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Abstrakt 

Práce definuje základní pojmy, jako jsou inteligentní dům, provozně technické funkce  

a automatizace budov. Popisuje základní potřeby starších osob, asistivní technologie a moderní 

způsoby zdravotnických dohledů – SmartCare, TeleCare a e-healthcare. Zaměřuje se na sjednocení 

technických funkcí domu s monitorováním osob a jejich výslednou vizualizací. Porovnává 

specializované systémy pro řízení domů na českém trhu z hlediska ceny i technických parametrů. 

V závěru práce je navrhnut systém sledování technických funkcí na dřevodomku VŠB pomocí 

softwarových produktů firmy OSIsoft.   

Klíčová slova 

Vizualizace, inteligentní dům, SmartCare, senior, asistivní technologie, automatizace. 

Abstract 

The thesis defines basic terms such as smart home, operational and technical functions  

and building automation. It describes basic needs of older people, assistive technologies and modern 

methods of medical supervisors - SmartCare, TeleCare and e-healthcare. It focuses on the unification 

of technical functions of the building with monitoring people and their final visualization. The thesis 

compares specialized systems for managing houses on the Czech market in terms of prices  

and technical parameters. The system of monitoring technical functions on a wooden structure using 

software products OSIsoft is suggested in the conclusion.  
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Visualization, smart home, SmartCare, senior, assistive technology, automation. 



 

 

 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

GSM - globální systém pro mobilní komunikaci - nejrozšířenější standard pro mobilní telefony 

na světě.  

GPS - Global Positioning System, česky Globální polohovací systém - vojenský globální družicový 

polohový systém. 

BACS - automatizační a řídicí systémy budov (Building Automation and Control System). 

HBES – elektronické systémy pro byty a budovy. 

HVAC – vytápění, větrání a klimatizace (Heating, Ventilation and Conditioning). 

SCADA – dispečerské řízení a sběr dat (Supervisory Control And Data Acquisition). 

HMI – vizualizace – uživatelské rozhraní (Human Machine Interface). 

EMS – energetický management (Energy Management System). 

EMCS – Energetický management zařízení (Energy Management and Control System). 

FMS – správa budov (Facilities Management System). 

EZS – elektronický zabezpečovací systém. 
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Úvod 

Dnešní moderní technologie se stávají běžnější a využívanější v denním životě. Domy, jejich 

vybavení a věci rutinní potřeby se stávají inteligentnější, technologie intuitivnější. Přitom se využívají 

počítače, chytré mobilní telefony a jiné přenosné zařízení, pomocí nichž je možné nastavovat různé 

přístroje a ovládat dům z jednoho místa. Inteligentní domy sjednocují všechny technologie, šetří čas  

i peníze, zvyšují bezpečnost obyvatel a výrazně život zpohodlňují. Tyto atributy jsou cílem nejen pro 

obyčejné lidi, ale mohou vytvořit nezávislé prostředí bydlení i seniorům a jinak znevýhodněným 

lidem.  

Součástí specializovaných systémů ovládání domů jsou bezpečnostní funkce a SOS tlačítka, 

která lze použít v situacích ohrožující zdraví, upozornit tak na sebe a přivolat pomoc. Myšlenka 

komfortního bydlení se zabudovaným domácím monitorováním osob není současnosti nijak vzdálená, 

zaměřuje se především na skupiny zdravotně postižených a seniorů. 

Cílem práce je porovnat nabízené systémy automatizace domů na českém trhu, popsat 

možnosti monitorování osob v domácím prostředí, zjistit postoj seniorů k novým technologiím  

a navrhnout vizualizaci pro kontrolu základních měřených hodnot na dřevodomku stavební fakulty 

Vysoké školy báňské. Vizualizace je navržena v systému firmy OSIsoft. Tento systém není určen 

přímo pro řízení domu, jedná se o obecný průmyslový systém nabízený po celém světě.   
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1 Inteligentní dům 

Inteligentní dům v nejširším možném smyslu slova je budova vybavená počítačovou  

a komunikační technikou, která předvídá a reaguje na potřeby obyvatel s cílem zvýšit jejich komfort, 

pohodlí, snížit spotřebu energií, poskytnout jim bezpečí a zábavu pomocí řízení všech technologií 

v domě a jejich interakcí s vnějším světem.  

Často se jako vzájemně zaměnitelné pojmy používají termíny „chytrý dům“, „digitální dům“, 

„domácí automatizace“, „inteligentní elektroinstalace“ a „domotika“. 

Pojem „inteligentní dům“ se v současné době využívá velmi volně – od domu vybaveným 

běžným bezpečnostním kamerovým systémem a strukturovanými kabelovými rozvody pro 

počítačovou síť, až po vzorové domy budoucnosti, které slouží jako výzkumné laboratoře pro vývoj  

a testování nejnovější techniky.  

Hlavním cílem inteligentního domu je usnadnit a zpříjemnit uživatelům bydlení. Alespoň bez 

základní elektroniky, jako jsou termostaty pro řízení teploty, osvětlení a zabezpečovací systém, se 

dnes neobejde žádný dům. V mnoha domech k tomu přibude počítačová síť, řízení rolet a žaluzií, 

klimatizace, kamerový systém, v neposlední řadě domácí kino a ozvučení alespoň některých prostor.  

Dnes běžný stav v „normálních“ domech je, že tato technika nedokáže navzájem 

spolupracovat, každý systém má jiný způsob ovládání a téměř vždy vzhledově naprosto odlišné 

ovládací prvky. Inteligentní dům dokáže všechnu techniku propojit a integrovat mezi sebou a sjednotit 

její ovládání, a to jak z hlediska vzhledu vypínačů a displejů na zdi, tak především poskytnout 

jednotný způsob ovládání, přizpůsobený na míru pro konkrétní dům a jeho obyvatele.   [1] 

Přes řadu definic inteligentních budov, bude dnes považována za inteligentní budovu taková 

budova, která bude mít trvale udržitelnou hodnotu, v níž budou jednotlivé inteligentní prvky či 

subsystémy integrovány a řízeny prostřednictvím jediného řídicího systému. Všechny automatizační 

prvky či subsystémy jsou strukturalizovány a mají jediný cíl – vytvářet, udržovat a spravovat 

podmínky v prostorách budovy tak, aby odpovídaly nastaveným limitům, předpovídaly stavy a formy 

bydlení, které jsou schopny se poučit ze stavů minulých.  

Výzkum v oblasti inteligentních budov je založen na zavádění informačních a komunikačních 

technologií a automatizovaných systémů řízení budov. Čím více narůstá výroba komponent 

automatizovaného systému řízení budov, tím více je zájem o řešení integrace těchto zařízení a jejich 

kompatibilita.            [2] 

V posledních letech roste podíl automatizace v soukromých, rodinných i účelových stavbách. 

To má svou příčinu v rostoucích nárocích uživatelů na komfort, ale také ve významu úspory energie  

a řízení spotřeby budov díky automatizace. V bytové výstavbě přibývá ještě aspekt zajištění 

bezpečnosti.  
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Obrázek 1: Smart Home. [3] 

Inteligentní dům v sobě sdružuje zásadní úkoly jako je zvýšení bezpečnosti, úspora energií, 

větší komfort pro obyvatele, vzdálené služby a ovládání celého domu z jednoho místa.     
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2 Provozně technické funkce 

Automatické systémy musí co nejlépe spravovat různé aplikace v domě, tak aby byl zajištěn 

optimální provoz v celém objektu. Zajišťují tak ekonomické, ekologické a komfortní řízení budovy. 

Pro zajištění komplexního řízení musí být zajištěna automatizace následujících funkčních celků: 

2.1 Osvětlení 

- klasické ovládání pomocí vypínače je zachováno, dále ještě doplněno o další ovládání, 

například infračerveným ovladačem, 

- ve společných a venkovních prostorách mohou být použita pohybová čidla, 

- lze nastavit simulaci přítomnosti osob pomocí světelných scén, 

- funkce automatického vypnutí světel po odchodu pro ušetření energií, 

- osvětlení je ovladatelné i z centrálního místa, například z počítače, tabletu či mobilu 

pomocí vizualizačního programu, 

- nastavení jednotlivých světelných scén, 

- možnost částečného ovládání hlasem 

2.2 Rolety a žaluzie 

- elektronické pohony reagují na povětrnostní podmínky a sluneční záření, mohou se sami 

zatáhnout nahoru nebo stáhnout dolů, díky tomu mohou vyhřát pokoj slunečním světlem 

nebo zajistit nezničení rolet při silném větru. 

2.3 Vytápění 

- při otevřeném okně je zablokováno vytápění místnosti, 

- topení lze ovládat dálkově mobilem, vzdáleným přístupem přes PC, 

- nastavení teplotních režimů přes den nebo v noci, podle přítomnosti osob v místnosti, 

podle rozlohy místnosti, 

- lze nastavit dobu začátku vytápění (ráno před vstáváním), 

- kontrola provozního stavu topení. 

2.4 Zásuvkové obvody 

- automatické vypnutí zásuvkových okruhů v nepřítomnosti, ušetření energií, 

- časové a dálkové ovládání zásuvek. 

2.5 Kontrola stavů oken, dveří 

- pomocí okenních a dveřních detektorů upozorní na otevřená okna, dveře, vypne vytápění, 

- ovládání elektrickými pohony, 

- zobrazí stav oken a dveří ve vizualizaci. 
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2.6 Kontrola úniku plynu, vody 

- díky detektorům upozorní na tekoucí kohoutek, únik plynu, 

- měřením CO2 určí kvalitu ovzduší v domě. 

