči o seniory.  

V úvodní části této bakalářské práce jsou uvedeny základní pojmy související s tématikou 

inteligentních budov, asistivní péče a samotnou situací na trhu.  Ke zpracování byla vybrána 

automatizace společnosti Siemens – Synco Living. Další kapitoly se zabývají právě samotnou 

automatizací a těmito prvky. Popisují jejich technické parametry, vlastnosti a využití. V další části této 

práce je věnován prostor pro samotné seniory. Jejich fyzickým a  psychickým změnám a potřebám, ke 

kterým je třeba přihlížet.  

Praktická část je rozdělena na 3 části. V první části je vytvořena vizualizace pro pracovníky 

v domově s pečovatelskou službou nebo pro samotné seniory – jako kontrola funkčnosti ovládacích 

prvků. Druhá část je věnována dalším možným rozšířením a 3. Část tvoří dotazník, který zaznamenává 

názor seniorů, pracovníků v sociálních službách a veřejnosti na samotné využití těchto prvků, 

vizualizace. 

Klíčová slova 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with problems in operating systems Smart Homes and Smart Home 

Care, using the Siemens automation system Synco Living. 

The introduction explains basic terms and principles of Smart Home, Smart Home Care and 

market situation. First part describes the system´s components, its technical parameters, attributes and 

application. Second part explains the senior´s needs, their physical and psychical changes. 

Practical part is divided into three parts. First is visualization of the system and its control by 

social workers and seniors. Second is about conecting with other components and widening options. 

Third is a questionnaire for a social service workers seniors and general public. 
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1  Úvod 

 

V dnešní době se technická a zdravotnická stránka snaží, čím dál více ve spojení ruku v ruce 

umožnit, co nejkomfortnější a bezproblémový život pacientů jak v době hospitalizace ve 

zdravotnickém zařízení, tak i v jejich domovech. Se zvyšujícími se energetickými náklady se také 

i  zvyšuje poptávka po technických modifikacích, jež by pomohly cenu snížit. Proto se také vymýšlejí 

čím dál lepší specifikace i v oblasti chytrých domů. Nejen pro firmy, ale i pro samotné rodinné domy 

a  byty. Speciální odvětví těchto úprav je směřováno pro komfortnější život seniorů.  

V České Republice se počet seniorů (65 let a více) neustále zvyšuje, od roku 1991 stoupl tento 

počet o 30 %. V současné době zde žije 1,6 milionů seniorů, z tohoto množství 412 000 žije 

osamoceně. [1] 

 Proto můžeme sledovat čím dál rozvíjející se projekty a snahy o vytvoření zázemí, které bude pro 

tyto seniory vytvářet bezproblémový domov, ulehčí jim samotný život a práci. Jen pro představu, 

jedná se například o regulované vytápění, automatické osvětlení, zabezpečení domácnosti. To vše je 

ovládáno pomocí jediné centrální jednotky, která propojuje sdělovací informace všech okruhů.  

Tato bakalářská práce se zabývá ovládáním provozně technických funkcí v asistivní péči o 

seniory. Pro znázornění tohoto ovládání pomocí automatizace Synco Living byla vytvořena 

vizualizace fiktivního domu s pečovatelskou službou za použití těchto prvků Synco Living společnosti 

Siemens s pohledem na samotné potřeby seniorů.  

V teoretické části je nastíněno vysvětlení základních pojmů týkajících se problematiky Smart 

Home a Smart Home Care, dále se nachází dostupné výrobky či systémy na trhu a poté je přehledně 

uveden seznam prvků, které budou využity následně v praktické části při navazování komunikace 

prvků s centrální jednotkou a následné vizualizaci. Následuje část zabývající se problematikou seniorů 

a jejich fyzickými a psychickými změnami, ke kterým dochází se zvyšujícím se věkem. 

Praktická část je postupné rozdělena na 3 části. 1. část se týká vytvoření vizualizace, použitých 

programů pro tvorbu materiálů a popis funkčních bodů ve vizualizaci. Toto slouží pro znázornění 

funkčnosti a zprovoznění této automatizace. Využít by ji tak mohla případně sestra, pracovník v domě 

s pečovatelskou službou nebo senior sám ve svém sociálním prostředí. V 2. části se nachází popis 

dalších možností a doplňků, které by mohly být dále využity pro zvýšení komfortu či bezpečnosti. 

Poslední část je věnována dotazníku, který byl vytvořen k prozkoumání, zda je v povědomí veřejnosti 

a také seniorů pojmy týkající se inteligentní budovy a také jestli by tyto bezpečnostní či komfortní 

prvky přivítali a využili je, naskytnout se tato možnost.  
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2 Smart Home – Inteligentní budova 

 

Inteligentní budovy jsou objekty s integrovaným managementem, tj. se sjednocenými systémy 

řízení (technika prostředí, komunikace, energetika), zabezpečení (kontrola přístupu, požární ochrana, 

bezpečnostní systém) a správy budovy (údržba, plánování, pronájem, inventář) včetně odpovídajících 

služeb (telefonní centrála, poštovní a kancelářské služby, úklid). Optimalizací těchto složek 

a  vzájemných vazeb mezi nimi je zabezpečeno produktivní a nákladově efektivní prostředí. [2] 

 

2.1 Senzory 
 

Senzor, je funkční prvek, který tvoří vstupní blok měřícího řetězce. Je samotný v přímém 

kontaktu s měřeným médiem. Může to být například teplota, tlak, CO atd. Citlivá část senzoru je 

nazývána jako čidlo. Hlavním úkolem senzoru je snímat fyzikální neelektrickou veličinu a převádět ji 

podle zadaného principu obvykle na veličinu elektrickou. Výsledný signál se dále zpracovává dalšími 

řídícími obvody. [4] 

V prostředí chytrých domů jsou však někdy také aplikovány rozvinutější senzory a ty jsou 

nazývány SMART senzory. S těmito senzory se hlavně člověk dostane do kontaktu v medicínském 

prostředí, protože jsou součástí i měřících přístrojů. Rozdíl těchto senzorů od senzorů klasických je 

v konstrukci a vybavenosti samotného senzoru. SMART senzory obsahují čidlo i obvody pro převod, 

úpravu, řízení a komunikaci s dalšími prvky či zařízeními v jednom celku. Je rozdělen na tři části- 

vstupní, vnitřní, výstupní. Pokud je čidlem sejmuta měřená veličina, ve vstupní části se tato 

neelektrická veličina převede na veličinu elektrickou, která se patřičně zesílí a odfiltruje od možného 

šumu. Dále pokračuje do vnitřní části, v které dochází k analogově digitálnímu převodu a poslední 

části dochází k samotné komunikaci bezdrátové nebo pomocí směrnice. V našem případě dochází ke 

komunikaci bezdrátové měřících prvků s centrální jednotkou. [4] 

2.2 Automatizace budov 
 

Je to soubor integrovaných řídicích a komunikačních systémů v budovách. Tyto systémy dovolují 

bez podstatných zásahů reagovat na nové požadavky obyvatel budovy v oblasti využití a provozování 

budovy. Výhody automatizovaných budov jsou hlavně v možnostech snížení provozních nákladů, 

dosažení větší bezpečnosti a ochrany majetku, možnosti sledování stavů a procesů probíhajících v 

budově lokálně i vzdáleně. Důležitým faktorem je i větší komfort ovládání. Mezi oblasti automatizace 

patří např. HVAC (Heating - topení, ventilating - větrání, Air condition - klimatizace), osvětlení, EZS 

(Zabezpečovací systém) a EPS (Protipožární systém). [40, 46] 
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3  Smart Home Care – asistivní péče o seniory v inteligentních 

budovách 
 

Smart Home Care neboli asistivní péče o seniory, je služba, která má nabídnout seniorovi 

bezpečnější a komfortnější zvládání problémů, kterým je vystaven v domácnosti. Díky rozšiřující, se 

moderní technologii je nyní možno vytvořit zázemí, které se doslova „stará“ o pacienta, či v našem 

případě seniora. Díky těmto technologiím je tak možno umožnit monitoring pacienta. Doktor se tak 

může v reálném čase podívat, v jakém stavu se pacient nachází. 

Pomocí Smart home Care technologie tak lze snadno detekovat změny polohy seniora. Toto nám 

pomůže vyhnout se situacím, kdy senior upadne a nebyl by zde nikdo, kdo by mu pomohl. Změna 

polohy je zajišťována pomocí akcelerometrů, které zaznamenávají pohyby ve všech 3 osách v 

prostoru. Dále můžeme zkoumat a detekovat spánkové poruchy, srdeční poruchy nebo problémy s 

obezitou atd. Senioři si tak mohou užít klidnější stáří bez potřeb bytí na někom závislým. Je několik 

způsobů jak zpracovávat výsledné signály z domu pacienta. Zaklad však tvoří webserver, na který je 

pomocí GPS a Bluetooth technologie v nastavený čas poslán signál se stavem seniora a jeho polohou. 

Senior tak nemusí trávit všechen čas doma, ale díky chytrým telefonům a GPS se může z domácnosti 

vzdálit na nákup nebo procházku. Díky GPS je lokalizována jeho poloha a doktor tak ví, kde se nalézá. 

Doma může mít přídavně nainstalovány také kamery a mikrofony. V případě nebezpečí je tak možnost 

neprodleného kontaktování nemocnice nebo pomocí mikrofonů a webkamer neprodleného spojení 

s lékařem. [5] 

V této práci je však brán pohled na technickou sféru, kterou tito senioři díky Smart Home mohou 

využít. K usnadnění jim dopomůže systém automatizace Synco Living od společnosti Siemens, která 

jim bude pomocí vizualizace před webserver fiktivně nainstalována do pokoje. Senioři si tak budou 

moci regulovat teplotu v místnosti a každou změnu nebo změnu bude schopna sestra detekovat podle 

vytvořené vizualizace na PC. Samotná sestra tak bude moci zjistit aktuální teplotu v místnosti, 

žádanou teplotu seniorem, únik vody, otevření oken detekovat vznik požár atd. Samotná vizualizace 

prostředí domu s pečovatelskou službou se nachází v praktické části této práce. 
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4 Používané sběrnicové druhy systémů pro přenos dat 
 

Sběrnicové systémy pro sběr a přenos dat se mohou rozdělit rozdělit do několika skupin. Jsou to 

systémy centralizované, decentralizované a systémy hybridní. V této bakalářské práci – v automatizaci 

Synco Living komunikují některé prvky bezdrátově, ale některé pomocí sběrnice. Níže jsou popsány 3 

typy rozložení používaných sběrnicových systémů. Možnosti módů bezdrátové i sběrnicové 

komunikace právě automatizace Synco Living jsou popsány v kapitole 6.1. 

4.1 Centralizovaný systém 
 

Tento typ systému je charakteristický, už podle názvu obsahem centra. Centrum nebo mozek 

celého systému tvoří centrální jednotka, která celý systém řídí a dává impulzy k vykonávání činností 

aktorům. Informace, které získají senzory rozmístěné v místnosti nebo jiném prostředí jsou posílány 

do centrální jednotky, kde dochází k jejich zpracování a pozdější odeslání k výkonu požadované akce 

aktorům. Výhodou tohoto systému je nižší cena senzorů a aktorů. Nevýhoda však je ve složité 

funkčnosti a nutnosti vytvoření komunikační zóny mezi prvky a centrální jednotkou. [6] 

4.2 Decentralizovaný systém 
 

Decentralizovaný systém na rozdíl od výše uvedeného centralizovaného systému nemá centrální 

jednotku. Všechny prvky v tomto typu zapojení jsou navzájem propojené pomocí komunikační 

sběrnice. Díky této sběrnici prvky vysílají, posílají i přijímají informace. V tomto systému panuje 

přímá hierarchie, a proto jsou všechny prvky rovnocenné. Výhody tohoto systému mohou být 

jednodušší a levnější propojení mezi prvky a také nedochází k výpadkům systému při vzniklých 

poruchách. Nevýhodou je však cena těchto inteligentních prvků. Všechny prvky jsou napojeny na 

sběrnici a v jednu chvíli mohou komunikovat pouze dva prvky. [6]  

V případě této bakalářské práce je např. na sběrnici KNX napojen přes webserver regulátor 

nebo centrální jednotka. Přes webserver jsou hodnoty snímané bezdrátovými snímači možno zkoumat 

na PC, tabletu nebo mobilním telefonu ve vytvořené vizualizaci. Tato sběrnice KNX je brána jako 

decentralizovaný sběrnicový systém. 

4.3 Hybridní systém 
 

Tento třetí typ systémové instalace je systém hybridní. Tento systém je charakteristický tím, že 

samotné senzory jsou napojeny na sběrnici, ale samotné aktory jsou hvězdicovitě propojeny na 

centrální jednotku jako je to v případě decentralizovaného systému. [6]  
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5 Současná situace na trhu – Seznam vybraných výrobků a 

systémů 
 

V dnešní době je tématika inteligentních budov velmi diskutovanou. Firmy se snaží přizpůsobit 

všem možným typů zákazníků. Od velkých firem až po menší sektory jako mohou být domácnosti. 

V tomto případě domy s pečovatelskou službou či domovy pro seniory. Snaží se tak vytvořit prostředí, 

které bude bezpečnější a umožní zákazníkovi vytvořit takové prostředí, jaké sám vyžaduje.  

 

5.1 Automatizace Foxtrot -Teco a.s. 
 

Společnost Teco a.s. je přední český výrobce průmyslových řídicích systémů kategorie PLC 

(Programmable Logic Controller) a systémů pro inteligentní řízení budov. Tyto systémy jsou 

vytvářeny a testovány podle mezinárodních standardů řady IEC EN 61131. [7] 

 

 
Obr. 1. Logo společnosti Teco a.s.. [7] 

 

V souvislosti s touto firmou je třeba zmínit její počin z roku 2007, kdy společnost vytvořila 

systém automatizace pro chytré domy s názvem Foxtrot. Dodnes se neustále rozvíjí a přináší 

koncovým uživatelům komfortnější přístup k ovládání ve svých domovech. Automatizace Foxtrot 

může regulovat světla, teplo, žaluzie, markýzy, garážová vrata či elektrické spotřebiče. Do systému lze 

vložit bezpečnostní prvky jako detektor pohybu, dveřní kontakty, detektory rozbití skla, požární 

detektory atd. Propojení prvků je v tomto systému realizováno pomocí sběrnice nebo pomocí 

bezdrátové technologie. Pro kontrolu objektů lze využít Web prohlížeč v počítači, tabletu čí 

smartphone a zjišťovat lze stav jednotlivých čidel, popřípadě uživatelsky zasahovat a upravovat 

funkce dle potřeby. Díky možnostem vizualizací je tak možno i shlédnout snímky z kamer v objektu. 

[7] 
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Výhody této automatizace Foxtrot:  

 Komfort v přizpůsobení se každému zákazníkovi při nastavení tlačítek dotykového 

panelu. 

 Bezpečnost každého: Zasílaní SMS při narušení objektu či bytové jednotky, spuštění 

zvukových i světelných alarmů, sepnutí nahrávání kamer atd. 

 Zábavní přizpůsobení uživatelům v podobě propojení s televizemi, reproduktory a 

vytváření knihoven pro hudbu, film či prohlížení fotografií. Uživateli je tak umožněno 

ovládat, které reproduktory budou spuštěny. 

 Úspora energií až o 30% díky optimalizovanému nastavování. [7] 

 

 

 

 

Obr. 2. Struktura systému Foxtrot. [7] 
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5.2 Systém Enterprise Building Integrator - Honeywell  
 

Firma Honewell je jednou z nejvýznamnějších společností se zájmem o řízení inteligentních 

budov, které se nachází na našem území České republiky. Hlavním produktem této společnosti 

určeným pro řízení a regulaci budov je Enterprise Building Integrator. 

Enterprise Building Integrator (EBI) je konfigurovatelný systém správy budov, který nabízí 

spolehlivé řízení budov a zajištění bezpečnostních prvků v souladu s pohledem na komfort osob. EBI 

je sada aplikací, díky kterým je zajištěna správa všech potřebných informaci a řízení systémů pro 

zvolenou budovu nebo soubor budov. Systém EBI je tak schopen se přizpůsobit různým typům budov, 

od průmyslových závodů, přes úřady, banky až k nemocnicím a menším subjektům jako jsou např. 

domy s pečovatelskou službou. Tento otevřený systém platformy Windows umožňuje sledování všech 

procesů a jejich zabezpečení. Obsluha je tak rychle informována o stávající vzniklé situaci a je 

schopna tak reagovat na alarm, havarijní stavy či jiné nebezpečné situace. Díky tomuto rozhrání lze 

tak budovu řídit či sledovat vzdáleně. Pro správu samotných budov je v systému EBI aplikace 

s názvem Honeywell Building Manager. S touto aplikaci může obsluha řídit vytápění, větrání, 

klimatizaci, ale také je schopen zjistit aktuální stav spotřeby energie, např. tepla, zemního plynu či 

elektřiny. [8] 

 

Hlavní přednosti EBI  

 Úplná integrace řízení přístupu, zabezpečení, dohledu, větrání, vytápění a klimatizace 

a bezpečnosti osob. 

 Integrace s nejrůznějšími zařízeními, podnikovými systémy, zdroji Internetu a intranetu 

 Podpora nejvíce používaných otevřených standardů: BACNet, LonMark, ODBC, OPC 

a Modbus. 

 Snadno použitelné uživatelské rozhraní podobné WWW stránkám snižuje náklady na 

školení obsluhy a umožňuje uživateli zvládnout každou situaci. 

 Navržen a vyvinut dle mezinárodních norem jakosti ISO 9001. [8] 

 

 

Obr. 3. Logo společnosti Honeywell. [8] 
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5.3 Systém inHome – Insight home a.s. 
 

Jedním z nejlepších a nespolehlivějších systémů na světě je americký systém AMX, na kterém 

je postaven systém chytré domácnosti  inHome společnosti Insight home a.s. Na centrální jednotku je 

běžně napojeno topení a chlazení, měření spotřeb energií, plynu a vody v reálném čase, osvětlení, 

zabezpečovací systém, kamery, domácí vrátný a intercom, biometrický přístup, domácí spotřebiče 

(centrální vysavač, trouba, pračka, sušička, lednice,…), televize, satelit, audio a video systém, 

komunikace, venkovní okenní žaluzie, domácí meteorologická stanice, bazén, vířivka, sauna, 

zavlažovací systém zahrady a vyhřívací systémy okapů a obslužných cest. Celý dům je možné ovládat 

a monitorovat vzdáleně před počítače nebo pomocí iPad, iPod či iPhone. V případě jakéhokoliv 

problému, je možnost nastavit zasílání informativní SMS zprávy. Systém se ovládá velmi jednoduše 

a  intuitivně pomocí dotykových panelů. Uživatelské rozhraní může být upraveno podle potřeb 

různých uživatelských skupin včetně seniorů. Proto byl tento systém do této práce také vybrán. Systém 

je zabezpečen proti výpadku elektrického proudu ve dvou úrovních –  krátké výpadky proudu jsou 

řešeny díky záložnímu zdroji UPS, v případě delšího výpadku je automaticky aktivován záložní 

generátor. InHome je navržen tak, že v případě případného jeho výpadku z provozu, je v domě možno 

vše ovládat konvenčními prostředky, a tak není nijak dotčena funkcionalita řízených systémů, kterými 

jsou světla, topení, TV, žaluzie atd. [9] 

 

               

Obr. 4. Logo společnosti AMX a Insight home a.s.. [1, 9] 

 

V České republice je tento systém aplikován do 2 rodinných domů a jednoho zahradního 

domku v Praze 4 jako Centrum inovací pro technologie inteligentního bydlení. Tento komplex slouží 

pro ukázkové, prezentační účely tohoto produktu a inovací v prostředí chytrých domů pro střední 

a  východní Evropu. [1] [9] 

 

 

Obr. 5. Centrum inovací pro technologie inteligentního bydlení v Praze. [9] 

http://www.amx.com/
http://www.insighthome.eu/inHome.html
http://www.amx.com/
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V zásadě se rozlišují dva typy možné systémové elektroinstalace – systémová instalace do 

hvězdy nebo sběrnicová systémová instalace. Níže jsou popsány základní plusy a mínusy každé z nich. 

Hvězda 

V případě strukturované elektroinstalace do hvězdy jsou klasické vypínače nahrazeny tlačítky 

a všechny kabely od tlačítek jsou svedeny do rozvaděče, to se týká všech kabelů (světla, pohony atd.). 

Tímto vznikne hvězda. Rozvaděč je pak osazen elektronickými spínači (relátky), které sepnou daný 

okruh / pohon, jakmile je stisknuto dané tlačítko. Navíc tyto elektronické spínače jsou napojeny na 

řídicí jednotku AMX, která umí tyto elektronické spínače také ovládat. Tedy, stiskne-li člověk na 

panelu (např. iPad) daný světelný okruh, tak se tento panel přes Wi-Fi spojí s řídicí jednotkou, a ta 

vyšle danému elektronickému spínači povel, aby rozsvítil / zhasl daný světelný okruh nebo zapnul / 

vypnul daný pohon. Nejčastěji je používán v těchto elektroinstalacích systém FOXTROT společnosti 

Teco a.s. (kapitola 5.1). Výhodami tohoto zapojení jsou vysoká spolehlivost instalace, nízké 

pořizovací náklady nebo možnosti využití nástěnných ovladačů od libovolných dodavatelů. Oproti 

dále popisovanému sběrnicovému systému je nevýhoda větší spotřeby kabeláže. [3] 

Sběrnice 

Je to druhý možný typ zapojení. Mezi všemi částmi elektroinstalace vede pouze jediný kabel 

(sběrnice). Jednotlivé okruhy jsou na tuto sběrnici zapojeny za sebou. Jako standard pro komunikaci se 

používá protokol KNX/EIB, jež je celosvětovým standardem. Výhodami této instalace jsou podpora 

rozsáhlého počtu výrobců a integrátorů a nižší náročnost na kabeláž oproti předchozí uvedené instalaci 

do hvězdy. Nevýhodami tohoto způsobu instalace jsou limity počtu zařízení připojených na KNX 

sběrnici, v jeden okamžik mohou komunikovat jen dvě zařízení a je nutné využít systémových tlačítek 

KNX. [3] 

 

5.4 Automatizace Domintell - CMS s.r.o.  
 

Společnost CMS s.r.o. je českou firmou, která se zabývá kompletní automatizací 

technologických procesů. Dále se zabývá domácími automatizacemi pro inteligentní domy. Je 

autorizovaným partnerem firmy Domintell pro inteligentní doby. Využívá se tedy systémové 

automatizace Domintell. [10] 

 

 

 

 

Obr. 6. Logo společnosti CMS a Domintell. [10] 
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Automatizace Domintell je elektroinstalačním systémem, který slouží pro celkovou 

automatizaci budov. Může být aplikován do velkých subjektů, jako jsou hotely nebo nemocnice, ale 

také do menších subjektů, např. domy, byty nebo kanceláře. Princip a samotné výhody systému, jež 

z něj vycházejí, jsou podobné vlastnostem systému uvedených u předchozích firem. Hlavní výhodou 

tohoto systému Domintell je, že není nutnost ho okamžitě celý nainstalovat. Může tak do budoucna 

být vybaven dalšími prvky, které v současné době uživatel nevyužije nebo o ně nemá zájem. Tento 

systém je modulární, proto je možno při rekonstrukci objektu jen dokoupit patřičné moduly pro 

komunikaci s centrální jednotkou a rozšířit tak softwarově celý systém. [10] 

 

5.5 Automatizace Synco Living - Siemens  
 

Firma Siemens patří rovněž mezi největší elektrotechnické subjekty České republiky. 

Technologie této společnosti spadají do odvětví v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové 

a  veřejné infrastruktury a informačních technologií. Rovněž je také tato firma jedním z největších 

poskytovatelů technologií šetrných k životnímu prostředí. Odvětvím automatizace budov se zabývá 

jeho divize Technologie budov. Technologie budov nabízí široké spektrum produktů, systémů a řešení 

pro vytvoření kvalitního řízení budov. [11] 

Jedním ze systémů, který je dále i probírán a zpracováván v této bakalářské práci je systém 

Synco Living. Blíže je popsán v kapitole 6, včetně popisů všech prvků, které byly k vytvoření této 

práce k dispozici. 

 

 

Obr. 7. Logo společnosti Siemens. [11] 
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6 Synco Living  

 

Synco Living je systém automatizace domácností, který snadno a pohodlně řídí systémy vytápění, 

ventilace, klimatizace, osvětlení, rolety a řadu dalších přístrojů. Komunikace této automatizace 

domácnosti může probíhat bezdrátově, kdy je systém založen na bezdrátové komunikaci jednotlivých 

částí prostřednictvím protokolu KNX RF nebo pomocí datových sběrnic. Synco Living je proto možné 

přizpůsobit okamžitým potřebám, finančním možnostem a samozřejmě i momentální stavební situaci, 

jež hrají základní roli při pořizování. Základ systému tvoří centrální jednotka (QAX903 nebo 

QAX913), která řídí provoz celého systému a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými přístroji. 

S využitím této automatizace je možné ušetřit až 30 % energie na vytápění a snížit emise CO2. 

Domácnost tak získá Energetickou třídu A (v souladu s normou EN15232 „ Energetická náročnost 

budov -Vliv automatizace, řízení a správy budov”). [12] 

 

Dle mého názoru výhodou tohoto systému je, že není třeba bourat zdi, ale je možné ho začlenit do 

domácnosti kdykoliv. Systém se tak může do domácnosti aplikovat jak v době výstavby, tak za plného 

chodu domácnosti. Samotné jednoduché naprogramování a instalaci nevyjímaje. Dalším pozitivním 

aspektem je cena, která v porovnání s pozdějším ušetřením až 30 % energie není tak vysoká 

a společnost Siemens nabízí tento produkt i v rámci různých akčních balíčků se slevou, avšak je dražší 

než prvky, které komunikují na sběrnici a nevyužívají bezdrátové komunikační technologie. 

 

Nevýhodu, vidím v aplikaci klasických baterii typu AA jako akumulátor u bezdrátově ovládaných 

prvků. Proto může dojít k nespolehlivosti soustavy při delším provozu. Ovšem při dotázání zástupce 

firmy Siemens bylo zjištěno, že při realizaci bylo na toto myšleno také, ale firma Siemens se rozhodla 

pro aplikaci takového druhu akumulátoru. Vysvětlením bylo využití aktivních a pasivních časových 

intervalů při zasílání telegramů mezi bezdrátovými prvky a centrální jednotkou a tím také snížení 

jejich energetických náročností na baterie. Hlavním důvodem však byly nižší finanční náklady za 

realizaci i pozdější zásahy do systému majitelem či zástupcem firmy, protože baterie vydrží v prvcích 

poměrně dlouhou dobu. 

 

V rámci vytvořeného dotazníku, který směřoval jak na samotné seniory, tak na ostatní věkové 

skupiny včetně samotných pracovníků v sociálních službách bylo zjištěno, že 2/3 všech dotázaných by 

využili tyto moderní prvky ve svém prostředí domu s pečovatelskou službou, naskytnout se tato 

příležitost. Nejvyšší ohlas byl k bezpečnostním prvkům jako např. detektor kouře nebo detektor úniku 

vody. Z komfortních prvků by nejvíce dotázaných zvolilo pohodlné ovládání teploty v místnosti 

pomocí ovladače. Detailnější rozbor otázek a celkové vyhodnocení dotazníku je k nalezení v kapitole 

8.5 – Dotazník, praktická části této bakalářské práce. Samotný dotazník a celkový report je také 

obsahem CD - přílohy A této bakalářské práce. 
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6.1 Komunikace KNX přístrojů Synco Living 
 

Automatizace Synco Living společnosti Siemens je založena na otevřeném komunikačním 

standardu Konnex. Komunikaci je možno vytvořit 2 způsoby: 

o Rádiová komunikace KNX RF (Rádiová komunikace - 868MHz). 

o Komunikace po sběrnici KNX TP1 (Komunikace po kabelu- kroucený dvoužilový 

vodič, anglicky twisted pair). 

Komunikace Konnex se zakládá na několika principech. Hlavním aspektem je shodná podpora 

komunikace jak pomocí kabelu, tak i pomocí bezdrátové technologie. Na stejných aplikačních 

profilech komunikují i přístroje jiných výrobců (např. Siemens GAMMA wave). Dalším výhodným 

aspektem je snadné a rychlé uvedení do provozu, jež je pro tuto komunikaci vlastní. Je tedy využíván 

protokol Konnex pro přenos procesních dat mezi přístroji, pro uvedení do provozu a také pro jejich 

dálkové ovládání. Komunikace KNX RF a KNXTP1 je normována v ČSN EN 50090-5-3. [13] 

 

6.1.1 Rádiová komunikace KNX RF  

Bezdrátová komunikace fungující na kmitočtové oblasti v pásmu 868 MHz - 868,6 MHz. 