2.7 Zabezpečení objektu 

- vybavení videovrátníku, domácím interkomem, kamerami, 

- infračervené zábrany (upozorní na děti blízko bazénu, v noci na lidi kolem domu), 

- tříštivá čidla na oknech upozorní na narušení objektu, 

- poplachové alarmy při narušení domu, požáru – automatické upozornění a přivolání 

záchranných složek. 

2.8 Měření energií 

- rychlý přehled využití energií a spotřeb, 

- automatické zapínání spotřebičů v hodinách nižších tarifů. 

2.9 Integrace hudby, televize 

- integruje jednotlivé spotřebiče, včetně televizí a různých přehrávačů, 

- vše pak lze pohodlně ovládat z jednoho místa. 

2.10 Technické vybavení 

- dům je obvykle vybaven nejnovějšími technologiemi usnadňujícími bydlení,  

- dotykové panely, televize, speciální ovladače, hlasové ovládání apod. 

Všechny tyto systémy jsou oproti běžnému vybavení domu nákladnější, proto je důležité 

zvážit jakými funkcemi dům vybavit. Při používání inteligentních domácích systémů dochází 

k určitému setření energií, proto se investice může oplatit a částečně vrátit. Systémy lze do domu 

implementovat při stavbě domu či bytu, některé i později během bydlení. Funkce systému se dají 

upravovat podle momentální situace a dále i rozšiřovat.       [4]
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3 Asistivní technologie 

Asistivní prostředí reprezentuje přístup k řešení otázky nezávislého bydlení: všechny důležité 

přístroje a zařízení jsou navzájem propojené a prostřednictvím dostupného uživatelského rozhraní je 

možné použít integrované ovládání. Tato prostředí umožňují kompenzovat některá postižení obyvatele 

bytu (ať už handicapovaných či seniorů), a tak posílit jeho nezávislost – zjednoduší každodenní 

činnosti a zmenší závislost na jiných osobách.       [5] 

Nejenže asistivní technologie zvyšují soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením, 

ale umožňují jim také prodloužení života v jejich domácím prostředí - v okruhu jejich blízkých.  

Na jedné straně tak mohou tyto technologie napomoci zlepšení kvality života uvedených osob, 

zároveň však na straně druhé mohou přispět i k lepšímu využívání prostředků vynakládaných  

na sociální a zdravotní služby. S použitím výpočetní a komunikační techniky, speciálních zařízení, 

přístrojů a softwaru pomáhají nejen zlepšit fyzické či duševní funkce člověka, ale usnadňují mu 

kvalitnější ochranu proti negativním vlivům okolí (kriminalita, krizové situace, osamocenost).  

Asistivní technika a její prostředky jsou vhodné zejména pro tělesně, zdravotně a duševně 

handicapované osoby a nacházejí využití hlavně ve zdravotnictví, pečovatelských ústavech, domovech 

pro seniory i při řešení individuálních potřeb lidí žijících v domácnosti.    [6]  

Systémy vzdálené domácí péče nazýváme HomeCare (Smart homes či HIS) a systémy  

pro monitoring pacienta mimo byt TeleCare.  

Pacient nebo senior obývá speciální dům, respektive byt, kde je nainstalován monitorovací 

systém, který provádí on-line monitoring pohybu, pozice a životních funkcí pacienta. Základním 

požadavkem na použité snímače je, aby co nejméně obtěžovaly obyvatele HomeCare systému. 

Výhodné je užití nestandardních typů snímačů, jako jsou látkové sondy. Naměřené hodnoty musí být 

přenášeny bezdrátovou cestou. Jelikož jsou vzdálenosti malé, lze využít technologie Bluetooth, Zigbee 

a podobných systémů. Měřicí zařízení musí být napájeno akumulátorem. 

TeleCare je rozšířením HomeCare systému, pro monitoring osob i mimo byt s HomeCare 

zařízením. Vyznačuje se redukovaným počtem senzorů a měřených veličin, také používanými 

komunikačními technologiemi – mobilní sítě.        [7] 

3.1 Konkrétní příklady asistivní technologie 

Cílem asistivních technologií je usnadnit život zdravotně postiženým nebo seniorům a zlepšit 

kvalitu jejich života. Ve spolupráci inženýrů s lékaři vznikají různé nástroje, pomůcky, zařízení  

a počítačové technologie, jejichž účelem je pomoc a usnadnění každodenních činností.  

3.1.1 Poloha osoby 

K zjištění polohy osoby v bytě můžeme použít interiérová pohybová čidla. Rozmístění čidel 

musí být takové, aby získané informace o poloze byly jednoznačné, aby byla pokryta co největší část 

plochy pokoje a ve výhledu nebyly předměty. K jednoznačnému určení polohy osoby ve smyslu 
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stojící, ležící, běžící, včetně detekce pádů, je třeba využití součástek sledujících změnu rychlosti 

v daném směru – akcelerometru. Další možností je využití gyroskopu. Také je třeba výkonného 

vyhodnocovacího software.          [7] 

Lze použít i přenosný senzor, který detekuje pohyb a lokalizuje seniora ve větším prostoru než 

je prostředí domu. Jedná se o integrované zařízení akcelerometru a GPS, je vhodné zejména pro lidi se 

špatnou orientací a zmateností. Na trhu je dostupná asistenční technologie Senior Inspect. 

Senior u sebe nosí malou komunikační jednotku popřípadě jiné vstupní zařízení (telefon)  

a v jakékoli kritické situaci stačí zmáčknout SOS tlačítko. Systém Senior Inspect používá technologii 

umožňující řadu pokročilých automatických funkcí pro případ, že uživatel není schopen tlačítko 

stisknout sám. Po vyvolání alarmu proběhne na dispečinku určení polohy, a také rozhovor s klientem 

přes komunikační jednotku. Po dohodě klienta s operátorem je zvolen optimální další postup 

(například přivolání rychlé záchranné služby). Systém obsahuje řadu unikátních řešení (automatická 

detekce krizových situací, automatické rozpoznání pádu, nepřetržitou bezpečnostní kontrolu 

komplexní funkce systému, kombinovaná GSM a GPS lokalizace apod.), kterými výrazně převyšuje 

možnosti současných asistenčních systémů. V praxi lze říci, že systém rozpozná veškeré krizové 

situace uživatele a automaticky na ně upozorní. Kromě péče o samotného klienta také automaticky 

kontroluje správné používání systému a jeho nepřetržitou funkčnost. Pro uživatele má systém 

jednoduché ovládání. Systém funguje kdekoli v ČR, v domácím prostředí i venku ve městě či v 

přírodě. Firma se v budoucnu chystá přidat k zařízení i moduly pro měření fyziologických parametrů, 

také přidat alarmy pro připomenutí léků apod.        [8] 

 

Obrázek 2: Zařízení Senior Inspect.[6] 

3.2 Fyziologické parametry 

Mezi nejčastěji zjišťované parametry patří váha, krevní tlak, teplota, pulzní křivka, nasycení 

krve kyslíkem a EKG. 

Hodnoty váhy a krevního tlaku jsou měřeny pouze v určitých časových intervalech, když 

osoba samotná měření realizuje. 
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Hodnoty teploty, pulzní křivky, nasycení krve kyslíkem a EKG mohou být snímány 

kontinuálně (nepřetržitě). Využívá se proto snímačů, které byly implementovány do tkanin, oděvů a 

miniaturních zařízení pro vyhodnocení a přenos měřených signálů, které jsou nazývány smart senzory.  

[7] 

Senzor na toaletě – měření hmotnosti, tuku, krevního tlaku, tepové frekvence, obsahu cukru 

v moči, zjišťování přítomnosti albuminu a krve v moči. 

Senzor na zápěstí – měření tepové frekvence. 

Senzor dýchání umístěný u lůžka – měření pravidelnosti dýchání. 

Senzor umístěný na lůžku – měření tepové frekvence, EKG, tělesné teploty. 

Senzory integrované do spodního prádla – měření tepové frekvence, EKG, tělesné teploty, 

pravidelnosti dýchání, a dalších fyziologických parametrů dle použitých senzorů. 

Další zkoumanou činností by také mohla být kvalita spánku. V současné době musejí lidé dojít 

do spánkové laboratoře, v níž se vyšetření provádí. Efektivnější by bylo přinést si monitorovací 

zařízení domů, spát ve vlastní posteli a zaznamenaná data pak poskytnout lékaři.  

Časem také lze z naměřených dat předpovídat chování obyvatelů domu, identifikovat více 

osob nebo třeba detekovat pády.         [5] 

3.3 E- healthcare 

Vedle inteligentních domů se zájem soustředí také na oblast označovanou jako e-zdravotní 

péče (e-healthcare). Je to nový model zdravotní péče, který využívá internet a informační technologie, 

a může přinést zlepšení kvality života, zejména pro starší populaci. Základem je využití technologie 

bezdrátových sítí senzorů: pomocí nich je možné sledovat zdravotní stav pacientů (měřit fyziologické 

parametry - srdeční aktivita, tělesná teplota, glykémie - množství cukru v krvi apod.) či jejich pohyb  

v prostředí (s cílem vyhodnotit např. pád, dezorientaci či podezřele dlouhou dobu bez pohybu). Hlavní 

výhodou je, že díky miniaturizaci není pacient obtěžován např. upevňováním elektrod či nošením 

těžkého přístroje a omezován ve svém pohybu.  Všechny naměřené hodnoty se mohou ukládat  

do domácího počítače a dotyčný je pak může na datovém nosiči donést či poslat díky internetovému 

spojení do ordinace svému lékaři. Na základě průběžného měření daných hodnot, lékař může lépe 

vyhodnotit zdravotní stav pacienta. 