Přenosová rychlost tohoto druhu komunikace je 16,384 kBit/s při vysílacím výkonu 10 mW. 

Vzdálenost, na které tato komunikace funguje bez použití zesilovačů, je 300 m ve volném prostoru 

a  v budově 30 m. Tato bezdrátová komunikace využívá 2 módů: [14] 

a) LTE mód: Využívá se ke komunikaci mezi regulačními přístroji (prostorová jednotka, 

regulátor atd.) Tento mód se dělí do dvou skupin přístrojů. Jsou to přístroje 

s jednosměrnou komunikací a přístroje s obousměrnou komunikací. 

Přístroje s jednosměrnou komunikací: Tyto přístroje se chovají pouze jako vysílače. 

Vysílají nashromážděná data ve formě telegramů a zasílají je centrální jednotce (v našem 

případě QAX 913). Centrální jednotka je připravena v jakémkoliv okamžiku přijímat telegram 

od těchto vysílačů. Aby se předešlo možnému nedoručení z důvodu vyslání dvou telegramů 

najednou z různých přístrojů má vysílání nastavenou náhodnou kompenzaci při periodickém 

vysílání. Mezi tyto typy přístrojů patří například meteorologické čidlo. 

Přístroje s obousměrnou komunikací: Tyto přístroje oproti skupině první fungují jako 

vysílače i přijímače. Komunikují tedy s centrální jednotkou oboustranně. Aby i zde nedošlo 

k případným kolizím přenášených dat, centrální jednotka každému prvku přiřadí patřičných 

časový interval, kdy je daný prvek aktivní a kdy nikoliv. Tento časový interval se periodicky 

opakuje, a šetří tak i baterii samotných prvků. Tento mód se nazývá BiBat. Každému prvku je 

tedy připojen patřičný časový komunikační blok. Pokud do systému zasáhne uživatel, tento 

krok je přenesen do centrální jednotky ihned, nehledě na to jestli je prvek momentálně 

v aktivním bloku. 
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b) S-mód: Využití tohoto módu systémem synco 900 spočívá v komunikaci s prvky řídící 

osvětlení či rolety a také s datovými body. Tento mód je využit u prvků Gamma Wave 

nebo Hager. Tyto dvě skupiny výrobků se nesmí mezi sebou míchat z důvodu rozlišného 

vzájemného propojení, které je řešeno různými způsoby. Prvky Gamma Wave komunikují 

na bázi stisknutí komunikačního tlačítka, zatímco prvky Hager pomocí TX100 

konfigurátoru.  

 

6.1.2 Komunikace po sběrnici KNX TP1  

Je možno využít 3 režimů, přes které může synco 900 komunikovat: [15] 

a) LTE mód (Logical Tag Extended): Tento mód je využíván, když je potřeba výměna 

procesních dat. Pomocí zónových adres se prvky naleznou samy a  samotné data přenášejí 

periodicky i přes zásah z vnějšího prostředí. V tomto módu může centrální jednotka vysílat a 

rozpoznat nastavené zóny a adresy jako hodiny, prázdniny, venkovní teplota, teplota vody atd. 

 

b) IA mód (Individual Adressing): Je využíván pro nastavování žádaných a zobrazovaných 

hodnot. Není to samočinný proces. Samotné údaje musí být dotazovány. Podobně jako 

v předchozím módu LTE se přístroje naleznou samy podle jejich adres. 

 

c) S mód (Systém): Tento mód se využívá, pokud se aplikují produkty jiných firem či výrobců. 

Přístroje se také naleznou samy podle adres, ale adresa jim musí být přidělena přes ETS3. 
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6.2 Funkce systému automatizace Synco Living 
 

Hlavní funkce mohou být shrnuty do několika skupin: 

1. Zvýšení komfortu: 

 

 Regulace jednotlivých místností (až 12) s podlahovým vytápěním, chlazením nebo 

radiátory. 

 Řízení kotle, tak aby vytvářel jen tolik tepla, kolik ho potřebují jednotlivé místností 

v domácnosti. 

 Řízení ventilace (až 3 stupně výkonu) a klimatizace jednotek. 

 Zobrazení údajů o spotřebě tepla, chladu, studené a teplé vody, plynu a elektrické 

energie. V reálném čase je tak možnost sledovat aktuální změny buď na displeji 

hlavní jednotky nebo vzdáleně přes počítač, tablet, či smartphone. 

 Odečet údajů o spotřebě a následné automatické odesílání firmám, které provádějí 

rozúčtování nákladů mezi jednotlivé uživatele. 

 Ovládání žaluzií, popřípadě nastavení módů. 

 Regulace a ovládání světla nebo skupiny světel v místnosti a taktéž možnost 

přednastavení módů. [12] 

 

2. Zvýšení bezpečnosti: 

 

 Možnost začlenění bezpečnostních systémů do automatizace Synco linving.  

o Detekce kouře jako ochrana před případným požárem- Je možné do 

každé místnosti umístit detektor, který když zachytí kouř, spustí hlasitý alarm 

a zašle sms nebo email přes webserver. 

o Monitoring otevření oken a dveří jako ochrana před nezvanými hosty- 

Před odchodem z domu systém upozorní, kde se nachází otevřená okna nebo 

dveře a informuje tak majitele pro zavření. 

o Simulace přítomnosti osob pro zastrašení vetřelců- Je možno nastavit 

časové intervaly ovládání sepnutí světel v různých částech domu. Systém tak 

simuluje přítomnost majitelů v domácnosti. 

o Tlačítko „panika“- Pokud majitele večer vzbudí podezřelý zvuk, zmáčkne 

toto tlačítko na ovladači vedle postele a všechna světla v domě rozsvítí. Toto 

tlačítko lze naprogramovat i pro otevření všech rolet nebo žaluzií. [12] 
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6.3 Seznam prvků Synco Living 

 

V této kapitole je uveden seznam všech mnou dostupných prvků Synco Living. Některé z nich 

budou využity v praktické části. U každého prvků je uvedena také cena bez DPH, za kterou je možno 

prvek pořídit. Ceny byly vybrány z katalogu cen produktů Synco Living a příslušenství, přiloženém 

vždy u každého prvku na stránkách společnosti Siemens. 

 

Centrální jednotka QAX913 

 

Je to hlavní součást systému Synco Living, díky níž můžeme na displeji sledovat, nastavovat 

hodnoty a řídit ovládání až pro 12 místností. Pro každou místnost plátí však omezení přídavných 

prvků. V jedné místnosti se může maximálně připojit: [5] 

 

 1 prostorová jednotka 

 2 prostorová čidla 

 1 regulátor topných okruhů nebo 6 regulačních servopohonů 

 6 okenních spínačů 

 1detektor kouře 

 

Tato jednotka tak řídí vytápění, chlazení, ventilaci a přípravu teplé vody v bytové jednotce. 

Přídavně také řídí klimatizační jednotky, osvětlení, rolety, žaluzie a monitoruje dveřní a okenní 

spínače stejně jako detektory kouře, úniku plynu a vody. Při aplikaci venkovního čidla je tato centrální 

jednotka schopna zobrazovat trendy a vývoj počasí. Tuto centrální jednotku lze ručně přímo ovládat 

tlačítky. Pro dálkovou komunikaci je možno využít ovladače nebo web server. Provozní napětí této 

jednotky je 230 V a kmitočet 50 Hz. Cena této centrální jednotky je 15 450,-Kč bez DPH. [16, 25] 

 

 
Obr. 8. QAX913-CS Centrální jednotka Synco Living. [16] 
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Web server OZW772 

 

 Tento webserver umožňuje podle technologických schémat zobrazit technická zařízení budovy 

a přístroje v jednotlivých místnostech. Využívá se především pro dálkové ovládání a monitoring 

soustav a přístrojů s komunikací KNX pomocí internetového prohlížeče. [17] 

 

Je také možné zasílat momentální stavy systému přes email až 4 příjemcům. Využívá tak 

Dálkového připojení přes Ethernet (DSL router). Uživatel má tak aktuální přehled o stavu všech 

okruhů v jeho domě. V dnešní době už může být tato aplikace přístupná nejen v počítačích, ale 

i  v mobilních telefonech a tabletech podporujících systém android či iOS. Cena tohoto web serveru 

OZW772 je 6 450,- Kč bez DPH. [17, 25] 

 

V praktické části je využito tohoto webserveru k vytvoření vizualizace domu s pečovatelskou 

službou. Úpravy hodnot seniorem a následný sesterský monitoring jednotlivých místností, který je 

možno zrealizovat za využití dostupných prvků pro tuto práci ke zvýšení bezpečnosti a komfortu 

seniorů a zpříjemnění jejich pobytu v těchto sociálních zařízeních. 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9. Web server OZW772. [17] 
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Prostorová jednotka QAW910 

 

 Tato jednotka měří prostorovou teplotu a lze individuálně nastavit pro každou místnost. 

Zobrazení změny teploty lze nastavit dvěma módy a to periodicky nebo při její změně. Komunikace 

s centrální jednotkou probíhá rovněž za pomocí bezdrátové technologie. Má displej, na kterém si 

přehledně uživatel může nastavit teplotu, i když je již nadefinována centrální jednotkou. Tuto jednotku 

napájí 2 baterie AA 1,5 V. Předpoklad životnosti těchto baterií je definován na 3 roky. Cena této 

prostorové jednotky činí 4 450,-Kč bez DPH. [18, 25] 

 
Obr. 10. Prostorová jednotka QAW910. [18] 

 

 

Meteorologické čidlo (QAC910 + QAC34) 

 

 Toto čidlo je schopno snímat venkovní teplotu a tlak vzduchu a bezdrátově tyto informace 

zasílat centrální jednotce. Zde je možné zaznamenat průběhy těchto veličin za posledních 24hodin. 

Díky těmto záznamům je schopen systém určit trend vývoje počasí. Rozsah tohoto čidla je -50°C až 

50°C. Čidlo je napájeno dvěma 1,5 V AA bateriemi při životnosti vyšší než 3 roky. Samotné propojení 

bezdrátového prvku QAC910 odesílajícího informace o stavu teploty a čidlem teploty QAC34, které 

se umisťuje ven je drátové propojení z důvodu měnících se vlivů počasí a tloušťce stěny domu - mohlo 

by tak docházet k chybám při přenášení informací. Cena tohoto meteorologické čidla QAC910 je 

2  990,- Kč bez DPH. [19, 25] 

 

 

 
Obr. 11. Meteorologické čidlo QAC910. [19] 
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5TC1290 Detektor kouře DELTA reflex s bezdrátovým modulem UNI M 255 

 

 Detektor kouře detekuje okamžitě kouř vznikající při požáru a spustí alarm (blikající LED 

a  akustický signál přímo na detektoru a rádiový signál do centrální jednotky). Vestavěná siréna tohoto 

detektoru je 85dB/m. Je bateriově napájen 3 bateriemi AA 1,5 V. Pro komunikaci s centrální 

jednotkou Synco Living je zapotřebí implantovat bezdrátový modul přímo do samotného detektoru. 

Na tento modul je zde speciální umístění v těle detektoru. Cena tohoto samotného detektoru je 1 200,- 

Kč bez DPH. Cena bezdrátového modulu UNI M 225, je 1 789,- Kč bez DPH. Celkově tedy 2987,- Kč 

bez DPH. [20, 25] 

 

 

 
 

Obr. 12. Detektor kouře DELTA. [20] 

 

 

 

 
Obr. 13. Bezdrátový modul M255. 
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Regulátor vytápění RMH760B 

 

 Tento regulátor vytápění je s vlastním zdrojem tepla nebo s připojením na dálkové ovládání. 

Může být použit jako hlavní regulátor topného okruhu, nebo jako předregulátor. Obsahuje 41 

předprogramovaných typů zapojení. Dokáže sledovat teplotu kotle, teplotu spalin a průtok čerpadel. 

Při překročení mezní hodnoty teploty spalin je vybaven alarmem. Cena tohoto regulátoru je 14 950,-

Kč bez DPH. [21, 25] 

 

 

Tab. 1 Soupis technických parametrů regulátoru vytápění RMH760B-4. [21] 

Jmenovité napájení regulátoru AC 24V± 20% 

Frekvence 50/60 Hz 

Analogové vstupy X1…X6 

Zdroje signálu pasivní: 0…2500 Ω 

Zdroj signálu aktivní: DC 0…10 V 

Čidla pasivní: 1 nebo 2LG-Ni 1000, T1, Pt 1000, NTC 575 

Čidla aktivní: DC 0…10V 

Digitální vstupy X1…X6 
Napětí: DC 15 V 

Proud: 5 mA 

Spojitý výstup Y1, Y2 
Výstupní napětí: DC 0…10 V 

Výstupní proud: ± 1mA 

Spínací výstupy Q1x…Q5x 
Spínané napětí: max. AC 250V / min. AC 19V 

Spínaný proud: max. 10A 

 

 

 

 

 
Obr. 14. Regulátor vytápění RMH760B-4. [21] 
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QAD22 Příložné teplotní čidlo 

 

 Je to příložné teplotní čidlo LG-Ni1000 pro měření teploty vody v potrubí. Rozsah měřených 

teplot je -30°C - +130°C. Cena tohoto čidla je 1 016,- Kč bez DPH. [22, 25] 

 

 

 

 
Obr. 15. QAD22 Příložné teplotní čidlo. [22] 

 

 

 

QAA24 Prostorové teplotní čidlo 

 

 Využívá se ve vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízeních, kde je vyžadována vysoká 

úroveň komfortu v prostoru. Toto teplotní čidlo je pasivní čidlo, které měří prostorovou teplotu a je 

zde možno parametry pro toto měření nastavit. Měřícím článkem je LG-Ni 1000. Teplotní rozsah je 

0°C - +50°C. Cena tohoto prostorového čidla je 1 127,- Kč bez DPH. [23, 25] 

 

 

 

 
Obr. 16. QAA24 Prostorové čidlo. [23] 
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Dveřní okenní kontakt 5WG3260-3AB11 

 

 Tento kontakt komunikuje pomocí bezdrátové komunikace. Vedle kontaktu integrovaného 

jazýčkového relé, který je aktivován magnety na okně, může být také připojen jeden nebo více 

okenních kontaktů. Celek je napájen pomocí 1 baterie AA 3,6V. Je obalen titanovým opouzdřením 

jako ochrana před možným zničením teplem. Je možnost si vybrat bílou nebo hnědou barvu. 

V praktické části je využit dveřní kontakt 3AB11, tedy barva bílá. Cena jednoho okenního kontaktu je 

1 939,- Kč bez DPH. [24, 25] 

 

 

 
Obr. 17. Dveřní okenní kontakt 5WG3260-3AB11. [24] 

 

 

Čidlo oslunění QLS60 

 

 Toto čidlo se používá na kompenzaci slunečního záření ve vytápěcích, větracích 

a  klimatizačních zařízeních (0 až 1000 W/m2). Kompenzace je žádoucí u budov s velkou plochou 

oken nebo u budov, které jsou vystaveny velkému slunečnímu záření. Především se používá 

v zařízeních, kde nelze použít termostatické radiátorové ventily. Princip tohoto čidla je založen na 

fotobuňce. Ta snímá úroveň záření a vysílá tak výstupní signál, který odpovídá rozsahu slunečního 

záření. Výstupním signálem je 0 až 10 V DC nebo 4 až 20 mA. Cena tohoto prvku je 13 358,- Kč bez 

DPH. [25, 26] 

 

 
Obr. 18. Čidlo oslunění QLS60. [26] 
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Detektor zaplavení QFP910 

 

 Za normálního provozu zasílá QFP910 informace do centrální jednotky pravidelně nebo při 

změně informaci o stavu (sucho / únik vody). Pokud elektrický odpor na čidle klesne pod limitní 

hodnotu, vyhodnotí detektor stav jako “únik vody“ a odešle odpovídající hlášení do centrální jednotky. 

Detektor QFP910 se vrátí do stavu "sucho", jestliže elektrický odpor vzroste nad horní limit. Poté 

odešle příslušné hlášení do centrální jednotky. Je schopen po nastavení uzavírat hlavní ventil vody 

a také zasílat o svém stavu email. Detektor je napájen 2 bateriemi AA 1,5V. Cena tohoto detektoru 

zaplavení je 3 550,- Kč bez DPH. [27, 25] 

 

 

 
Obr. 19. Detektor zaplavení QFP910. [27] 

 

 

Zásuvkový adaptér KRF960-E 

 

  Tento zásuvkový adaptér se používá pro dálkové ovládání elektrických spotřebičů zapojených 

do zásuvky. Každý adaptér se může pomocí centrální jednotky ovládat samostatně nebo po skupinách. 

Jeho Napájecí napětí je AC 230 V. Komunikuje pomocí protokolu KNX RF (868 MHz, obousměrně). 

Dnes se již nevyrábí a místo tohoto adaptéru společnost Siemens doporučuje zásuvkový adaptérem 

Hager TR270F. Ke komunikaci se Synco Living však tento adaptér ještě potřebuje konfigurační 

přístroj TX100B. Cena zásuvkového adaptéru KRF960-E, který bude využit v této práci je 2 795,- Kč 

bez DPH. [28, 25] 

 

 

 
Obr. 20. Zásuvkový adaptér KRF960-E. [28] 

  



- 23 - 

 

 

Regulátor prostorové teploty se servopohonem pro termostatické ventily SSA955 

 

Regulační servopohon otopného tělesa SSA955 měří prostorovou teplotu, přijímá bezdrátově 

od bytové centrály nastavenou požadovanou teplotu pro konkrétní místnost a reguluje prostorovou 

teplotu změnou nastavení regulačního ventilu. Může ovládat až pět dalších pohonů v každé místnosti, 

a tím regulovat vyrovnání tepla mezi otopnými tělesy, kdy je jeden master a zbylých 5 pracují jako 

slaves. Regulátor je bateriově napájen 3 bateriemi 1.5V velikosti AA. Je vhodný pro použití 

v otopných soustavách k ovládání radiátorových termostatických ventilů společnosti Siemens nebo 

jiných výrobců. Cena samotného regulátoru je 2 990,- Kč bez DPH. [25, 29] 

 

 

Obr. 21. Regulátor prostorové teploty SSA955. [29] 

 

6.4 Energetické úspory  

 

 Synco Living udržuje teplotu v úzkém pásu ±2 °C. 

 Automaticky snižuje teplotu v noci. 

 Automaticky detekuje otevření oken a uzavře ventily v topení, aby nedošlo ke 

zbytečnému vytápění. 

 Obsahuje stmívače – tím, je kromě energetické úspory také prodloužena životnost 

žárovek. 

 Při odchodu majitele z domácnosti je možnost nastavení úspory jedním kliknutím- 

vypnutí všech světel a připojených spotřebičů, zatáhnutí rolet, ztlumení vytápění 

(např. o 2 °C), ztlumení ventilace o jeden ventilační stupeň. [12] 
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6.5 Cenová nabídka použitého materiálu 
 

Níže je uvedena přehledná tabulka 2, která znázorňuje využité komponenty Synco Living 

využité v praktické části, které byly mnou dostupné. Ve vizualizaci jsem však zakreslil těchto prvků 

více a cenovou sumaci znázorňuje tabulka 3 – Funkční řádky v různých pokojích snímají hodnoty jen 

z jednoho snímače/ prvku, který byl dostupný. 

Tab. 2 Cenová nabídka použitých prvků Synco Living 

Typ Název prvku Počet kusů 
Celková cena bez DPH 

(Kč) 

QAX913 - CS Centrální jednotka 1 15 450,- 

OZW772 Web server 1 6 450,- 

QAW910 Prostorová jednotka 1 4 450,- 

QAC910 + QAC34 Meteorologické čidlo 1 2990,- 

5TC1290 Detektor kouře Delta 1 1200,- 

UNIM225 
Bezdrátový modul pro 

detekci kouře 
1 1789,- 

RMH760B Regulátor vytápění 1 14 950,- 

5W63260-3AB11 Dveřní okenní kontakt 1 1939,- 

QFP910 Detektor zaplavení 1 3 550,- 

KRF960-E Zásuvkový adaptér 1 2794,- 

SSA955 

Regulátor prostorové 

teploty se 

servopohonem 

1 2990,- 

 CELKEM  58 552,- 

 

Tab. 3 Předpokládaná cenová nabídka prvků pro vytvořený dům s pečovatelskou službou 

Typ Název prvku Počet kusů 
Celková cena bez DPH 

(Kč) 

QAX913 - CS Centrální jednotka 1 15 450,- 

OZW772 Web server 1 6 450,- 

QAW910 Prostorová jednotka 3 13 350,- 

QAC910 + QAC34 Meteorologické čidlo 1 2990,- 

5TC1290 Detektor kouře Delta 5 6 000,- 

UNIM225 
Bezdrátový modul pro 

detekci kouře 
5 8 945,- 

RMH760B Regulátor vytápění 1 14 950,- 

5W63260-3AB11 Dveřní okenní kontakt 1 1939,- 

QFP910 Detektor zaplavení 4 14 200,- 

KRF960-E Zásuvkový adaptér 2 5 588,- 

SSA955 

Regulátor prostorové 

teploty se 

servopohonem 

3 8 970,- 

 CELKEM  98 832,- 
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6.6 Normy 
 

 Soubor EN 50090 se soustřeďuje na otevřený komunikační systém HBES třída 1 a obsahuje 

specifikaci komunikační sítě pro byty a budovy, například pro řízení osvětlení, vytápění, 

přípravy potravy, praní, hospodaření s energií, regulaci spotřeby vody, požární hlásiče, 

navádění nevidomých, různé formy bezpečnostních kontrol atd. [39] 

 

 ČSN EN 50090-1 2011 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES): Tato norma je 

zaměřena na samotné řídící aplikace pro otevřený komunikační systém vyskytující se v bytech 

nebo budovách. Pokrývá všechny kombinace elektrických zařízení spojených přes digitální 

komunikační síť. Je to specializovaná forma decentralizovaného a distribučně řídícího 

procesu, který je zaměřen na potřeby ovládání provozně technických funkcí v bytech nebo 

budovách. [40]  

o HBES (Home and building electronic system)- Elektrické systémy pro byty a 

budovy obsahuje několik norem, které souvisí s mechanismy uvedení do provozu 

 

 ČSN EN 50090-3-1, ČSN EN 50090-3-2, ČSN EN 50090-3-3: [41, 42, 43] 

o 1. část podává všeobecnou informaci o využívání těchto systémů uživatelem tak, jak 

jsou definovány 

o 2. část specifikuje strukturu a funkci serverů pro objekty, které tvoří rozhraní mezi 

aplikační vrstvou a aplikací a managementem. Specifikuje datové struktury každého z 

objektů vrstvy aplikačního rozhraní. Dále definuje, pomocí kterých aplikačních služeb 

jsou tyto objekty přístupné. Umožňuje návrhy zařízení s jedním procesorem a s dvěma 

procesory. 

o 3. část specifikuje strukturu a funkci serverů pro objekty, které tvoří rozhraní mezi 

aplikační vrstvou a aplikací a managementem. Specifikuje datové struktury každého z 

objektů vrstvy aplikačního rozhraní. Dále definuje, pomocí kterých aplikačních služeb 

jsou tyto objekty přístupné. Umožňuje návrhy zařízení s jedním procesorem a s dvěma 

procesory. 

 

 ČSN EN 50090-5-3 Média a vrstvy závislé na médiích- vysokofrekvenční přenos: [44] 

o Tato část normy definuje povinné a volitelné požadavky na fyzickou vrstvu a vrstvu 

datových spojů, specifickou pro médium, pro vysokofrekvenční přenos zařízení a 

systémů HBES multifunkčním sběrnicovým systémem, v němž jsou veškeré funkce 

decentralizovány, distribuovány a spojovány prostřednictvím společného 

komunikačního procesu. 

o V této normě je také popsána komunikace TP1 a RF, kterou využívá i Synco Living. 

Touto problematikou se zabývá kapitola 6.1. 
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o Rozhraní vrstvy datových spojů a obecné definice, které jsou nezávislé na médiích, 

jsou uvedeny v ČSN EN 50090-4-1. 

 

 

 ČSN EN 50491-3  Požadavky na elektrickou bezpečnost v HBES: [45] 

o Tato norma se používá pro výrobky připojené k automatizačním a řídicím systémům 

pro byty a budovy (HBES/BACS). Výraz HBES/BACS pokrývá jakoukoli kombinaci 

výrobků HBES a/nebo BACS, včetně jejich samostatných připojených/odnímatelných 

zařízení navzájem spojených prostřednictvím jedné nebo více sítí. Tato norma se 

používá spolu s příslušnými normami bezpečnosti výrobků. Uvádí požadavky na 

elektrickou bezpečnost pro všechna zařízení připojená k HBES/BACS a je použitelná 

pro stanice obsluhy a jiná zařízení rozhraní mezi člověkem a systémem, zařízení pro 

funkce managementu, řídicí zařízení, automatizované stanice a aplikačně specifické 

řídicí jednotky, terénní zařízení, kabeláž a propojení zařízení. Tato norma pokrývá 

následující požadavky a kritéria shody: ochrana před nebezpečími v zařízení, ochrana 

před přepětími v síti, ochrana před dotykovým proudem, ochrana před nebezpečími 

způsobenými různými typy obvodů, ochrana komunikačních instalací před přehřátím 

způsobeným nadměrným proudem.  
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7 Pohled na seniory 
 

Z hlediska montáže elektronických součástí do bytové jednotky v rámci domu s pečovatelskou 

službou, které by sloužily k pomoci a komfortu seniora, je třeba se nejprve zaměřit na potřeby 

seniorům vlastní. Díky těmto potřebám, je možno se pak lépe orientovat v možnostech, které je třeba 

aplikovat a snažit se k nim přiblížit. Automatizací Synco Living se naskytla možnost seniorům 

zpříjemnit si jejich pobyt a ulehčit si tak každodenní rutinní záležitosti, které by dělali s obtížemi. 

 

7.1 Lidské potřeby 
 

Z pohledu filosofů je třeba zmínit dvě psychologické teorie, které se k tématu potřeb člověka 

vztahují. První teorií je Motivační teorie A. Maslowa a druhou teorií je Teorie potřeb M. Max-

Neefa. 

7.1.1 Motivační teorie A. H. Maslowa 

Samotný Maslow říká, že teorie motivace by se měla zaměřit především na cíle a nikoliv na 

prostředky vedoucí k dosažení potřeb. Jeho myšlení k tématu potřeby je tak hierarchicky do jisté míry 

uspořádáno a objevení se jedné potřeby je obvykle založeno na uspokojení potřeby v hierarchii 

předcházející. Žádná potřeba nemůže být izolována nebo ohraničena, protože je závislá na potřebě 

předchozí a dohromady tak vytváří uspokojení či neuspokojení. Ve své práci tak Maslow vytvořil 

systém ve formě pyramidy. Základ této pyramidy tvoří část alfa (potřeby nutné pro přežití) a ve 

vyšších částech je část beta (rozvojová část potřeb). Pokud je člověk deprimován dvěma rozdílnými 

potřebami, z nichž je jedna z části alfa a druhá v části beta je zřejmé, že nejprve se bude snažit člověk 

naplnit potřebu alfa. Z tohoto je jasné, že základ pyramidy tvoří dominantnější potřeby. Kamila 

Svobodová ve své práci „Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru “citovala Jiřinu 

Šiklovou: „V  Naší společnosti z pohledu seniorů je část alfa v zásadě uspokojena, ale senioři střádají 

v oblastech rozvojových- potřeba sociální důstojnosti, mezilidských vztahů a lásky od bližní.“ [30, 31] 
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Obr. 22. Pyramida lidských potřeb podle Maslowa. [30] 

Základní potřeby člověka jsou: [30] 

 Fyziologické a biologické potřeby (jídlo, teplo, světlo, sex, spánek, přístřeší, wc a hygiena). 

 Potřeba bezpečí, lásky, sounáležitosti a přijetí. 

 Potřeba uznání a respektu (potřeba nezávislosti, svobody, síly, respektu). 

 Potřeba seberealizace. 

 Kognitivní potřeba vědět/znát a rozumět/pochopit. 