E-healthcare je nový model zdravotní péče, který využívá internetu a informačních technologií 

především za účelem zlepšení kvality života, zejména pro starší populaci. Základem je použití 

bezdrátových senzorů, které měří základní fyziologické funkce člověka a jejich pohyb v prostředí. Tím 

lze lépe sledovat a hodnotit zdravotní stav jedince a také vyhodnocovat nebezpečné situace (pád, 

dlouhou dobu bez pohybu apod.). Základním předpokladem je miniaturizace senzorů, aby sledované 

osoby neobtěžovaly a neomezovaly. Proto se používají senzory implementované do oblečení, do věcí 

každodenní potřeby, náramky a různě malé přístroje. Ve všech případech se využívají bezdrátové 
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technologie, kdy je signál ze senzoru přenášen do počítače. Tam jsou informace vyhodnoceny  

a v případě nestandardní situace, mohou být odeslány do zdravotnického zařízení.   [5] 
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4 Senior 

Obecným demografickým mezníkem, kdy začínáme jedince považovat za seniora, bývá 

období, kdy jedinec ukončuje produktivní etapu svého života a nastupuje do důchodu. Tento mezník je 

považován i za počátek stáří, které je s pojmem senior velmi úzce spjato. Stáří ale nelze ztotožňovat 

s pojmem stárnutí. Stárnutí je proces, jehož výsledkem jsou různé stupně stáří. Člověk začíná být 

považován za seniora zpravidla mezi 60. a 65. rokem života. Ovšem z lékařského hlediska je  

za počátek stáří považováno období po 75. roce života.  

Věk sám o sobě ale není zcela určujícím stupně stáří. Mezi hlavní ukazatele patří také 

zdravotní a psychický stav.  Samotný proces stárnutí ovlivňují i vnější faktory, jako je například 

způsob života, místo bydliště, míra prožívaného stresu, náročnost profese, kterou jedinec vykonával, 

stravovací návyky, kouření, alkohol. Tyto faktory samozřejmě ovlivňují pouze fyziologický věk 

člověka.  S procesem stárnutí se postupně dějí změny ve zdravotním a funkčním stavu, v rodinných  

a partnerských vztazích, což může ovlivnit dostupné formy uspokojování potřeb.  [9] 

4.1 Zobecnitelné potřeby ve stáří 

- některé potřeby se mohou objevit jako deficitní (pocit bezpečí), jiné zase jako nadbytečné 

(volný čas); 

- dochází k zvýraznění jiného rozměru dané potřeby (seberealizace je více spojena s koníčky); 

- propojení určitých typů potřeb zesiluje (bezpečí je více spojováno s fyzickou pohodou), jinde 

naopak oslabuje (ekonomické zajištění není spojeno se seberealizací v zaměstnání) nebo 

zajištění jedné z potřeb neguje potřebu jinou (přestěhování do domu s pečovatelskou službou 

může zvýšit pocit bezpečí, ale může narušit sociální vazby). 

Potřeba bezpečí je silná zejména v období dětství a bývá aktivována především v situacích 

bezprostředního ohrožení. Lze ji ovšem charakterizovat také jako určitou touhu po stabilitě, kterou lze 

sledovat v průběhu celého života (v práci). Vedle osamělosti jsou jako velký problém stáří 

identifikovány obavy: obava z pádu, z útoku, z neschopnosti přizpůsobit se a obava, aby se člověk 

nestal zátěží pro rodinu a přátele. Potřeba bezpečí a absence ohrožení ve stáří tak nabírá novou váhu  

a lze ji hodnotit jako jednu z nejvýznamnějších potřeb ve stáří. Může se vracet potřeba rutiny, jistoty 

alespoň v částečném řádu a pořádku, hlouběji se akcentují preference pro známé než pro neznámé,  

pro obvyklé než pro neobvyklé.  

Také potřeba spirituality se ve vyšším věku stává zřetelnější a významnější. Víra v Boha je 

pro mnoho seniorů pomoc pro zvládání stáří. Spiritualita se dostává na úroveň zdraví, sociálních 

vztahů a volnočasových aktivit. Nejedná se ale pouze o zbožnost v tradičním pojetí, ale i o obecnější 

úsilí o poznání smyslu – smyslu života, vztahů, sebe sama, světa. V praxi se tedy jedná o širší pojmy 

jako je potřeba milovat a být milován; dávat a přijímat; být potřebný a respektován – ne ochranitelsky 

ošetřován i přes omezení, se kterými se senior může potýkat; plánovat své aktivity a odpočívat, mít 

svůj prostor a čas o samotě. 
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Autonomie je další z potřeb seberealizace, která ve stáří nabývá specifických podob. Obecně 

do autonome spadá asertivita, prosazování svého životního stylu v souladu s vlastními potřebami, 

sebekázeň, rozhodnost, odpovědnost a soukromí, aniž by se osoba cítila osamělá. Z pohledu seniorů 

dominuje v autonomii fyzická soběstačnost, tedy především zdraví, jak fyzické tak psychické. Také 

finanční soběstačnost je důležitá – umožňuje nezávislost na druhých lidech, rozhodování o vlastních 

záležitostech a svobodu jednání. Dostatečné naplnění potřeby autonomie je zdrojem sebeúcty  

a sebevědomí. 

Naplňování potřeb je nejen fyziologickou nutností, ale zcela legitimním psychologickým  

i sociálním požadavkem. Potřeby se liší a lidé mohou volit různé cesty při jejich uspokojování. 

Nejčastějšími potřebami seniorů jsou tedy potřeby sociální, potřeby komunikace a vztahů s dalšími 

lidmi, potřeby bezpečí, důstojnosti, vážnosti, respektu, ale i základní potřeby biologické, jako je 

zajištění jídla a hygieny. 

Instituce by měli zajišťovat potřeby seniorů, které vznikají jako důsledek poklesu funkčního 

potenciálu, a to: 

- sociální reaktivací – podpor sdružování a sebeorganizace skupin s podobnými potřebami; 

- prevence sociálního vyloučení – pomoc v udržení přirozeného prostředí seniora, podpora 

autonomního rozhodování; 

- individualizovaná pomoc – podpora směřující k udržení nebo obnovení rovnováhy  

mezi jedincem a prostředím, v němž žije.       

 [10] 

4.2 Bydlení pro seniory 

V České republice můžeme všeobecně očekávat, že výrazně poroste naděje na dožití  

ve vyšším věku. Nezodpovězenou otázkou však je, kolik z této získané doby života připadne na naději 

dožití v dobrém zdravotním stavu. Starší populace bude v průměru sice zdravější, ale zároveň bude  

ve větším rozsahu postižena chronickými a degenerativními nemocemi. Ty sice nepovedou k úmrtí, 

ale zato se budou častěji projevovat ztrátou soběstačnosti. Tím intenzivně porostou nároky na veřejný 

sektor a především na veřejné zdravotnictví a sociální služby. Generace budoucích seniorů bude 

vzdělanější, bude mezi nimi narůstat podíl absolventů středních a vysokých škol, čemuž odpovídá 

vyšší úroveň života a zvláště bydlení. Společně se to projeví ve zvýšených nárocích na přiměřený 

způsob života i ve vysokém stáří, v požadavcích respektování jejich individuálních potřeb  

a požadavků v mnohem větším rozpětí, než jak je známe dnes.  

Postupně se také stane neúnosným nákladné bydlení starších jednotlivců ve vlastních bytech 

ve městech. Pro samostatně žijící osoby a stále častěji i pro partnerské dvojice bude ve vysokém věku 

patrně vhodnější život mimo vlastní byt, ve specializovaných zařízeních odpovídajících stupni 

uchování dobrého zdravotního stavu a jejich finančním možnostem. V tomto kontextu lze očekávat 

postupný přechod starších osob k životu v různě vybavených, a tím také různě drahých penzionech, 

v domech s různou úrovní pečovatelských služeb, v domovech důchodců a centrech pro seniory.  
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Uspořádání vnějšího a vnitřního prostředí budov by mělo myslet na zhoršení pohybové funkce 

seniorů, nesmí být pro seniora nepohodlné, obtížně přístupné nebo přímo nebezpečné. Pro seniora je 

obtížné zdolávat jednotlivá patra a také potřebuje dostatečný prostor pro pohyb. Neměl by chybět ani 

informační systém, který pomáhá lidem v orientaci ve větších budovách. Nezbytné je zajistit obydlí 

tak, aby seniorovi vyhovovala: 

- možnost pohybovat se v prostoru samostatně, i v případě snížené mobility a používání 

kompenzačních pomůcek; 

- vytvoření podmínek pro přijímání péče v domácnosti, jako např. dostatek prostoru kolem 

lůžka, dobré větrání; 

- možnost setkávat se v bytě s lidmi, tzn. zajistit vhodný prostor pro přijímání návštěv 

příbuzných, známých, sousedů (především pokud už starý člověk méně vychází z bytu ven); 

- vyčlenění prostoru pro možnost přenocování příbuzných, popř. pečovatelů. 

I při výstavbě zařízení sociální péče pro seniory musí být kladen důraz na potřebu udržování 

sociálních kontaktů. Měla by se zde nacházet místa pro setkávání s příbuznými nebo jinými 

návštěvami a místa pro společné aktivity s ostatními obyvateli.  

4.2.1 Bydlení a kvalita života seniorů 

Získání a ochrana bydlení patří do lidského teritoriálního chování; zajišťuje pocit bezpečí. 

Nejnovější poznatky dovozují, že péče o staré občany musí zahrnovat čtyři podstatné složky: 

individuální, sociální, zdravotní a hmotnou. Pozitivně jsou také vnímány kategorie respektující vedle 

sociálního a zdravotnického pečování především soukromí, důstojnost seniora.  

Nejžádanější zařízení sociálně – zdravotní péče by mělo být komunitního charakteru, malé, se 

zajištěným soukromím, s možností krátkodobých i dlouhodobých návštěv příbuzných či přátel  

a respektující lidskou důstojnost obyvatel. Samozřejmostí by měla být variabilita, umožňující při 

zhoršování zdravotního stavu plynulou změnu péče na zdravotnický, případně až hospicový typ  

bez nutnosti opustit svůj pokoj.  