7.1.2 Teorie potřeb M. Max-Neefa 

Chilský ekonom Manfréd Max-Neef reagoval na myšlenku A. Maslowa a argumentoval, že 

základní lidské potřeby nejsou hierarchické, jsou však neměnné a univerzální. Jeho model potřeb 

klasifikuje lidské potřeby jako neměnné, konečné, určité a konstantní ve všech kulturách a časových 

periodách. Jediné, co se v čase mění, jsou způsoby, jakým jsou potřeby naplňovány. Svoji teorii 

nazval: „Model rozvoje lidské škály (Human-Scale Development).“ Max-Neef jako základní lidskou 

potřebu klasifikuje bytí, ochranu, lásku, porozumění, participaci, rekreaci, kreaci a svobodu. Potřeby 

jsou pak definovány v kategoriích: Bytí, vlastnictví, jednání a interakce. Vytvořil tak tabulku 

o 36 buňkách. [30, 32] 
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Tab. 4. Tabulka lidských potřeb podle Max-Neefa. [30] 

 

 

7.2 Senior a stáří 
 

Podle Světové zdravotnické organizace WHO se věkové skupiny rozlišují: [33] 

 45-59 let: střední věk  

 60-74 let: vyšší (starší věk), rané stáří  

 75-89 let: pokročilý čili stařecký věk, vlastní stáří  

 90 a více let: dlouhověkost 

Každý organismus postupem věku stárne a jeho tělo dává průchod charakteristickým znakům 

staří. Tyto znaky stáří se opět rozdělují na dvě skupiny. Těmito skupinami jsou aspekty biologické 

a  aspekty psychické. 
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7.2.1 Biologické aspekty stárnutí 

Seznam biologických aspektů je seřazen do 10 bodů: [33] 

1) Pokles tělesné hmotnosti, výšky a proporcí (deformace chrupavek a změkčování kostí). 

2) Zvýšení rizika úrazu (změkčování kostí má za následek větší riziko špatně hojících se 

zlomenin). 

3) Snížení pohyblivosti jedince (dochází snížení rychlosti a pružnosti svalových struktur). 

4) Snížení výkonnosti důležitých funkčních orgánů a systému s nimi spojených jako jsou srdce, 

plíce a samotný cévní systém (Dochází tak k častějším tvorbám rizika infarktu myokardu 

z důvodu horšího krevního okysličení či ochabování srdečních chlopní). 

5) Snížení výkonnosti žláz s vnitřní sekrecí (Toto snížení má za následek snížení kvality 

imunitního systému, nižší pohyblivost a vitalitu atd.). 

6) Změna vzhledu a vlastnosti kůže (Ztrácí se podkožní tuk, snižuje se obsah vody v kůži a 

dochází k tvorbě suché pergamenovité kůže, pigmentových skvrn a vrásek). 

7) Zhoršení smyslu zrakového (Je snížena ostrost vidění, dochází k poruchám barvocitu atd.). 

8) Zhoršení smyslu sluchového (Je snížen rozsah slyšitelných frekvenčních hodnot- dochází tak 

k dezorientaci, nervozitě či podráždění). 

9) Změny termoregulace (Lidé staršího věku se hůře přizpůsobují tepelným změnám, obzvláště 

ženy). 

10) Kvůli snížení imunitního systému a stárnutí organismu dochází také k lámavosti nehtů, 

řídnutí, lámavosti či šednutí vlasů. 

 

7.2.2 Psychické aspekty stárnutí 

Seznam psychických aspektů je seřazen do 5 bodů: [33] 

1) Změna paměti a horší učení 

2) Změna schopnosti rozpoznat a zapamatovat si osobu nebo věc 

3) Změna emocionálního chování 

4) Změny smyslového vnímání 

5) Změny psychomotorické a percepční činnosti 
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7.3 Potřeby seniorů a jejich omezení 

 

Jak už bylo zmíněno, pro porozumění fyzickému a psychickému stavu seniorů, je třeba se nejprve 

zaměřit na jejich samotné potřeby. Jako startovací pole, které poslouží lépe se uvědomit uspořádání 

čidel a dalších prvků při realizaci, které může součastný trh seniorovi nabídnout ke komfortnějšímu 

a bezpečnějšímu prostředí, v kterém se nachází. Nejprve je nutno říci, že potřeby mají stejnou základní 

kostru, ale liší se v preferencích každého jedince.  

Díky dvěma teoriím v kapitole 7.1, lze jednoduše určit, které potřeby jsou u seniorů 

privilegovanější. Pokud tento pohled bude směřován chronologicky podle pyramidy lidských potřeb, 

lze vidět, že některé části jsou pro seniory výraznější.  

Mezi tyto hlavní body patří fyziologické potřeby, jako je jídlo, spánek, teplo, toaleta. Díky velké 

fixaci seniorů na rodinu je potřeba brát zřetel i na vyšší potřeby jako je láska a komunikace a sociální 

kontakt. Dalším aspektem je zabezpečení a autonomie. Senioři si chtějí rozhodovat o svém životě 

a způsobu svého života a nechtějí být odkázání na pomoc okolí, pokud jim to jejich fyzický 

a  psychický stav umožňuje. Z tohoto i vyplývá, že senioři chtějí vlastní důstojnost a respekt soukromí. 

Z pohledu rozšiřujících se elektronických výrobků senioři vyžadují bezpečnost na prvním místě a dále 

jednoduchost ovládání. Tyto faktory vychází z jejich fyzického stavu. V pokročilém věku senioři trpí 

ztrátou zraku, poškozením sluchu, ztrátou paměti nebo hmatových smyslů. Proto tyto osoby mají 

odlišná přání a potřeby než dospělý, zdravý člověk. [30, 31, 32] 

Základem těchto prvků, které by umožňovaly seniorům komfortnější a bezpečnější pobyt, 

navzdory jejich měnícím se fyziologickým funkcím, by základ měl tvořit velký čitelný displej 

s patřičným nastavitelným kontrastem. Dálkové ovládací zařízení by mělo obsahovat velké tlačítka 

a jednoduše rozmístěné klávesy, aby pozdější vysvětlení jejich funkce seniorovi byla jednoduchá. 

Další výhodou by mohla být jazyková mutace. Senior by tak po stisku klávesy uslyšel, co se změní. 

Synco Living však tuto možnost nenabízí. Jediným zvukovým prvkem této automatizace využité 

v bakalářské práci je zvuk při poruše, varovné události nebo navazování bezdrátové komunikace. 

Výhodou pro seniory mohou také být prvky na bázi bezdrátové komunikace, které se mohou bez 

problému, kdykoliv přemístit a nevyžadují tak potřebu kabeláže. 

 

7.4 Soběstačnost seniorů 
 

Když člověk stárne, v jeho organismu dochází ke změnám, zejména ke změnám fyzickým, 

psychickým a sociálním. Tyto změny mohou zapříčinit sníženou soběstačnost jedince, který se stává 

závislým na své rodině a jeho okolí. Závislost na osobách druhých však tito jedinci vnímají podstatně 

hůře než změnu fyzického stavu, která tento stav zapříčinila. [31, 32] 
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Soběstačnost = Schopnost vést důstojný život samostatně v přirozeném prostředí bydliště nebo 

sociálního prostředí a schopnost postarat se o sebe sama bez nápomoci externího člověka. [33] 

V rámci soběstačnosti je důležité se zaměřit především na tyto aspekty: [33]  

 Sebeobsluha – dovednosti spojené s osobní hygienou, oblékáním, stravováním. 

 Každodenní činnosti – dovednosti spojené se samostatným životem. 

 Lokomoce – pohyb a přemísťování. 

 Komunikace – dovednosti nutné k dorozumívání, ke schopnosti sdělit své potřeby 

danému okolí a porozumět požadavkům z vnějšího prostředí. 

Pro seniory je fyzická a sociální soběstačnost základním předpokladem, aby mohl setrvat 

v domácím prostředí nebo v prostředí domu s pečovatelskou službou, kde záleží na stavu jeho 

fyzického stavu. [31, 32] 

Podle odborníků, lze rozdělit míru nezávislosti soběstačnosti seniora do pěti základních typů:  

 Člověk, který uspokojí své potřeby sám bez pomoci osob druhých. 

 Člověk, který sám nedokáže uspokojit své fyziologické potřeby. 

 Člověk, který z části dokáže uspokojit své fyziologické potřeby. 

 Člověk, který dokáže uspokojit své fyziologické potřeb, ale musí být k nim veden. 

 Člověk, který už nemůže uspokojit své potřeby a není sám se schopen rozhodnout, co 

potřebuje. [33] 

7.4.1 Zvládání denních aktivit 

Pokud je člověk zdravý, a žije ve vyhovujícím prostředí, považuje vykonávání každodenních 

činností za samozřejmé. V případě, že dojde ke změně zdravotního stavu vlivem narůstajícího věku, 

začne si jedinec uvědomovat závislost na svém okolí. Nejprve se objeví potíže s vykonáváním 

instrumentálních činností. Mezi tyto činnosti patří schopnost nakoupení a přípravy jídla, vedení a úklid 

domácnosti, doprava, užívání léků, zapojení se do sociálních kontaktů přiměřených jejich věku. Poté 

se člověk dostává do fáze, kdy kvůli obtížím není schopen vykonávat základní funkce. [31, 32] 

Pokud tyto funkce není schopen vykonávat, potřebuje k tomuto účelu ošetřující osobu. Mezi 

základní činnosti patří osobní hygiena a koupání, používání toalety, schopnost chůze, výběr oblečení, 

přijímání potravy a tekutin a dodržování léčebného režimu. Pokud některý z těchto aspektů není 

schopen vykonávat, stává se tak člověkem nesoběstačným. Toto je důležité, co nejdříve odhalit a 

začlenit jedince do správné skupiny (kapitola 7.4) a navrhnout účinnou kvalitní péči, která umožní 

jedinci setrvat buď ve svém domácím prostředí, v kterém by ho navštěvoval ošetřovatel nebo ho 

přemístit do domu s pečovatelskou službou a posoudit jeho schopnosti vzhledem k jeho stavu. [31, 32] 
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8 Ovládání provozně technických funkcí - vizualizace 
 

Praktická část této bakalářské práce je věnována vizualizačnímu prostředí, v kterém bylo 

vytvořeno prostředí domu s pečovatelskou službou. Jak jinak ukázat funkčnost a možnosti ovládacích 

a snímacích prvků než právě díky vizualizačnímu prostředí. Bylo vytvořeno prostředí skládající se 

ze sesterny, kuchyňky, společenské místnosti, pokoje bez sociálního zařízení a pokoje se sociálním 

zařízením a vanou. V samotném vizualizačním prostředí si může administrátor této vizualizace 

vytvořit prostředí jemu žádoucí. Schémata regulací vody, tepla atd. může také naleznout na internetu 

a  jen je do prostředí přenést. 

Samotná sestra nebo jiný pracovník v domě by tak mohl sledovat, či upravovat některé funkce. 

Zateplení bytové jednotky (v každém pokoji by tak mohla být prostorová jednotka, kterou by si senior 

mohl upravit teplotu podle jeho žádosti), otevření oken jako detekce možného podchlazení, únik vody 

jako detekce nevypnutého kohoutku, spuštění detektoru kouře jako detekce možného vzniku požáru 

v pokoji, společenské místnosti nebo kuchyňce.  

Tyto hodnoty by bylo možno sledovat pomocí web serveru propojeného s PC za vytvoření 

patřičné vizualizace. Bylo by možno tak sledovat vytvořené prostředí bytové jednotky jako jednu 

místnost. V domě s pečovatelskou službou by tak toto mohlo být využito pro sledování pokojů se 

seniory, kdy by každý měl svou vlastní buňku a ta by byla zobrazována na PC díky vizualizace. Sestra 

by tak měla dohled, jestli je v pokoji, co se těchto bezpečnostních prvků týče vše v pořádku. Například 

u seniorů se velmi často stává, že místo klasické konvice postaví na plotýnku konvici varnou a dojde 

tak k nechtěnému požáru. 

  

Obr. č. 23 Schéma využitých prvků Synco Living.  

Na schématu je zobrazen výčet prvků pro naplánovanou vizualizaci. V centru se nachází 

centrální jednotka QAX913. Modře je zobrazena bezdrátová komunikace KNX RF s centrální 

jednotkou. Červeně je zobrazena komunikace KNX TP1. Pomocí prostorové jednotky by se měl 

regulovat regulátor se servopohonem, který by ovládal ventil na radiátoru v místnosti. Procentuelní 

otevření ventilu bude také ve vizualizačním prostředí uvedeno. 
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8.1 Půdorys domu s pečovatelskou službou 
 

 K vytvoření podkladů pro tvorbu vizualizačního prostředí pomocí webserveru bylo zapotřebí 

si zhotovit obrázkové podklady, na které se poté vkládají vizualizační prvky. Tyto obrázky slouží také 

i jako projektová dokumentace – půdorys celého domu. 

Pro tento model domu s pečovatelskou službou byl vybrán program pro návrh bytů Sweet 

home 3D. Tento program byl vybrán z důvodu vytvoření půdorysu a také jeho výhodu v okamžitém 

přenesení do 3D zobrazení. 3D model byl poté aplikován do základního rozhrání vizualizace, který by 

mohla ovládat sestra nebo jiný pracovník v sesterně. Prvky v tomto prostředí si může kdokoliv 

stáhnout a vytvořit si tak prostředí, patřičně vyhovující k dané situaci. 

 

 

Obr. 24. Půdorys vytvořeného domu s pečovatelskou službou. 
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Obr. 25. 3D Půdorys vytvořeného domu s pečovatelskou službou. 

 

8.2 Podklady k vizualizaci - Tvorba prostředí domu 
 

Prostředí domu, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, bylo vytvořeno v prostředí Sweet 

Home 3D. Na obrázcích níže je zobrazeno prostředí pro tuto tvorbu. Prostředí je tvořeno čtyřmi okny. 

Velké okna v pravé části zobrazují pohled na půdorysovou část domu a trojrozměrné zobrazení. Jejich 

samotné vytvořené rozměry a plochy pokojů. V levé části nahoře se nachází seznam složek, do 

kterých jsou uloženy bytové prvky a doplňky. Pod tímto seznamem je zobracen výčet všech využitých 

prvků v návrhu včetně jejich informačních tabulkách rozměrů atd. 

 

Obr. 26. Prostředí programu Sweet Home 3D. 
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Obr. 27. Prostředí programu Sweet Home 3D. 
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8.3 Vytvoření vizualizačního prostředí fiktivního domu s pečovatelskou 

službou za použití dostupných prvků Synco Living  
 

V prvním bodě praktické části byla vytvořena vizualizace pro fiktivní dům s pečovatelskou 

službou při využití dostupných prvků Synco Living. Pro vytvoření vizualizace se musí nejprve 

zprovoznit webserver, eliminovat možné poruchy a poté začít vytvářet samotné podklady ve formě 

obrázků, schémat nebo akčních buněk. 