Zajištění pomoci seniorům musí počítat s více možnostmi. Ať již bude zajišťováno v nějakém 

zařízení nebo ve vlastním bytě s domácí péčí (HomeCare), mělo by zabezpečovat vedle kvality 

zejména respekt k důstojnosti a vnímat i možnosti seniora (nejen finanční, ale i fyzické a psychické)  

a podle těchto možností a přání podmínky pro život seniorů zlepšovat.  

Zásadní požadavky, které by měly být brány v úvahu o bydlení seniorů: 

- umístění obydlí – skloubit touhu po klidu a bezpečí se zůstáním dění komunity; 

- umožnit podporu sociálního života; 

- upravit prostory bydlení s ohledem na budoucí úpravy se zhoršujícím se zdravotním stavem; 

- dbát na jednoduchost a přehledné členění vnitřních prostor s vytvářením nik, kde se senioři 

mohou scházet a cítit se bezpečně; 

- umožnit seniorům volbu, jak a s kým chtějí bydlet (úprava na jednolůžkové, dvoulůžkové) 

pokoje.           [11] 
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5 Možnosti vizualizací SmartHome 

Zkvalitněním životního prostředí a zdravotní péče dochází k prodlužování délky života. Stáří 

přináší mnoho degenerativních změn a onemocnění, díky nímž se člověk stává méně soběstačným, 

náchylnější k pádům a dalším zdravotním komplikacím. Pro ulehčení stárnutí a zkvalitnění života se 

vytvářejí nové systémy a technologie. Jedním z těchto sytému jsou SmartHome umožňující různé typy 

péče a pomoci pro seniora.  

Na začátku těchto technologií byly jednoduché osobní poplachové systémy a havarijní 

telefony nezačleněné do koncepce celého domu. Také se využívaly bezdrátové přívěsky, pomocí 

kterých bylo možno přivolat pomoc z kontaktního centra. V dnešní době se používají a vytvářejí 

systémy automatických alarmů a výstrah. Takové systémy jsou obvykle integrovány do domácí sítě  

a umožňují seniora sledovat na dálku. Díky naměřeným datům ze senzorů lze předpovídat seniorovo 

chování, dohlížet na jeho zdravotní stav a celkovou pohodu. Naměřená data musí být proto zpracována 

co nejjednodušeji s výstižnou informací o stavu seniora.  

Ke zkvalitnění vývoje SmartHome přispívají nové inovativní přístupy k vizualizaci, testovaní 

teoretických pokroků, zkušební postele nebo obývací pokoje v laboratorních prostředích. [12]  Pro co 

největší přiblížení k vhodnosti a jednoduchosti samotných vizualizací jsou důležité informované 

rozhovory s jejich uživateli, tedy seniory. Cílem vizualizací je vytvořit design, který integruje časové i 

prostorové komponenty informací, podporuje zjišťování trendů a umožňuje zobrazování aktivit 

v jednotlivé dny. Vhodně navržená vizualizace pro seniory poskytuje nejen vhled po zdravotní stránce, 

ale také je cenným přínosem pro dlouhodobý plán péče. [13] Na vývoji vizualizací se také podílejí 

velmi specifické výzkumy, například prevence pádu při domácí rehabilitaci. V takových situacích by 

se lidé mohli obávat zvýšeného rizika pádu při cvičení, obavám může předejít vizuální zpětná vazba 

cvičících seniorů do kontrolního střediska. [14] Další možností vývoje je vytvořit virtuální realitu a 

testovat ji. To se podařilo vědcům z Dánska, vytvořili virtuální byt (kuchyň, obývací pokoj, koupelnu) 

s možnostmi rozmanitých reakcí v prostředí domácnosti. Účastníci testů používali elektronickou hůlku 

k otevření chladničky nebo zvedání sklenice. Vědci se snaží vytvořit systém pro komunikaci 

s virtuálními objekty pomocí přirozených gest, zachytit skutečné životní prostředí a vykreslit jej v 3D 

vizualizaci. [15] Důležité jsou také možnosti sdílení informací. Data seniorů mohou být sdílena 

zdravotnickým personálem v různých organizacích na mobilních zařízeních. Vizualizace umožňuje 

řešit konkrétní situace a pomáhá při řešení specifických požadavků v oblasti sdílené péče. Proto musí 

být uživatelské rozhraní přizpůsobeno různým skupinám uživatelů. [16] Mnoho vizualizačních 

systémů se snaží dosáhnout 3D technologií v zobrazení prostředí nebo člověka. 3D vizualizace 

prostředí jsou obecně vítány pro svou reálnost a rychlou orientaci ve známém prostředí. Na druhou 

stranu při zobrazování osob ve 3D grafice člověk ztrácí určitou formu soukromí a tato zobrazení jsou 

chápána spíše negativně. [17] 

Údaje ve SmartHome pocházejí z různých senzorů, umělých inteligenčních algoritmů a zpětné 

vazby člověka. Proto je náročné najít vhodné nástroje pro snadnou konfiguraci a komunikaci jak  

s historickými daty, tak s daty reálného času. Tvorba nástrojů pro vykreslování SmartHome a jejich 
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senzorů vyžaduje rovnováhu datových formátů, eleganci uživatelského rozhraní a pružnost kódování. 

[18] SmartHome je většinou vybaven mnoha typy senzorů, pro sledování seniora se zdají být 

nejvhodnější senzory pohybu, které tolik nenarušují soukromí. Nenápadná integrace senzorů  

do prostředí s doplněními o technická data může poskytnout efektivní způsob pro nezbytné 

monitorování starších osob. Díky takovým senzorům lze vytvořit předpovídaný plán chování člověka 

a v případě jeho nenaplnění vhodně reagovat. [19] 

Konkrétní příklady a návrhy vizualizací jsou popsány níže v textu. Informace o nich pocházejí 

z odborných článků a studií.  

5.1 PyViz, flexibilní Smart Home vizualizační nástroj 

Jedním z vizualizačních nástrojů zaměřených na Smart Home je PyViz, interaktivní prostředí. 

PyViz byl dlouhá léta testován a prošel vývojem v projektech zaměřených na SmartHome.  

Z dostupných systému byl vybrán PyViz jako nejschopnější udržet rovnováhu funkcí  

a přizpůsobivosti. Tento vizualizér využívá jak programovacího jazyka Python a standardně 

založených konfigurací poskytující zobrazení SmartHome v reálném čase, tak i přístup k jeho 

historickým trendům. V současné době se PyViz testuje v průběhu všech fází nasazení do SmartHome 

– včetně plánování, instalace, ostrého provozu a historického hodnocení. Lze jej připojit k více 

zdrojům dat, například SQL databázi.  

 

Obrázek 3: Ukázka PyViz vizualizace. [18] 
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Červené kruhy značí pohyb (chůzi) přes laboratoř (aktivované pohybové senzory), zelený 

obdélník zobrazuje otevřené dveře a žluté části představují osvětlení místnosti. 

 

Obrázek 4: Ukázka PyViz vizualizace. Práce s historickými i reálnými daty. [18] 

Do systému PyViz může být snadno přidán nový sledovací algoritmus, například pro detekci 

činností běžného života, sledování obyvatelů domu nebo modelového chování. Jedná se o postupně 

zaváděný univerzální nástroj pro SmartHome.        [18] 

5.2 Vizualizace pohybu seniorů v jejich domově na základě dat z PIR senzorů 

Lidé stárnou a je potřeba jejich pravidelné kontroly, aby byly včas rozpoznány časné příznaky 

nemocí spojené se zvyšováním věku, identifikovat je a léčit. Včasné rozpoznání malých změn chování 

člověka může poskytnout výstrahu zhoršení zdravotního stavu. Sledováním zdravotního stavu seniorů 

mohou odborníci odhadnout nemoci související se zvyšováním věku. Senzory použité v rezidenci 

v Great Nothern Haven umožňují sledování seniorů diskrétním způsobem. K sledování používají 

vizualizaci dat z pasivních infračervených senzorů umístěných ve třech oblastech – obývacím pokoji, 

předsíni a hlavní ložnici v každém z dvanácti samostatných obytných apartmánů. Z této reprezentace 

pohybů obyvatel lze odvodit změny v pohybových vzorech v průběhu času. 

Great Nothern Haven je účelně postavený komplex v Dundalk, Irsku. Každý apartmán je 

vybaven senzory a akčními členy určenými pro monitorování a podporu jeho obyvatel. Integrované 

snímače jsou PIR senzory, kontaktní čidla na všech oknech, dveřích, vypínačích, elektrických 

ukazatelích a vodoměrech. Podobným vybavením by mohl být zařízen kterýkoliv dům. Byty obývají 

lidé ve věku 58 až 86 let, domácí mazlíčci nejsou v areálu povoleni. Obyvatelé trpí širokou škálou 

nemocí, včetně srdečních onemocnění, diabetu, depresí, rakovinou nebo již prodělali mrtvici.  

Funkce senzorů je nastavena tak, že pokud je zachycen pohyb v chodbě, poté přímo následuje 

pohyb v koupelně s rozsvícením světla a zavřou se koupelnové dveře. Můžeme odvodit, že někdo 
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z obyvatel používá koupelnu. Integrace dat ze senzorů na dveřích a vypínačích může pomoci k určení 

použití koupelny a jiných pokojů. Zařazením dalších senzorů se může zlepšit určení aktivity obyvatel, 

ale je jisté, že obyvatelé se vždy nemusí chovat podle očekávaného vzoru chování.  