8.3.1 Propojení web serveru s počítačem 

Podle návodu k montáži se zapojí webserver a teprve po správném zapojení se vkládá do sítě. 

Dalším krokem je propojení s PC a to pomocí USB kabelu - USB konektor Mini-B. Po tomto kroku do 

adresového řádku prohlížeče je třeba zadat IP adresu USB (nelze měnit): 

http://192.168.250.1/main.app . Při vložení této adresy se zobrazí přihlašovací okno. Přihlašovací 

údaje si může uživatel kdykoliv změnit v nastavení. Prvotní přihlašovací údaje byly ponechány 

a  slouží k pozdější změně.  

Uživatelské jméno: Administrator 

Heslo: Password 

 

Obr. 28. Přihlašovací údaje do vizualizačního prostředí. 
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8.3.2 Propojení web serveru s centrální jednotkou 

Prvky pro komunikaci KNX se připojují bezpodmínečně před zapojením všech prvků do sítě. 

Připojovací svorky KNX sběrnice se poznají podle symbolů CE+ a CE-. U webserveru jsou umístěny 

pod odnímatelným krytem v dolní části (6 párů svorek) a centrální jednotka má jeden pár těchto 

svorek v zadní časti pod krytem. Po propojení se prvky zapojí do sítě a je zapotřebí ještě přidat prvky 

do vizualizačního prostředí. K tomu slouží záložka Webové stránky přístroje v horní liště vizualizace. 

Touto cestou se musí přidat přístroj. Po stisknutí této volby se zobrazí okno pro vložení sériového 

čísla. Sériové číslo má každý prvek KNX uvedeno na zadní straně krytu jako KNX ID. Poté se musí 

změnit na centrální jednotce adresa KNX a nechat vygenerovat. Po správném zadání se přístroj vloží 

do seznamu a zobrazí se také v levém šedém sloupci, kde je možno ho rozkliknout a sledovat nebo 

upravovat funkce, které by uživatel (v případě centrální jednotky) mohl upravovat i na samotném 

přístroji. Níže je uvedena cesta, jak změnit na centrální jednotce KNX adresu. 

Hlavní menu > Uvedení do provozu > Komunikace po sběrnici > Základní nastavení > Adresa 

přístroje> Jiné než 255 

 

 

Obr. 29. Připojovací KNX svorky webserveru OZW772. 
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8.3.3 Prostředí pro vizualizaci 

 

Obr. 30. Základní pohled do vizualizačního prostředí. 

Hlavní okno (Uživatelské rozhrání vizualizace) se dělí do několika skupin: 

1. Ovládací menu v horní liště 

 

 Home – Návrat do základního rozhrání. 

 Indikátor spotřeby – Zobrazování a nastavování datových bodů pro indikování spotřeby. 

 Poruchy – Zobrazování poruch systémových nebo lokálních. 

 Přenos souborů – Stahování dat o spotřebě, nahrávání dokumentů, vkládání loga. 

 Uživatelské účty – Správa uživatelského účtu a tvorba nových. 

 Webové stránky přístroje – Tvorba seznamu přístrojů (viz. 8.3.2.). 

 

2. Ovládací menu v levém sloupci 

Zde je uveden seznam vytvořených schémat. V tomto případě je zde seznam pokojů a hlavní 

půdorys domu s pečovatelskou službou. (Půdorys DPS, Pokoj 1, Pokoj 2, Kuchyňka, Sesterna, 

Společenská místnost). Níže je zobrazen pohled na tři tyto místnosti. K pohledu byla zvolena 

místnost Pokoj 1, Sesterna a Společenská místnost. Samovolně se lze mezi těmito místnostmi 

pohybovat akčním tlačítkem umístněným v každé místnosti. Pro návrat zpět do Půdorysu do 

budovy složí akční tlačítko Půdorys. Je na uživateli jestli bude plynule přecházet mezi pokoji 

pomocí akčních tlačítek nebo zvolí možnost překliknutí pokojů v levém sloupci. 

  



- 40 - 

 

 

Obr. 31. 3D pohled na Pokoj 1. 

 

Obr. 32. 3D pohled na Společenskou místnost. 

 

Obr. 33. 3D pohled na Sesternu. 
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3. Seznam prvků v levém sloupci 

Ve spodní části levého sloupce se nachází seznam všech zapojených KNX prvků.  

4. Uživatel a indikace stavu zařízení 

Toto pole je rozděleno na horní a dolní část. Horní část (na obrázku zbarvena zeleně) indikuje 

stav zařízení. Pokud je barva zelená, znamená to, že nedošlo k žádné poruše. Pokud by porucha 

vznikla, toto pole by se zbarvilo červeně a vypsala by se zde i informace o stavu poruchy. Kromě 

zbarvení do červena a popisu poruchy se i v sesterně objeví zobrazení, k jaké poruše došlo. Níže, 

v podkapitole 8.3.5 je zobrazen pohled na sesternu se simulací úniku vody a rovněž je tato situace 

zobracena na displeji centrální jednotky. Dolní část zobrazuje právě připojeného uživatele. 

8.3.4 Jak vypadá zobrazení poruch? 

Při popisu indikace stavu, které bylo zmíněno v předchozí podkapitole, bylo důležité zachytit, 

jak takový moment vypadá. Zobrazení poruchy se zobrazí ve čtyřech oblastech. První je zachycení 

této chyby nebo poruchy ve vizualizačním prostředí zbarvením indikační zelené lišty na červenou 

s popisem poruchy a zobrazení poruchy v sesterně v patřičném aktivním nastaveném řádku. V tomto 

případě zobrazení poruchy úniku vody. Tento stav zachycuje obrázek č. 35- 3D pohledu na sesternu – 

Zobrazení poruchy úniku vody. Druhým prvkem pro zobrazení je samotný webserver. Tělo tohoto 

přístroje tvoří 4 indikační diody. Dioda napravo se symbolem zvonečku je právě indikační diodou, 

která informuje o stavu poruch. Pokud k poruše nedojde, tato dioda nesvítí. Při vzniku poruchy nebo 

nějaké interní chyby se zbarví tato dioda červeně a tento webserver začne vydávat alarmující zvukový 

signál. Pohled na tento stav je zobrazen na obrázku č. 36- Posledním prvkem, na kterém je zřejmé 

vidět poruchu, je hlavní centrální jednotka. Stav jejího displeje je zobrazen na obrázku č. 34. K tomu, 

aby přestal zvukový alarm je zapotřebí tuto poruchu potvrdit na centrální jednotce nebo její 

vizualizaci. Po vyřešení se vše vrátí do původního bezporuchového stavu. 

 

 

Obr. 34. Zobrazení poruchy na displeji centrální jednotky. 
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Obr. 35. 3D pohled na Sesternu - Zobrazování poruchy úniku vody. 

 

 

Obr. 36. Web server a červená indikace poruchy.  

 

8.3.5 Co je schopna sestra sledovat? 

 Teplota místnosti. 

 Žádaná teplota místnosti. 

 Nastavení regulátoru se servopohonem pro regulaci topení. 

 Otevření/zavření okna. 

 Detekce úniku vody, kouře. 
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 Ovládání spínání zásuvkového okruhu. 

 Snímání venkovní teploty a tlaku. 

Tab. 5. Podrobný popis funkcí domu s pečovatelskou službou. 

Číslo Funkce Místnost / Umístění Parametr Poznámka 

1. 

 

Spínání 

zásuvkových 

okruhů 

 

Primárně Pokoj 1 se 

sociálním zařízením/ 

sekundárně pokoj 2 

VYP při odchodu/ 

večer 

ZAP při příchodu/ 

den 

Do okruhu není 

zapojena lednice 

ani mrazicí box 

pokud je dostupný 

2. 

 

Detekce 

zaplavení 

 

Koupelna a sociální 

zařízení 

Při detekci 

vodního sloupce 

detektorem- 

zvukový signál 

Umístění čidla na 

nejnižší místo v 

koupelně 

3. 
Detekce kouře 

 

Pokoj 1 se sociálním 

zařízením, Pokoj 2, 

Kuchyňka, sesterna, 

společenská místnost 

Při detekci kouře/ 

ohně detektorem- 

zvukový signál 

Umístění čidla na 

strop v centru 

místnosti (6m 

výška, 1 detektor 

na 60m
2
) 

4. 
Otevření/ 

zavření oken 

Okna: Pokoj 1 se 

sociálním zařízením, 

Pokoj 2, Kuchyňka 

Otevření okna – 

rozsvícení 

symbolu otevření 

na hlavní jednotce 

zobrazení 

ZAP/VYP 

Při otevření okna 

– topení netopí 

5. Vizualizace 

Pokoj 1 se sociálním 

zařízením, Pokoj 2, 

Kuchyňka, sesterna, 

společenská místnost 

  

6. 
Venkovní 

teplota 

Venkovní fasáda 

domu 

Kontinuální 

snímání trendů a 

teploty 

 

7. Venkovní tlak 
Venkovní fasáda 

domu 

Kontinuální 

snímání trendů a 

tlaku 

 

8. Vnitřní teplota 

Pokoj 1 se sociálním 

zařízením, Pokoj 2, 

Kuchyňka, sesterna, 

společenská místnost 

  

9. 
Spínání- 

releový výstup 
(Zatím neumístěno) 

Zobrazení 

ZAP/VYP 
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8.3.6 Centrální jednotka QAX 913 – Ovládací a zobrazovací prvky 

 

Obr. 37. Centrální jednotka QAX913.  

1) Nastavení tlačítka pro spínání zásuvkového 

okruhu 

2) Tlačítko pro spínaný kontakt, vytvořený 

přes univerzální releový výstup centrální 

jednotky 

3) Den v týdnu 

4) Čas 

5) Datum 

6) Venkovní teplota 

7) Venkovní tlak 

8) Vnitřní teplota  

9) Trend počasí 

10) Symbol indikující otevření okna / při 

zavření okna symbol zmizí. Dále symbol pro 

ohřev a režim v místnosti 

11) Informativní tlačítko pro vyvolání stavu 

místnosti 

12) Tlačítko ventilace (nevyužito) 

13) Tlačítko nepřítomnosti 

14) Tlačítko časovače pro místnosti 

15) Tlačítko volby režimu v místnosti 

16) Tlačítka pro posun nahoru/dolů 

17) Zpětné tlačítko pro návrat v menu nebo 

mazání 

18) Tlačítko potvrzovací, vstup do menu 

19) Informativní tlačítko 
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8.3.7 Vytvoření spínaného kontaktu 

Na centrální jednotce byl vytvořen spínaný kontakt, který do budoucna může sloužit pro 

spínané rozšíření. K této možnosti slouží beznapěťové kontakty univerzálního releového výstupu 

centrální jednotky Q13 a Q14. Pro toto spínání je nastaveno levé dolní tlačítko centrální jednotky (na 

obrázku č. 37 – pod číslem 2):  

Hlavní menu > Uvedení do provozu >Základní konfigurace > Spínací skupiny > Spínací skupina X > 

Funkce > Výstupní relé 

Pro tento spínaný kontakt bylo nastaveno: 

 Spínací skupina 2.: KONTAKT. 

 Funkce: Spínač. 

 Výstupní relé: Q1(lokálně). 

Při uvedení do provozu je třeba vykonat test elektrického zapojení. K tomuto testu se lze dostat 

těmito kroky: 

Hlavní menu > Uvedení do provozu >Test elektrického zapojení > Relé spínací skupiny > Kontakt 

>Zapnuto 

Rozdělení spínaných skupinových tlačítek: 

 Skupina 1: vlevo nahoře – Spínání zásuvkových okruhů (číslo 1 na obr. 37) 

 Skupina 2: vlevo dole – Spínaní pomocí releového výstupu (číslo 2 na obr. 37) 

 Skupina 3: vpravo nahoře – Informativní tlačítka o stavu poruch bezdrátových a na sběrnici 

(číslo 11 na obr. 37) 

 Skupina 4: Prázdná 

8.3.8 Možnosti pro topení 

Cesta pro nastavení typu funkce regulátoru se servopohonem: 

Hlavní menu > Skupina místností >Skupina místností 1 > Požadavek tepla na zimní provoz > Trvale 

nebo Spínání 

Dvě možnosti požadavku tepla zimní provoz: [34]  

 Trvale – regulátor permanentně zapnutý 

 Spínání – regulátor se servopohonem začne pracovat, až při požadavku 

o Poloha ventilu požadovaného tepla pro zapnutí- stav v procentech (výrobce doporučuje 

10-15%] 

o Poloha ventilu požadovaného tepla pro vypnutí- stav v procentech (výrobce doporučuje 

10-15%] 



- 46 - 

 

8.3.9 Rozmístění prvků 

Na schématu níže je zobrazeno umístění jednotlivých prvků v pokojích. Rozmístění je 

teoretické. K této bakalářské práci byl dostupný vždy jeden prvek. Proto hodnoty ve vizualizačním 

prostředí jsou pro všechny místnosti stejné. Na schématu půdorysu domu s pečovatelskou službou je 

využito centrální jednotky, webserveru, snímače venkovní teploty a tlaku, okenního detektoru 

otevření, regulátoru se servopohonem, prostorové jednotky, zásuvkových adaptérů detektoru úniku 

vody a detektoru úniku kouře. 

 

Obr. 38. Schéma rozmístění prvků. 
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8.3.10 Napojení regulátoru 

Pro napojení regulátoru k webserveru musel být zapotřebí zdroj pro vytvoření patřičného 

napájecího napětí AC 24V± 20%. Byl využit laboratorní zdroj Statron 2223. Pokud by uživatel chtěl 

využít všech prvků firmy Siemens, je dostupný transformátor na DIN lištu pro regulátory s napájecím 

napětím 24V AC. Cena tohoto transformátoru SEM62.1 je 700,- kč bez DPH. Už obsahuje stejně 

popsané svorky, jako jsou u regulátoru. Pro napájení regulátoru slouží svorky G a G0. [25] [35] 

Pro napojení na KNX sběrnici bylo využito svorek CE+ a CE-, podobně jako u napojování 

centrální jednotky QAX913 na webserver. Obr. 29. Připojovací KNX svorky webserveru OZW772 

(kapitola 8.3.2.) zobrazoval napojení centrální jednotky (na web serveru bylo využito svorek 2 a 3) k 

webserveru. Pro napojení regulátoru bylo využito svorek 1 a 4. Na obr. 39 je vidět, kde byly vodiče 

umístěny.  Pro zjištění, jestli je regulátor v provozu, svítí zelená dioda s nápisem Run. 