Tento výzkum vypovídá o přístupu k vizualizaci pohybu na základě skutečných, rozsáhlých  

a spolehlivých údajů v tradičním životním prostředí. Vizualizace pohybu v čase jsou prezentovány  

na základě místnosti, což je zvláště užitečné při identifikaci vzorů v noci a chování během spánku. 

Vizualizace by mohla pomoci zdravotnickým pracovníkům k odhalování výkyvů od normálního 

chování. Rozbor dat využívá shlukové analýzy k identifikaci abnormálních událostí, známých jako 

odlehlé hodnoty. Cílem výzkumu je zautomatizovat proces seskupování dat a vizualizaci činností 

obyvatel pro odbornou péči. 

Obytné laboratoře byly vyvinuty v reakci na poptávku asistovaného bydlení. Umožňují chytré 

domácí technologie integrovat, testovat a nasadit do řízeného prostředí, které má podobné vlastnosti 

jako byt či dům.  

Probíhající výzkumy se zaměřují na diskrétní monitorování pohybu a spánku. Jedná se o 

diskrétní monitorování starších obyvatel pomocí pohybových a kontaktních senzorů za účelem určení 

polohy, rychlosti chůze a každodenních činností pro detekci časných změn kognitivní funkce. I když 

se použití senzorů zdá být účinným prostředkem pro monitorování pohybu a jeho dlouhodobé 

hodnocení, tak je to nepraktické a drahé řešení. Pouze pro analýzu chůze je potřeba čtyř stropních 

senzorů v jedné místnosti. 

Při monitorování obyvatel domů pomocí senzorů mohou nastat významné chyby, s kterými se 

musí počítat.  Například při docházení zdravotnického personálu do bytu, soukromých návštěvách 

nebo chování domácích mazlíčků. Vzniká tak pohyb navíc, který nelze jednoznačně přisoudit dané 

osobě.  

Při výzkumu v Great Nothern Haven obyvatelé žijí samostatně – jedna osoba v bytě,  

bez podpory zdravotnické péče. Společenské setkání a výlety jsou organizovány každých šest týdnů, 

nejsou však povinné. Návštěvy jsou povoleny – důležitým předpokladem je, že se lidé budou 

navštěvovat přes den, i proto je výzkum zaměřen na noční chování.  

5.2.1 Analýza dat 

Zásadní část výzkumu představuje analýza dat a s ní spojené umístění senzorů. Původně byly 

senzory umístěny v rohu obývacího pokoje s výhledem na hlavní vstup do bytu a na rohu ložnice. 

Jednalo se o pokrytí většiny pohybu v místnosti, senzory však nepokrývaly přechody mezi místnostmi, 

například pohyb z obývacího pokoje chodbou do ložnice. Proto bylo zvoleno nové umístění senzorů, 

které byly upevněny nad dveře obývacího pokoje, nad dveře hlavní chodby a nad dveře ložnice.  

Díky tomuto rozmístění lze pozorovat přechody mezi místnostmi.  
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Obrázek 5: Rozložení PIR senzorů v bytě. [19] 

Senzory jsou označeny tmavě modrým polokruhem, zakřivené konce směřují do místnosti. 

Zelené plochy jsou viditelné i pro nejmenší pohyby, světlé zelené plochy jsou méně citlivé  

na provedené pohyby a modrá barva představuje nemonitorované prostory senzory.  Nábytek je 

umístěn v slepých plochách obývacího pokoje, předsíně a ložnice. Kuchyň, pokoj pro hosty a dvě 

koupelny nejsou senzory sledovány. 

5.2.2 Vizualizace 

Pro zobrazení výsledků rozsahu pohybu každého obyvatele byla použita mapa hustoty. Jedna 

hodina je zastoupena kostičkou a barva zastupuje rozsahu pohybu. Jeden den je představen řádkem 

(vertikální osa) a rozložen do hodin (horizontální osa). Každý týden je seskupen od pondělí  

po následující neděli, přechod mezi týdny je zvýrazněn tenkou červenou vodorovnou čárou, 

představuje začátek každého týdne. Osmihodinové bloky jsou odděleny vertikální šedou čárou. Každá 

kostička je barevně označena dobou pohybu v danou hodinu. Bílá odpovídá nejkratšímu možnému 

pohybu za hodinu (0 sekund), černá odpovídá nejdelšímu možnému pohybu (1 hodina – 3600 sekund). 



 

 

28 

 

 

Obrázek 6: Vizualizace všech údajů senzorů PIR pro dva obyvatele. Apartmán A (vlevo) 

a apartmán B (vpravo). [19] 

Obrázek zobrazuje dva nejvíce odlišné vzory mezi jednotlivci – pohyb během hodin určených 

k spánku a pravidelné doby nečinnosti v noci.  

Na obrázku lze vidět, že obyvatel bytu A jde obvykle spát mezi 23. a 24. hodinou večerní  

a vstává kolem 8. až 9. hodinou ranní. Spací harmonogram obyvatele bytu B je proměnlivější, obvykle 

chodí spát někdy mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní, vstává kolem 11. hodiny ranní. Zdá se, že 

v apartmánu A je doba trvání spánku jednotná, zatímco v bytě B je pestrá. Je však zřejmé, že po celou 

noc má obyvatel apartmánu A více pohybu než obyvatel apartmánu B. Tento pravidelný pohyb 

v apartmánu A je ve vizualizaci jasně viditelný ve formě žlutě zbarvených kostiček. To je zvlášť 

patrné v rané fázi noci a může být způsobeno špatným usínáním, případně čtením nebo sledováním 

televize v ložnici před spaním. Pohyb je v rozmezí mezi méně než  1 s až po 170 s pohybu, což 

naznačuje, že v případě pohybu je ho malé množství. Zelené barvy představují veliké množství 

pohybu. Můžeme vidět pohyb mezi 1 a 2 hodinou ranní 18., 19. a 21. v měsíci, vrchol se pohybuje 

mezi 249 a 379 sekundou. Toto chování je v rozporu s předešlými hodnotami v noci z pozorovaného 

apartmánu A, proto by měla být tato oblast blíže prostudována. Před korelaci (Obrázek 7)  

mezi vizualizací jednotlivých čidel je z velké části výsledkem celkového pohybu pohyb uvnitř ložnice.  
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Obrázek 7: Vizualizace PIR senzorů v obývacím pokoji (a), předsíni (b) a ložnici (c) pro 

apartmán A. [19] 

Při zkoumání nočního chování obyvatele bytu B se zdá, že je pohyb nepravidelný a je 

považován za normální. Abnormální událost je evidentní 27. den v měsíci, přičemž existuje jen málo 

hodin, kde není pohyb viditelný. Pohyb je patrný mezi 3. a 6. hodinou ráno, s maximálním pohybem 

236 s mezi 4. a 5. ranní. Po ověření dat ze senzorů se zdá, že obyvatel bytu B se přemístil z ložnice 

chodbou do obývacího pokoje. Pohyb byl tedy zaznamenán mezi obývacím pokojem a předsíni  

a nakonec se vrátil zpět do ložnice.  

Obyvatel bytu A je dlouhodobě nečinný každé úterý večer od 19 hodin do 22. až 23. večerní, 

stejně jako ve středu večer. Tato nečinnost se vyskytuje téměř každý týden, další nepřetržitou 

nečinností je 19. den v měsíci. Tyto bílé zóny označují odchod z bytu. 

Samozřejmě lze sledovat frekvenci pohybů v místnostech během jednotlivých období dne. 

Nebo po pohybové odmlce trvající několik dní lze usuzovat na hospitalizaci sledovaného.  

Vizualizace ukazuje nejen významné odlišnosti mezi jednotlivými obyvateli, identifikuje 

rozdíly v chování obyvatel. Značnou úsporou času pro zdravotníky a lékaře může být sledování 

pohybových pokroků po hospitalizaci. Společně s věkem související nemoci jako jsou 

kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus, nižší obstrukce močových cest, úzkost nebo primární 

poruchy spánku a chování mohou být také detekovány jako malé změny v chování obyvatel. Nykturie 

(probuzení pocitem nucení na močení během noci) je společným příznakem mnoha chorob – lze 

vytvořit určitý vzor močení a srovnat ho s aktuálním pohybem do koupelny. Nykturie také zvyšuje 

riziko pádů. Náhlé změny v chování mohou označit zdravotní potíže, vizualizace tak může poskytnout 

cenný vhled do postupných i prudkých změn v chování. 

Pokrokem této metody by mohlo být pokrytí všech místností v bytě a veškerého prostoru 

určeného k pohybu tak, aby nevznikala žádná slepá místa. Dále by bylo potřeba vybavit obyvatele 

domu o senzory, které budou sledovat jejich pohyb mimo dům a tím potvrzovat nepřítomnost v bytě. 

V případě vícenásobného obsazení bytu je nemožné pomocí PIR senzorů obyvatele od sebe rozlišit, 
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pouze by se zvýšilo množství pohybu v bytě. Stejně tak nelze izolovat pohyb obyvatele a návštěvníka 

v bytě. Jelikož se v tomto výzkumu jednalo o noční život obyvatel, nepřepokládal se zvýšený pohyb 

v kuchyni, návštěvy ani náhlé odchody z bytu.  

Do této rezidence je plánovaná integrace iPad pro lepší záznam zdravotních funkcí a duševní 

pohody obyvatel každý den. Počáteční důraz bude stále kladen na noční život obyvatel – v kolik chodí 

spát, vstávají, kolikrát během nocí navštíví koupelnu. V budoucnu by mohl být sestaven algoritmus, 

který rozpozná takové chování automaticky. Použití této vizualizace umožňuje sledovat vzorce 

chování obyvatel a identifikovat je. Lze pak snadněji určit abnormální situace.   

            [19] 

5.3 HealthCare monitorování pomocí virtuálního prostředí 3D Avatar – Based 

pro seniory 

Existuje možnost 3D vizualizačního zobrazení díky Avatar – Based, který využívá přenosných 

senzorů a simulace lidské činnosti. Výsledky ukazují, že systémy využívající 3D zobrazení mají 

vysoký potenciál především v prezentaci zachování ochrany soukromí a podávání zjednodušených 

informací.  

Výzkum probíhal ve finském hospici díky pacientům ve věku 50 až 80 let. Byl zkoumán návrh 

vizualizace, který by ukazoval pouze běžné činnosti - mytí nádobí nebo úklid, všechny nebezpečné 

činnosti byly vyřazeny. Senzorová síť by se skládala z hybridních nositelných senzorů – 

akcelerometry, gyroskopy, lehké senzory na zápěstí a hlavní modul v kapse. Další 4-6 senzorů by bylo 

rozprostřeno v pokoji. Senzory by přenášely data na principu Bluetooth.  

 

Obrázek 8: Přehled sítě senzorů. [17] 
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Pro vizualizační systém bylo vytvořeno virtuální prostředí. Systémem rozpoznané akce díky 

vzorům byly vizualizovaný avatarem, který byl vytvořen modelovací sadou nástrojů. Systém 

rozpoznávání byl rozdělen do tříd a určitých kategorií. 

Většina účastníků výzkumu viděla vizualizační systém jako přínosný jak pro zdravotnický 

personál, tak pacienty. Menší části účastníků přišel systém jako rušivý a velmi narušující jejich 

soukromí. Tato negativní reakce byla zmírněna informací, že systém zobrazuje pouze určité, předem 

stanovené činnosti. Jako nejužitečnější činnosti ke sledování byly zvoleny spaní, konzumace potravin, 

chození na toaletu, pády, opuštění a vstup do domu. Velkou předností systému by bylo, kdyby 

pacienta zobrazoval v typu chůze – s holí, kulhající nebo kdyby se k udržení rovnováhy opíral.  

Informace o okolí by v systému měly hrát významnou roli – zapnutá či vypnutá koupelnová 

světla, obecná čistota bytu, kvalita ovzduší, přítomnost dalších lidí nebo upozornění na předměty, 

které by mohly způsobit pacientův pád.  

Při výběru typů vizualizací byly nejvíce voleny prostý text a 2D mapy. Nejvhodnější řešením 

se ukázalo představit první prostý text a poté zobrazit podrobnější informace ve 3D virtuálním 

prostředí s realistickým rozložením. Textová prezentace je obecně vnímána jako rychlá a jasná,  

z 3D vizualizace by měly být viděny užitečné přehledy činnosti pacienta. Reálné domácí uspořádání 

by bylo užitečné především při pádu nebo při pohybu v oblastech se zvýšeným rizikem pádu.  

Jako nejvhodnější avatar byl zvolen monochromatický pro jeho přehlednost a možnost 

jednoduchého rozlišení různých pacientů od sebe navzájem barvou.  Jednobarevný avatar také dobře 

zapadá do konceptu vizuálního designu se zachováním soukromí. Obecně platí, že prosté a jednoduché 

vizualizace jsou dobře přijaty.  
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Obrázek 9: Návrhy vizualizace a avatarů. [17] 

Další výzkumný proces zahrnující ošetřovatelský personál zvýrazní mnoho dalších aspektů, 

aby systém dosáhl maximálního potenciálu pro domácí dohled na seniory. Výhodou aplikace by měl 

být rychlý a jasný přístup, snadná kontrola seniora, alarmování na mimořádné situace – pády, změny 

rutiny a na vyžádání i další podrobnější informace. Pro detekci pádu by se informace měla nejprve 
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objevit jako prostý text, poté by měla mít sestra možnost zkontrolovat polohu pacienta z mapy, 

případně jeho nejnovější aktivity.         

 [17] 

5.4 Vizualizace dat pro život s asistenční službou 

Asistivní služba je termín péče o lidi v jejich vlastních domovech nebo v podporovaném 

bydlení, které se opírá o technologie. Současně s rozvojem asistivního bydlení se zkoumají možnosti 

inteligentního prostředí, které využívá automatických funkcí a umělých algoritmů k pochopení 

chování osob v jejich prostředí.  

Asistivní služby musí podporovat odlišné typy technologií zahrnující senzory, pohony, 

komunikační uzly a rozhraní. Existuje celá řada různých skupin uživatelů těchto služeb. Primárním 

těchto služeb je příjemce péče, ale existují další uživatelé, včetně pečovatelů v daném domě, 

vzdálených pečovatelů u monitorovacích zařízení, neformální pečovatelé (rodina, přátelé) a pracovníci 

technických služeb. Každá z těchto skupin uživatelů má jinou roli v poskytování nebo použití 

asistivních služeb. 

Pacient: uživatel služeb, musí být schopen komunikovat se servisem, získat pomoc, 

poskytnout zpětnou vazbu. 

Formální pečovatelé na místě: Komunikuje se servisem současně s pacientem, posuzuje 

pokrok v péči, spolupracuje na přidávání informací do systému (přidání funkce připomenutí léků). 

Vzdálení formální pečovatelé: mohou vykonávat funkci pečovatelů na místě, navíc pak 

mohou ovlivňovat pacienta vzdáleně, aktualizovat informace, komunikovat se servisem. 

Telecare/Telehealth vzdálené monitorování: správa poskytování vzdálené péče, podpora 

rozhodování o zdravotnickém zásahu, monitorování větších počtu pacientů. 

Neformální pečovatelé na místě: přístup k informacím a stavu pacienta, práce s pacientem, 

dozor nad zdravím a blahobytem pacienta, komunikace o péči pacienta. 

Vzdáleně připojení neformální pečovatelé: vzdálený přístup ke sledování informací  

o pacientovi, například člen rodiny sleduje kvalitu života pacienta. 

Technický servis: údržba systému, posouzení kvality shromážděných dat, podpora 

rozhodování a podávání metrických zpráv z domova pacienta, detekce chyb. 

Asistivní služby se vyvinuly z relativně jednoduchých pomocných služeb, jako jsou nouzové 

detekce pádů ke složitějším TeleHealth služeb pro podporu seniorů s dlouhodobým chronickým 

onemocněním jako je Alzheimerova choroba. Během tohoto technického vývoje vzrůstá složitost 

systémů a objem nasbíraných dat. Při určování vhodných asistivních služeb je důležité znát chování 

uživatelů těchto systémů a jejich denní náplň. Prostřednictvím vizualizace jsou tyto činnosti sdělovány 

obsluhujícímu personálu, ten na ně může rychle reagovat. Nicméně špatná identifikace činností může 

potencionálně zavést do systému další chyby.  
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Je nutné, aby pomocí systému mohl uživatel snadno komunikovat především v život 

ohrožujících situacích tak, aby komunikace byla snadno pochopitelná pro všechny strany. Na druhou 

stranu se musí uvažovat o zachování soukromí.  

Shromážděné údaje mohou pak poskytovat informace o uživateli ve smyslu: 

- Upozornění na nouzovou událost (pád). 

- Upozornění na nečekané chování a činnosti (chůze po bytě pozdě v noci). 

- Upozornění na každodenní aktivity (přijímání léků). 

5.4.1 Komerční příklady vizualizací 

Komerční produkty poskytující asistivní služby obsahují mnoho vizuálních prvků, jako 

jsou texty, barevné tabulky a grafy. Každý typ produktu se liší především v tom, jak představuje 

naměřená data.  

ActivPal – systém ambulantního monitorování. Výkonný vizualizační systém poskytuje 

stručná a snadno interpretovatelná grafická znázornění pohybové aktivity osob. Pohyb je 

klasifikován jako vsedě, vestoje nebo chůze. Důležitým faktorem určování správného pohybu byla 

zpětná vazba uživatelů a potvrzení pohybu.  

 

 

Obrázek 10:ukázka jednodenního profilu uživatele systému ActivPal. [20] 
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 Obrázek 10 znázorňuje nahrávání aktivity uživatele pomocí ActivPal senzoru po dobu  

14 hodin. Profil zobrazuje vzor činností v průběhu dne. Uživatel je neaktivní po většinu času, byl 

aktivní pouze v 9, 10 hodin ráno a v 16 hodin odpoledne. Pomocí těchto denních profilů by 

pečovatelé mohli rozpoznat zlepšení či zhoršení zdravotního stavu či vhodnost podávání péče.   

ADLife2 je systém poskytující rozhraní pro zastoupení klientských dat určených  

pro zdravotnictví. Rozhraní je zobrazeno tabulkou znázorňující jednotlivé aktivity po dobu dne, 

týdne a měsíce. Každá buňka je vyjádřena barvou reprezentující aktivitu na základě směrodatné 

odchylky od předchozího týdne. Každá buňka odkazuje na určité časové období s odkazem  

na kompletní datové soubory ve formě sloupcových grafů.     

             [20] 
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6 Příslušné normy 

BACS - automatizační a řídicí systémy budov (Building Automation and Control System). 

HBES – elektronické systémy pro byty a budovy. 

HVAC – vytápění, větrání a klimatizace (Heating, Ventilation and Conditioning). 

6.1 ČSN EN 504 91-1 

Rozhraní = sdílená hranice mezi dvěma implementacemi funkcí patřící k jedné nebo více 

funkčním skupinám. 

Služba = výhoda poskytovaná spotřebiteli meziaplikační vazbou, nebo místní řídicí jednotkou, 

nebo dálkově poskytovatelem služby a využívající entity a funkce aplikací, které jsou pro ni dostupné. 

Seskupení = skupina aplikací využívající stejný typ HBES pro přibližně stejný typ informací, 

jejichž výměna má být řízena stejným průmyslovým a tržním sektorem. 
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Tabulka 1: Souhrn nejdůležitějších aplikačních požadavků dle ČSN EN 50491-1. 