 

Obr. 39. Napojení regulátoru. 

Ve vizualizačním prostředí se tento prvek musí přiřadit pomocí KNX ID a poté je třeba jej 

vygenerovat. Před samotným vygenerováním se musí změnit KNX adresa. Primárně je nastavena na 

úroveň, kdy neprobíhá komunikace (255) a musí se zvolit adresa jiná. Idálně na stejné úrovni jako jsou 

ostatní prvky napojené na sběrnici. U tohoto prvku se může využít tlačítka Prog a přístroj si sám 

nějakou volnou adresu najde nebo programu ACS. 
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8.4 Další možnosti v rozšíření prvků Synco Living v prostředí fiktivního 

domu s pečovatelskou službou 
 

Ventilace 

Dalším rozšiřujícím komfortním prvkem automatizace Synco Living je ventilace. Ta může být 

řízena přes Univerzální modul RRV934. Spojení a komunikace probíhá přes KNX RF (868 MHz, 

obousměrně). Centrální jednotka je schopna řídit ventilaci pro 3 úrovně, kde úroveň jedna je nejmenší 

výkon ventilace a úroveň 3 nejvyšší. Na centrální jednotce se tyto stavy nastavují stiskem tlačítka 

12 (Obr. 37. Centrální jednotka QAX913). I zde se může nastavit poruchový vstup pro klimatizaci pro 

signalizaci, jestli dojde k poruše. Celkově však centrální jednotka může pracovat jen s 8 alarmovými 

vstupy. Funkce, která jako vstup není využívaná, by však pro správnou funkci měla být deaktivována. 

Níže je zobrazena cesta: [36, 37] 

 

Hlavní menu > Uvedení do provozu > Základní konfigurace > Poruchy > Poruchový vstup x > 

 

Přídavně může být do okruhu zaimponován spínač ventilace, čidlo vlhkosti, čidlo kvality 

vzduchu (připojení přes univerzální modul RRV934, přes regulátor topných okruhů RRV91x nebo 

přes KNX TP1) [36]: 

 

Hlavní menu > Uvádění do provozu > Rozšířená konfigurace > Ventilace > Vstupy > 

 

Výše byly uvedeny možné vstupy. Mezi výstupy se může například zmínit digestoř. Aby se 

zabránilo podtlaku v bytové jednotce či domě způsobeného chodem digestoře, je zapotřebí velké 

kumulace vzduchu. K tomu slouží releový výstup k povolení chodu digestoře, pokud je alespoň jedno 

okno otevřené. Připojení je realizováno přes univerzální modul RRV934, přes regulátor topných 

okruhů RRV91x nebo přes KNX TP1. Cesta k nastavení tohoto výstupu je uvedena níže [36] : 

 

Hlavní menu > Uvádění do provozu > Základní konfigurace > Výstupy > Digestoř > 

 

Zde je uveden pouze obecný popis možností. K možné realizaci a detailnějšímu popisu 

postupů slouží prezentace společnosti Siemens, ze kterých bylo pro tento základ využito a je uveden 

v citacích č. 36 a 37. 
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Osvětlení a Rolety 

Jak již bylo už zmíněno a aplikováno, krajní spínací tlačítka centrální jednotky mohou být 

naprogramovány a nastaveny na několik funkcí. Bylo využito spínání přes releový výstup, spínání 

zásuvkových okruhů, zjištění informace. Momentálně je volné 4. (pravé spodní) tlačítko, které nemá 

žádnou funkci. Dalšími možnostmi těchto tlačítek jsou: [38] 

 Stmívání: Spínání a stmívání osvětlení, přičemž stmívání je možné pouze pomocí 

univerzálních kláves. 

 Roleta: Plné vytažení nebo spuštění rolet nebo postupné nastavení polohy, přičemž postupné 

nastavení je možné pouze pomocí univerzálních kláves. 

 Scéna: Pro uložení a vyvolání 2 scén. Současné ovládání spínacích, stmívacích a roletových 

akčních členů. 

Dále k těmto stavům lze nastavit časový program simulace přítomnosti. Tento bezpečnostní prvek 

slouží v době nepřítomnosti uživatele k simulaci, jako by se zde nacházel. K nastavení slouží 

následující cesta: [37] 

 

Hlavní menu > Spínací skupiny > Časový program simulace přítomnosti > 

 

Časový program definuje časové úseky, během kterých je simulace přítomnosti aktivní (podle 

povolení). K dispozici 7 dní v týdnu a 1 zvláštní den (dovolená a zvláštní den), každý se 6 spínacími 

časy. Tato simulace platí jak pro rolety, tak pro světelné okruhy v bytové jednotce či domě. [38] 

Nepřítomnost může uživatel aktivovat tlačítkem Nepřítomnost / monitoring (na Obr. 37. 

Centrální jednotka QAX913- tlačítko číslo 13) 

V případě rolet funguje tlačítko zapnutí pro posun nahoru a vypnutí pro posun rolet směrem 

dolů. Spínač, pro který je také tlačítko nastavitelné lze využít této cesty: [38] 

 

Hlavní menu > Spínací skupiny > Spínací skupina x > Spínač > Nahoru/Dolů 

 

V případě poslední možnosti funkčních tlačítek (Scéna) je důležité zmínit, že tato funkce se 

v monitoringu neuplatňuje jako je to v případě stmívání a spínání. Pro nastavení sloučí níže zmíněná 

cesta: [38] 

 

Hlavní menu > Spínací skupiny > Spínací skupina x > Scéna A/Scéna B/Časový 

program/Spuštění časového programu 
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8.5 Dotazník 
 

V další části praktické části byl vytvořen dotazník k této bakalářské práci. Byl vytvořen jako 

snaha zjistit, zda je v podvědomí obyvatel pojem SMART HOME, a také jestli by využili možnosti, 

které novodobé technologie nabízí. Dotazník byl zaměřen na automatizaci Synco Living, ke které byla 

pro pracovníky v domovech s pečovatelskou službou vytvořena vizualizace fiktivního domu. Dotazník 

byl šířen mezi veřejnost formou elektronickou i písemnou (převážně pro seniory a pracovníky v DPS). 

Níže jsou zobrazeny a popsány reakce a výsledky tohoto dotazníku. Samotný dotazník je obsažen 

v příloze bakalářské práce. 

Statistika respondentů 

 

Obr. 40. Statistika respondentů v číslech. 

Jak je vidět na Obr. 40. z celkového počtu 140 návštěv uživatelů dotazníku bylo celkově 

vyplněno a dokončeno 100 z nich. Z těchto 100 vyplněných dotazníku byl poté vytvořen statistický 

výzkum k této práci. 

                                 

 

Obr. 41. Celkový počet návštěv v procentech.          Obr. 42. Čas k vyplnění dotazníku el. Dotazníku. 
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Výsledky dotazníku  

Výsledky v této sekci budou zobrazeny vždy po otázkách a procentuelním zobrazení četnosti 

odpovědi. Každá otázka a její procentuelní výsledek má svůj vlastní komentář. Na konci je celkově 

shrnut výsledek tohoto dotazníku. Ke skupině senioru je třeba zmínit, že tento test byl seniory 

vyplňován společně s výchovnými pracovníky, kteří jim otázky přečetli a popřípadě vysvětlili, čeho se 

týkají, aby se předešlo chybám ve vyplňování. (Toto se týkalo zvláště seniorů nad 70 let). 

1) Do které supiny dotazovaných patříte? 

 

Obr. 43. Dotazník - Otázka 1. 

 Jak lze vidět, samotný dotazník byl rozdělen na tři kategorie respondentů. Největší 

zastoupenou měla veřejnost (50 %), dalšími kategoriemi byli pracovníci v prostředí sociálních 

služeb (26 %) a samotní senioři (24 %). 

 

2) Zvolte Vaše pohlaví: 

 

Obr. 44. Dotazník - Otázka 2. 

 Respondenty tohoto dotazníku převážně tvořily ženy (72,73 %). Je to dáno také tím, že 

pracovníci z řad sociálních služeb jsou převážně ženy a mužská část tvořila jen respondenty 

z řad veřejnosti a seniorů. Celkový součet byl 99 respondentů v této odpovědi, protože jeden 

dotazovaný neuvedl své pohlaví. 

 



- 52 - 

 

3) Zvolte Vaši věkovou skupinu: 

 

Obr. 45. Dotazník – Otázka 3. 

 K této otázce byly vytvořeny čtyři kategorie pro lepší rozřazení a odlišení respondentů. 

Největší skupinou byli respondenti věku 26 - 60 let (46,46 %). Zde spadá veřejnost 

a pracovníci v sociálních zařízeních. Seniorská kategorie je rozdělena do dvou věkových 

kategorií. Senior je osoba starší 60 let. 

 

 

4) Žijete Vy nebo někdo z Vaší rodiny v domově s pečovatelskou službou? 

 

Obr. 46. Dotazník - Otázka 4. 

 Z této odpovědi je vidět, že většina dotazovaných nebydlí v domovech s pečovatelskou 

službou a ani zde nemá rodinného příslušníka. Těchto domů není v České republice takové 

množství a na četných místech je čekací listina klientů, kteří žádají o umístění právě do těchto 

sociálních zařízení. Z dotazovaných jen 34 respondentů žije v domovech s pečovatelskou 

službou nebo zde má rodinného příslušníka. Celkově je součet 99 respondentů. 1 respondent 

neodpověděl na tuto otázku. 
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5) Jak hodnotíte svůj zdravotní stav? (Veřejnost hodnotí stav rodinného příslušníka 

v domově s pečovatelskou službou) 

 

Obr. 47. Dotazník - Otázka 5. 

 Největší četnost volby odpovědi byla střední cesta - Uspokojivý stav (58,59 %). Volbu 

špatného zdravotního stavu většinou zvolili samotní senioři. Jejich rodinní příslušníci 

odpovídali povětšinou uspokojivě nebo o stupeň lépe než senior sám. Z toho vyvozuji, že 

senioři se snaží působit co nejlépe na své okolí a málokdo o těchto zdravotních problémech 

mluví ke svým rodinným příslušníkům (samotní senioři to vidí jako negaci či discomfort 

sebesama). O tomto tématu bylo zmíněno v teoretické části kapitola 7 - Pohled na seniory. 

 

 

6) Jak hodnotíte svůj stav komfortu? (Veřejnost hodnotí stav rodinného příslušníka 

v domově s pečovatelskou službou) 

 

 

Obr. 48. Dotazník - Otázka 6. 

 Stav komfortu nevnímá až na 4 respondenty nikdo negativně. V domech s pečovatelskou 

službou se snaží, aby se senior cítil maximálně bezpečně a spokojeně. Proto z 99 respondentů 

95 hodnotilo tento stav pozitivně. 1 respondent neodpověděl. 
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7) Jak hodnotíte svůj stav bezpečnosti? (Veřejnost hodnotí stav rodinného příslušníka 

v domově s pečovatelskou službou) 

 

 

Obr. 49. Dotazník - Otázka 7. 

 Stav bezpečnosti nevnímá až na 2 respondenty nikdo negativně. V domech s pečovatelskou 

službou se snaží, aby se senior cítil maximálně bezpečně a spokojeně. Proto z 99 respondentů 

97 hodnotilo tento stav pozitivně. 1 respondent neodpověděl. 

 

 

8) Slyšeli jste o pojmu SMART HOME neboli inteligentní dům? 

 

 

Obr. 50. Dotazník - Otázka 8. 

 Díky této otázce bylo zjištěno, jestli je termín inteligentní dům známý. Pro 56 respondentů, 

kteří odpověděli, se s tímto termínem nikdy nesetkali. Důvodů může být několik. V České 

republice tyto moderní technologie nejsou tak rozšířené v podvědomí lidí a také jsou finančně 

náročné, proto je většina ani nevyhledává. Pokud tento termín zná, je to převážně respondent 

z řad veřejnosti do 25 let. Ve věkové skupině starších respondentů do 60 let tyto znalosti 

klesají. Pouze 2 senioři odpověděli na tu to otázku pozitivně. 1 respondent neodpověděl. 
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9) Pokud by se naskytla možnost: Chtěli byste pro sebe nebo své rodinné příslušníky 

komfortnější a bezpečnější zázemí v domovech s pečovatelskou službou? 

 

 

Obr. 51. Dotazník - Otázka 9. 

 Při této otázce 82 respondentů uvedlo, že by rádi pro sebe nebo své příslušníky komfortnější 

a  bezpečnější zázemí. Do budoucna tak vidí lepší zabezpečení sebesama a vidí pocit jistoty 

kvalitního zázemí, jež se stává prioritou sklonku jejich života. 1 respondent neodpověděl. 

 

 

10) Využili byste možnost regulace teploty místnosti podle vlastních potřeb dálkově 

z pohodlí, pomocí ovladače? 

 

 

Obr. 52. Dotazník - Otázka 10. 

 Leč lidé neznají chytré domy. Po této otázce valná většina (82 respondentů) odpovědělo 

pozitivně, že by přivítali možnost regulace teploty pohodlněni ovladačem. Nejen senioři, ale 

respondenti celoplošně přivítají usnadnění jakýchkoliv denních aktivit. 1 respondent 

neodpověděl. 
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11) Využili byste možnost ovládání žaluzií v místnosti podle vlastních potřeb dálkově 

z pohodlí, pomocí tlačítka? 

 

 

Obr. 53. Dotazník - Otázka 11. 

 Ano, je vidět, že i tento komfortnější prvek by řada respondentů (72 %) využila a naskytnout 

se možnost, využijí ji. Ovšem lze také vidět, že pro regulaci tepla je méně negativních 

respondentů, než je to v případě ovládání žaluzií. 1 respondent neodpověděl. 

 

12) Pro pracovníky v DPS: Využili byste možnost spínání světel a vytvořených světelných 

scén ve společenských místnostech, přesně podle Vašeho požadavku pomocí tlačítka? 

 

 

 

Obr. 54. Dotazník - Otázka 12. 

 Tato otázka byla volitelná a byla určena primárně pro pracovníky v sociálních službách. 

Celkový počet pracovníků, kteří odpovídali v tomto dotazníku, byl 26. Ostatní odpovědi jsou 

z řad veřejnosti, které odpovídaly teoreticky, naskytnout se tato možnost. Senioři na tuto 

otázku neodpovídali. Celkový počet respondentů tedy pro tuto volitelnou otázku byl 72. I přes 

snížený počet respondentů je jasně vidět (70,83 %), že naskytnout se možností zvýšení 

komfortních prvků, tak této možnosti lidé využijí. 