Seskupení Aplikace pokryté HBES a BACS 

Automatizace Řízení osvětlení 

  Řízení žaluzií 

  Řízení vchodu a dveří 

HVAC Řízení vytápění 

  Řízení klimatizace 

  Větrání 

  Inteligentní měření energie 

Zabezpečení Detekce plynu 

  Detekce kouře 

  Detekce požárního poplachu 

  Detekce zaplavení 

Instalátor ultranízkého napětí Detekce vniknutí 

  Sociální poplach 

  Řízení přístupu 

  Zvukový/obrazový dveřní interkom 

  Videodohled 

  Vnitřní hlasová komunikace 

  Venkovní hlasová komunikace 

AV Rozvod hudby 

  Rozvod obrazu 

  Rozvod TV programů 

IT Sdílení PC a periferních zařízení 

  Přístup k internetu 

  Síťová paměť 

Obecně Dohled nad domem 

 

[21]  

6.2 ČSN EN 590–2–2  

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) 

Část 2-2: Přehled systému – Všeobecné technické požadavky 

Evropská norma definuje všeobecné technické požadavky na bytové a domovné elektronické 

systémy (HBES) založené na SELV nebo PELV. Zaměřuje se na kabeláž a topologii, elektrickou  

a funkční bezpečnost, podmínky prostředí a chování v případě poruchy a rovněž na pacifická pravidla 

pro instalaci HBES. 
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HBES rovněž zahrnuje rozhraní přístrojů a zařízení zajišťující připojení k HBES. Nezahrnuje 

části přístrojů a zařízení, které nesouvisejí s funkčností HBES.     [22] 

6.3 ČSN EN 12464 - 1 

Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů  

Část 1: Vnitřní pracovní prostory  

Em = udržovaná osvětlenost na srovnávací rovině . 

UGR = maximální mezní hodnoty indexu oslnění UGR (limity indexu oslnění UGRL podle 

systému jednotného hodnocení oslnění). 

Uo = minimální rovnoměrnost osvětlení na srovnávací rovině. 

Ra = minimální indexy podání barev. 

Tabulka 2: Požadované hodnoty vybraných veličin pro světlo a osvětlení ve vybraných 

místnostech. 

Druh prostoru, úkolu nebo 

činnosti 
Em (lx) UGRL Uo Ra Specifické požadavky 

vzdělávací   

učebny, konzultační místnosti 300 19 0,6 80 osvětlení má být regulovatelné 

schodiště 150 25 0,4 80   

zdravotnictví - lůžkové pokoje   

celkové osvětlení 100 19 0,4 80 osvětlenost na úrovni podlahy 

jednoduché vyšetřovací úkony 300 19 0,7 80   

vyšetřovny    

celkové osvětlení 500 19 0,6 90   

 

[23] 

6.4 Sbírka zákonů č. 6/2003 

Vyhláška ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. 

Touto vyhláškou jsou stanoveny hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb zařízení pro výchovu a vzdělání, vysokých 

škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní 

péče, ústavů sociální péče. Ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a staveb pro shromažďování 

většího počtu osob.  

 



 

 

39 

 

Výběr základních pojmů § 2 

a) Mikroklimatické podmínky – podmínky teplotní, vlhkostní a proudění vzduchu  

ve vnitřním prostředí staveb. 

b) Teplotní podmínky – teplota vzduchu ti (°C) a výsledná teplota kulového teploměru  

tg (°C). 

c) Vnitřní průměrná teplota – aritmetický průměr hodnot teploty, zjišťované rovnoměrně po 

dobu pobytu. 

d) Klimatizace – větrání zajišťující úpravu čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu přiváděného do 

místnosti. 

e) Standardní podmínky – teplota vzduchu 20 °C a tlak vzduchu 101,32 kPa. 

Mikroklimatické podmínky § 3 

(1) Provoz v pobytových místnostech se zajišťuje tak, aby byly dodrženy přípustné 

mikroklimatické podmínky, s výjimkou mimořádné chladných nebo mimořádně teplých 

dnů. Za mimořádně chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního 

vzduchu dosáhla hodnoty -15°C. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší 

teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30°C.  

(2) V případě mimořádně chladných dnů při poklesu vnitřní průměrné teploty pod 16°C se 

provoz pobytových místností zastaví, pokud není možno vnitřní teplotu zvýšit 

odpovídajícím vytápěním na výslednou teplotu. 

(3) Při použití sálavého vytápění nesmí intenzita osálání v místě hlavy člověka překročit  

200 W.m
-2

. 

(4) Pobytové místnosti musí mít zajištěno přímé nebo nucené větrání. 

(5) Množství vyměňovaného vzduchu ve větraném prostoru se stanovuje s ohledem na 

množství osob a vykonávanou činnost tak, aby byly dodrženy mikroklimatické podmínky 

a hygienické limity chemických látek a prachu. 

(6) Nucené větrání se použije tam, kde přímé větrání je nedostačující k odvodu vznikajících 

škodlivin a tepelně-vlhkostní zátěže prostoru. 

(7) Vývody odváděného vzduchu do venkovního prostředí se umisťují tak, aby nedocházelo 

ke zpětnému nasávání znečištěného vzduchu do okolních vnitřních prostorů.  
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Mikroklimatické podmínky 

Tabulka 3: Požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru. 

Typ pobytové místnosti 
Výsledná teplota tg (°C) období roku 

teplé chladné 

ubytovací zařízení 24,2 ± 2,0 22,0 ± 2,0 

zasedací místnost staveb pro 

shromažďování většího 

počtu osob 

24,5 ± 1,5 22,0 ± 2,0 

učebny 24,5 ± 1,5 22,0 ± 2,0 

ústavy sociální péče 24,0 ± 2,0 22,0 ± 2,0 

zdravotnická zařízení 24,0 ± 2,0 22,0 ± 2,0 

 

Tabulka 4: Rychlost proudění vzduchu v pobytových místnostech. 

teplé období roku 0,16 - 0,25 m.s-1 

chladné období roku 0,13 - 0,20 m.s-1 

 

Tabulka 5: Relativní vlhkost vzduchu v pobytových místnostech. 

teplé období roku nejvýše 65 % 

chladné období roku nejméně 30 % 

[24] 

6.5 Sbírka zákonů č. 268/2009 

Vyhláška ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích stavby. 

Změna: 20/2012 Sb. 

Základní pojmy 

a) Ubytovací jednotka 

1. Jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním  

a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny. 

2. Ubytovací jednotka v zařízení sociálních služeb určená k trvalému bydlení.  

[25] 

Pobytové místnosti jsou definované jako prostory, které svou polohou, velikostí a stavebním 

uspořádáním splňují požadavky, aby es v nich zdržovaly osoby. Ukazatelem kvality vnitřního 

prostředí je oxid uhličitý CO2. I když není cítit, podílí se na celkovém pocitu pohody, únavě, 

nesoustředěnosti a drobných zdravotních potížích.  
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Tabulka 6: Účinky CO2 na lidský organismus. 

Koncentrace 

[ppm] Účinky 

cca 350 úroveň venkovního prostředí 

do 1000 doporučená úroveň CO2 ve vnitřních prostorách 

1200 - 1500 doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách 

1000 - 2000 nastávají příznaky únavy a nižování koncentrace 

2000 - 5000 nastávají možné bolesti hlavy 

5000 maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik 

> 5000 nevolnost a zvýšený tep 

> 15000 dýchací obtíže 

> 40000 možná ztráta vědomí 

 

Obytné prostory musí mít dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu 

s normovými hodnotami. Podrobné požadavky na větrání bytů a bytových domů včetně doporučených 

systémů větrání uvádí ČSN EN 15665/Z1. 

V ČSN EN 15251 jsou limity rozděleny do kategorií podle požadavků na kvalitu prostředí  

a nejsou dány absolutní hodnotou, ale zvýšením nad koncentrací venkovní. 

Tabulka 7: Zvýšení koncentrace CO2 nad venkovní koncentraci. 

Kategorie 

CO2 

[ppm] 

I 350 

II 500 

III 800 

IV > 800 

Kategorie I vysoká úroveň očekávání: pro prostředí se speciálními požadavky, u zdravotně 

oslabených osob apod. 

Kategorie II normální prostředí: pro nové a rekonstruované budovy. 

Kategorie III přijatelné prostředí: pro staré budovy. 

Kategorie IV: omezené použit, jen pro část roku.  

[26] 
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7 Sběrnicové systémy 

7.1 KNX/EIB 

Jedná se o inteligentní systém pro řízení a ovládání elektroinstalace.  

Architektura KNX umožňuje řízení malých i velkých aplikací. Všestrannost KNX nabízí 

uskutečnění nejrůznějších logických vazeb a kvalita jeho přístrojů zaručuje bezporuchový chod  

po mnoho let. Přístroje jsou autonomní, mají tedy „inteligenci“ zabudovanou přímo v sobě a tím 

pádem nepotřebují řídicí počítač. V případě, že dojde k poruše jednoho prvku, nezhroutí se celý 

systém.  

Při vnější poruše (ztráta napájecího napětí), se po obnovení přístroje samy nastaví do určeného stavu.  

KNX/EIB je průmyslový komunikační systém, který se v systémové technice budov používá 

pro síťové informatické spojení zařízení (snímačů, akčních členů, regulačních a řídicích zařízení, 

obslužných a měřicích zařízení). Implementace KNX/EIB je přizpůsobena elektrotechnické instalaci, 

čímž jsou zajištěny funkce a automatizované procesy v budově. 