  



- 57 - 

 

13) Pro pracovníky v DPS: Využili byste možnost kontroly zapnutí/vypnutí zásuvkových 

okruhů? K předejití možnému nebezpečí v pokoji seniora. 

 

 

Obr. 55. Dotazník - Otázka 13. 

 V této otázce již byl seznam respondentů menší. Odpovědělo pouze 61 respondentů. Senioři 

opět neodpovídali. Ovšem i při této odpovědi je vidět, že na pozitivní odpověď zareagovala 

většina dotázaných (70,49 %). V poměrovém srovnání s předchozí otázkou jsou odpovědi 

vyrovnané. 

 

 

14) Pro pracovníky v DPS: Využili byste možnost kontroly otevření/zavření oken? 

K předejití možnému pádu, podchlazení nebo správné regulaci teploty v pokoji seniora. 

 

Obr. 56. Dotazník - Otázka 14. 

 Na tuto otázku odpovědělo 69 respondentů. Senioři opět neodpovídali. Ovšem i při této 

odpovědi je vidět, že na pozitivní odpověď zareagovala většina dotázaných (73,91 %). 

V poměrovém srovnání s předchozími otázkami jsou odpovědi vyrovnané. 
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15) Pro pracovníky DPS: Využili byste možnost takovéto vizualizace, vytvořené pro 

monitoring pokojů díky chytrým a bezpečnostním prvkům? 

 

Obr. 57. Dotazník - Otázka 15. 

 Tato otázka se týkala mnou vytvořené vizualizace. Z celkového počtu 67 respondentů, kteří na 

tuto volitelnou otázku odpověděli, bylo zjištěno, že 87,57 % respondentů by tuto vizualizaci 

na počitači v domě, kde jsou prvky aplikovány, přivítalo. Senioři opět neodpovídali a tyto 

odpovědi byly pouze z řad pracovníků nebo veřejnosti. Někteří respondenti uvedli v písemné 

formě dotazníku, že tato vizualizace je přehledná a je dobré mít takto rozpracovaný celý 

komplex na jednom místě na velkém displeji. 

 

16) Vyberte 3 možnosti, které byste nejvíce chtěli využít: 

 

Obr. 58. Dotazník - Otázka 16. 
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 V této poslední otázce byl pohled zaměřen na komfortní a bezpečnostní prvky. Pokud se na 

tuto otázku a odpovědi dívá člověk globálně, tak je třeba říci, že pokud si člověk má vybrat 

mezi komfortem nebo bezpečím, volí jednoznačně bezpečí (detekce kouře, detekce vody, 

detekce otevření oken…). Toto je jasně vidět i na procentuelním zastoupení. U dotazovaných 

na 1. místě byl bezpečnostní prvek – detekce úniku kouře (74,75 %). Dále byl rovněž 

bezpečnostní prvek a to detekce úniku vody (49, 49 %). Co se týče komfortních prvků, tak 

největší zastoupení hlasů respondentů má komfortní prvek – Úprava teploty ovladačem (44,44 

%). Na tuto otázku bylo odpovězeno 285 krát, 99 respondenty. To znamená, že někteří 

respondenti označili menší množství, než minimum 3 odpovědi. Jeden respondent 

neodpověděl vůbec. 

 

Celkové zhodnocení dotazníku 

 Cílem dotazníku bylo zjistit, jestli by senioři a také pracovníci v sociálních službách se 

seniory využili moderní technologie zvyšující komfort a bezpečnost bydlení, které 

mohou na sklonku života lidé využít. Pokud se zaměříme na cílové 3 skupiny, na které 

byl dotazník rozdělen, dojdeme ke stejnému, konečnému verdiktu. 2/3 všech 

dotázaných by tyto moderní technologie využili. Pozitivněji k těmto technologiím 

přistupují však mladší skupiny dotázaných. Ti by pro své prarodiče či rodiče chtěli 

tyto prvky zavést. Se zvyšujícím se věkem se lidé k této možnosti stavějí mírně 

znepokojivě. Je to také způsobeno tím, že lidé vyšších věkových kategorií tak v hojné 

míře nevyužívají moderní technologie, jako jsou počítače, smartphony, tablety atd. 

Bojí se tak, jestli by byli schopni takový systém ovládat a zda si funkce zapamatují. 

Dalším negativním aspektem, který si lidé staví do popředí je finanční záležitost. Lidé 

mají pouze předsudky a staví tyto moderní technologie pouze do kategorií 

nadstandardních služeb, které využijí jen bohatí lidé a z tohoto důvodu volí tak 

v dotazníku možností negativní. Pokud však s podobným dotazníkem je osloven 

senior, který využívá internet, počítač, mobilní telefon atd. jeho přístup bude značně 

odlišný. Tito senioři jsou však převážně ve svých bytech a mají své zázemí, kde jim 

maximálně dochází ošetřovatel. Co se týče volby prvků, bylo zřejmé, že všichni 

upřednostní bezpečí před komfortem. U dotazovaných na 1. místě byl bezpečnostní prvek 

– detekce úniku kouře (74,75 %). Dále byl rovněž bezpečnostní prvek a to detekce úniku vody 

(49, 49 %). Co se týče komfortních prvků, tak největší zastoupení hlasů respondentů má 

komfortní prvek – Úprava teploty ovladačem (44,44 %). 
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9 Popis propojení bezdrátových prvků s centrální jednotkou 
 

Prostorová jednotka QAW910 

 

 Po vložení baterii se tato jednotka sama zapne a rozsvítí se na 2 sekundy na displeji všechny 

symboly. Toto probíhá standardně pro kontrolu, jestli všechny symboly reagují. Zobrazí se rovněž 

v levé části stav baterie. 

 

Hlavní menu > Uvedení do provozu > Místnosti > Pokoj X >Připojit přístroj 

 

Pro zpřístupnění komunikace slouží tlačítko na levé straně od baterií. Toto tlačítko se musí 

stisknout na pár sekund, dokud se nezobrazí komunikativni symbol na obrazovce. Poté dojde k 

zvukovým signálům a propojení. V tomto případě byla vytvořena místnost- Pokoj SL. 

 
 

Obr. 59. Prostorová jednotka QAW910. 

 

 

Meteorologické čidlo QAC910  

 

Pro napájení detektoru je třeba vložit 2 baterie typu AA. Podle již známe zadané cesty propojit 

s komunikační jednotkou pomocí tlačítka, které se nachází na levé straně od baterií. 

 

Hlavní menu > Uvedení do provozu > RF spojení > Meteorologické čidlo > Připojit přístroj 
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Obr. 60. Meteorologické čidlo QAC910. 

 

 

 

Dveřní okenní kontakt 5WG3260-3AB11 

 

 Toto čidlo je připraveno k provozu ihned po vložení baterie. Dveřní i okenní spínač se 

připojuje stejně. Je třeba stisknout tlačítko na přední straně krytu alespoň na 1 sekundu a propojit 

s centrální jednotkou jako ostatní prvky. 

 

Hlavní menu > Uvedení do provozu > RF spojení > Místnosti > Pokoj X >Připojit přístroj 

 

 

 

Obr. 61. Dveřní okenní kontakt 5WG3260-3AB11. 
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Detektor zaplavení QFP910 

 

Pro zprovoznění tohoto detektoru je potřeba vložit dvě tužkové baterie typu AA. I tento 

bezdrátový prvek obsahuje komunikační tlačítko se signalizační diodou. Delším stiskem se kontrolka 

rozbliká, prvek je tak připraven k navázání komunikace. Podobně jako u ostatních bezdrátových prvků 

je navázání komunikace založeno na stejné bázi: 

Hlavní menu > Uvedení do provozu > RF spojení > Poruchy > Porucha vstup 1 >Únik vody 

 

Obr. 62. Detektor zaplavení QFP910. 

 

 

Zásuvkový adaptér KRF960-E 

 

 Po vložení adaptéru do zásuvky se rozsvítí červená dioda nad tlačítkem. Značí, že zásuvka je 

funkční. Stiskem tlačítka je možno si nastavit jednu, z dvou možností. Pokud po stisku dioda bliká, 

znamená to, že nebude procházet proud do připojeného spotřebiče. Je tedy vypnutá a neodebírá žádný 

proud. Při připojení přístroje, je třeba opět zmáčknout tlačítko - dioda zůstane svítit. V tuto chvíli je 

možno připojit přístroj do tohoto zásuvkového adaptéru. K samotnému propojení s centrální jednotkou 

je zapotřebí tlačítko stisknout a vyčkat, dokud se dioda nerozbliká. Toto udělat ve chvíli, když je na 

centrální jednotce správně nastavená cesta ke spínacím skupinám a centrální jednotka vyzve 

k propojení. 

 

Hlavní menu > Uvedení do provozu > RF spojení > Spínací skupiny > A scéna >Připojit přístroj 
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Obr. 63. Zásuvkový adaptér KRF960-E. 

 

 

Regulátor prostorové teploty se servopohonem pro termostatické ventily SSA955 

 

 Servopohon A955 se zapne automatický po vložení baterií. Rozsvítí se na 2 sekundy dioda 

v horní části. Dochází k testování kapacity baterie. Zelená signalizace značí, že baterie jsou v pořádku, 

červená signalizace značí, že by bylo třeba baterie vyměnit. Před propojením je třeba už mít 

servopohon namontovaný na ventil kvůli kalibraci. Pro komunikační propojení spojení využijeme opět 

stejnou cestu: 

 

Hlavní menu > Uvedení do provozu > Místnosti > Pokoj X >Připojit přístroj 
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Obr. 64. Regulátor prostorové teploty se servopohonem 

 

 

5TC1290 Detektor kouře DELTA reflex s bezdrátovým modulem UNI M 255 

 

Do těla detektoru po odrytí krycího víčka je třeba vložit bezdrátový modul UNI M 225, který 

je v těle přístroje zachycen dvěma klapkami zajišťujícími, aby nedošlo při obrácené poloze na stropě 

k jeho vysunutí z kontaktů. Přiklopíme kryt zpět do původní polohy a vložíme do detektoru kouře 3 

baterie typu AA. 

Pro propojení z centrální jednotkou QAX913 je třeba nejprve informovat centrální jednotku, 

do které místnosti je třeba umístit tento detektor. V tomto případě byla vytvořena místnost- Pokoj SL. 

Hlavní menu > Uvedení do provozu > RF spojení > Detektor kouře > Pokoj X > Připojení 

přístroje 
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Obr. 65. Detektor kouře DELTA reflex s bezdrátovým modulem 

 

 K samotnému propojení se nejprve musí na 2 sekundy stisknout testovací tlačítko na přední 

straně detektoru a poté na 1 sekundu stisknout tlačítko na bezdrátovém modulu. Rozbliká se červená 

dioda vedle tlačítka na bezdrátovém modulu a dojde k akustickému signálu pro úspěšné připojení. 
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10 Závěr 
 

Cílem této práce bylo zpracování návrhu a řízení provozně technických funkcí v inteligentních 

budovách s asistivní péčí s pohledem na potřeby seniorů. Bylo zapotřebí se seznámit s automatizací 

Synco Living, která mi byla pro tuto práci poskytnuta. Následně zprovoznit komunikace mezi těmito 

prvky a centrální jednotkou QAX913. Komunikace u této automatizace probíhá bezdrátově (KNX 

RF), ale i pomocí sběrnice (KNX TP1). Pokud je hlavní aspekt této automatizace zaměřen i na 

samotné seniory, bylo třeba doplnit i informace o procesu stárnutí a změnách, ke kterým se zvyšujícím 

se věkem dochází. Se studiem těchto aspektů, bylo snadnější poté přistupovat k možnostem využití 

těchto prvků seniorem.  

Celkové sloučení těchto dvou linií bylo sjednoceno ve vizualizaci díky prvku- webserver 

0ZW772. Tato vizualizace zobrazuje všechny napojené prvky v prostředí, které simuluje domov 

s pečovatelskou službou. Vizualizaci tak může sledovat sestra v sesterně a bude mít tak přístup sama 

ke změnám, které si nastaví sám senior v pokoji. Bude tak ihned uvědoměna díky bezpečnostním 

prvkům únik vody, únik kouře, otevření okna atd. o těchto rizikových situacích v prostorách objektu. 

K této vytvořené vizualizaci, znalosti prvků a možnostem Synco Living byl vytvořen dotazník pro 

veřejnost, seniory samotné, ale i pro pracovníky v sociálním prostředí se seniory.  

Cílem dotazníku bylo zjistit, jestli by senioři a také pracovníci v sociálních službách se seniory 

využili moderní technologie zvyšující komfort a bezpečnost bydlení, které mohou na sklonku života 

lidé využít. Výsledky tohoto dotazníku byly zpracovány a vyhodnoceny. 2/3 všech dotázaných by tyto 

moderní technologie využili. Pozitivněji k těmto technologiím přistupují však mladší skupiny 

dotázaných. Ti by pro své prarodiče či rodiče chtěli tyto prvky zavést. Se zvyšujícím se věkem se lidé 

k této možnosti stavějí mírně znepokojivě. Je to také způsobeno tím, že lidé vyšších věkových 

kategorií tak v hojné míře nevyužívají moderní technologie, jako jsou počítače, smartphony, tablety 

atd. Mají obavy, zdali by byli schopni takový systém ovládat a zda by si funkce zapamatovali. Dalším 

negativním aspektem, který si lidé staví do popředí je finanční záležitost. Lidé mají pouze předsudky 

a staví tyto moderní technologie pouze do kategorií nadstandardních služeb, které využijí jen bohatí 

lidé a z tohoto důvodu volí tak v dotazníku možností negativní. Pokud však s podobným dotazníkem 

je osloven senior, který využívá internet, počítač, mobilní telefon atd. jeho přístup bude značně 

odlišný. Tito senioři jsou však převážně ve svých bytech a mají své zázemí, kde jim maximálně 

dochází ošetřovatel. Co se týče volby prvků, bylo zřejmé, že všichni upřednostní bezpečí před 

komfortem. U dotazovaných na 1. místě byl bezpečnostní prvek – detekce úniku kouře (74,75 %). 

Dále byl rovněž bezpečnostní prvek a to detekce úniku vody (49, 49 %). Co se týče komfortních 

prvků, tak největší zastoupení hlasů respondentů má komfortní prvek – Úprava teploty ovladačem 

(44,44 %). 
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