Data určená pro vzájemnou komunikaci se vkládají do datového telegramu a prostřednictvím 

instalační sběrnice se digitálně přenášejí. Sběrnici je možno realizovat různým fyzikálně – technickým 

způsobem. V případě KNX/TP je to kabel Twisted Pair, tj. kroucený pár metalických vodičů,  

u KNX.PL je to silový kabel a v případě KNX.RF se používá rádiového spojení. Lze rovněž použít 

přenos dat optickým kabelem. Výměna informací probíhá přímo mezi jednotlivými účastníky, kteří 

mají realizovat dané funkce. 

Evropská instalační sběrnice KNX/EIB je celosvětový standard pro systémovou techniku 

budov.  

Hlavními přínosy KNX/EIB je více bezpečnosti a větší hospodárnost, proto se stále více 

uplatňuje elektronika a průmyslové spojovací techniky v bytových i v účelových stavbách. 

Konkrétní přínosy aplikace KNX/EIB v budovách: 

Oblast komfortu 

- Svítidla v budově lze zapnout nebo vypnout stisknutím jednoho tlačítka. 

- Pomocí ovládání lze sepnout předefinovanou světelnou scénu. 

- Rolety v podlaží lze vytáhnout nebo spustit jedním stisknutím tlačítka. 

Oblast bezpečnosti 

- Po setmění jsou při vstupu na pozemek budovy automaticky osvětleny oblasti vchodu/vjezdu. 

- U oken je možno ohlásit, zdali jsou okna otevřena nebo zavřena. 

- Po stisku poplachového tlačítka lze rozsvítit osvětlení v celém domě. 

- V době nepřítomnosti se může provést simulace „oživlého domu“ nastavením příslušných 

sekvencí.  
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Oblast hospodárnosti 

- Když je otevřeno okno, zavře se ventil topného tělesa. 

- Žaluzie a rolety se nastavují v době slunečního svitu tak, aby to ovlivnilo teplotu místnosti. 

Produkty KNX/EIB můžeme rozdělit do čtyř hlavních skupin: 

- systémové přístroje (napájecí zdroj, akumulátory, liniové a oblastní spojky, USB a IP 

rozhraní); 

- snímače (tlačítkové snímače, snímače pohybu); 

- akční členy (ovladače, žaluziové nebo roletové akční členy); 

- ostatní (logické moduly, kontrolní panely).      [2] 

7.2 BACnet 

BACnet (Building Automation and Control Network) je standardizovaný komunikační 

protokol pro automatizační a řídicí systémy budov, v němž si zařízení a systémy mohou vzájemně 

vyměňovat informace.  Poskytuje otevřený a pružný komunikační protokol, který umožňuje 

provozovat komponenty od různých výrobců.        [2] 

BACnet je hlavně určen pro zajištění automatizace, řízení a komunikaci budov. Je proto 

založen na objektové reprezentaci a organizaci fyzických vstupů a výstupů, stejně jako na nefyzickém 

konceptu jakým je software. Objekty mohou reprezentovat každý jeden fyzický bod nebo skupinu 

bodu, které společně vytvářejí či reprezentují jednu specifickou funkci. Každý objekt splňuje 

definované požadavky, čímž umožňuje spoluvytvářet síť mnoha propojených objektů nezávisle  

na zařízení, systému či aplikaci, které fyzicky přísluší.  

Vhodnými aplikacemi pro BACnet jsou: 

- řízení HVAC, 

- detekce a hlášení požárů, 

- řízení osvětlení, 

- zabezpečovací a hlídací systémy. 

BACnet sám o sobě není klasickou kompletní komunikační sběrnicí, ale dá se říct,  

že kontroluje jen vyšší vrstvy komunikačního modelu. 

Systém vzájemného předávání zpráv mezi jednotlivými objekty využívá již existujících 

komunikačních/přenosových protokolů. Jedná se o zcela soběstačné LAN systémy, jako jsou Ethernet, 

ARCNET a LongTalk. Dále lze komunikovat po internetu (IP komunikace).    [27] 

7.3 LonWorks 

Sběrnice LonWorks je průmyslová sběrnice navržená na specifické potřeby automatizace 

budov. Lze ji využít k ovládání technických zařízení nejen v jednotlivých obytných nebo účelových 
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budovách, ale i v rozsáhlých komplexech průmyslových podniků, skladišť, letišť, nádraží  

nebo sportovních areálů. Může zde ovládat osvětlení, vytápění, větrání, klimatizaci, nebo pohyblivá 

schodiště a výtahy. 

Pro své vlastnosti je sběrnice LonWorks velmi vhodná také pro dálkový sběr dat. Její 

předností je, že pro přenos dat může používat různá média: vinutou dvojlinku, světlované vlákno, 

přenos po elektrické síti nebo rádiový přenos.  

LonWorks se uplatňuje více ve světě než u nás v ČR. Aby bylo možné dálkový sběr dat 

realizovat, je nutné, aby měřiče (elektroměry, vodoměry, plynoměry a měřiče tepla) měly pulzní 

výstup. Pulzní výstupy jsou snímány moduly SLX nebo Lonet, které zabezpečují přenos dat  

na nadřazené pracoviště. Druhou variantou jsou měřiče s komunikačním rozhraním. V tomto případě 

musejí být moduly SLX nebo Lonet osazeny odpovídajícím aplikačním rozhraním (RS-232, RS-485, 

M-Bus). 

Vinutá dvojlinka se používá pro přenos dat přednostně tam, kde je to možné. Je 

nejspolehlivější, ale také nejnáročnější na realizaci – vyžaduje mezi účastníky komunikace položit 

sdělovací kabel. To není všude možné, jak z ekonomických, tak i z technických důvodů.  

Další možností je přenos po elektrické síti. Překážkami pro vysokofrekvenční signály sběrnice 

jsou ovšem transformovny. Tyto překážky nemusejí být nepřekonatelné, je však nutné 

k transformátoru připojit frekvenční propust.  

Rádiový přenos probíhá v pásmu 433 MHz. Vzhledem k omezenému vysílacímu výkonu je 

omezený i dosah signálu. Problémy může také způsobovat elektromagnetické vlnění.  

Obvykle se přenášejí údaje o spotřebě vody, plynu a výrobě tepla. Dále mohou být sledovány 

údaje o spotřebě elektrické energie.        [28] 
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8 Vizualizační systémy 

Vizualizace je interpretace obrazovými prostředky nebo převedení do viditelné formy. 

Tedy pomocí moderních počítačových technologií dáváme myšlenkám viditelnou formu. Z běžných 

stavebních plánů nebo technických výkresů se obvykle vytvoříme detailní zobrazení příslušného 

objektu. 

Výhody vizualizací 

Názornost  

Málo laiků je schopno si dostatečně představit navrhovaný objekt, má-li k dispozici pouze 

tradiční stavební dokumentaci (půdorysy, řezy, pohledy). Do úplných podrobností to často nedokáže 

ani architekt. Vizualizace svou názorností dovoluje autorovi objektu, aby své představy jednak sám 

korigoval a výsledek potom jasně sdělil investorovi nebo budoucím uživatelům stavby. 

 

Úspora nákladů 

Přesná představa o stavbě vytvořená vizualizací zabraňuje zbytečným změnám projektu 

po zahájení stavby. Takovými změnami vznikají velmi vysoké ztráty - řádově vyšší, než kolik by stála 

vizualizace. 

Svoboda 

Díky moderním vizualizačním technologiím lze nasimulovat v podstatě cokoliv. Je možné 

zvolit barvu fasády, druh střešní krytiny, počet a druh stromů v okolí, roční nebo denní dobu, úhel 

a vzdálenost kamery. 

Adaptibilita 

Změny jednou vytvořené vizualizace obvykle nejsou náročné ani časově, ani finančně. To je 

zvláště výhodné např. u vzorových projektů rodinných domů upravovaných na míru jednotlivým 

investorům.  

Důvěryhodnost 

Dobrá grafická prezentace nabídky formuje názor možných zákazníků na nabízející produkt. 

Podle marketingových průzkumů působí také důvěryhodněji, než klasická kresba.  

 

Vizualizace provozních stavů jednotlivých funkcí a ovládání budov v průmyslové instalaci se 

nazývá SCADA/HMI. Jsou to software, pomocí kterých lze zobrazovat a případně ovládat jednotlivé 

funkce systému.           [29] 

8.1 SCADA/HMI 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquistion = supervizní řízení a sběr dat) není 

plnohodnotným řídicím systémem, ale zaměřuje se spíše na úroveň supervizora (dispečera). Zpravidla 

je to software fungující nad skutečným řídicím systémem založeným např. na PLC (programovatelný 
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logický automat) nebo jiných hardwarových zařízeních. HMI je zkratka pro Human Machine 

Interface, to je rozhraní mezi člověkem a strojem. 

SCADA je vizualizační systém zajišťující sběr, zpracování a prezentaci zaznamenaných dat 

během procesu. Tyto operace probíhají v reálném čase. Data jsou posílána na centrální PC, kde jsou 

zpracována a následně zobrazena. Nejedná se o plnohodnotný řídicí systém, jde spíše o funkci 

„dispečera“. Tedy funguje jako nadstavba řídicího systému. Systém je možné ovládat odkudkoli díky 

propojení s komunikační síti. [30] 

Tyto programy jsou stěžením vybavením operátorských stanic a jádrem celého systému. 

Zajišťují monitorování, ovládání a parametrizaci, sběr a ukládání historických dat, přehledy hlášení  

a správu alarmů, zasílají e-maily s SMS. Řídí interakce na jednotlivých kanálech mezi autonomními 

subsystémy technologie. V těchto aplikacích, dnes často již propojených s informačními systémy  

a databázovými servery SQL, je k dispozici zdroj obrovského množství informací, snadno dostupného 

jak technikům, správcům, energetikům, tak i vrcholovým manažerům. Tyto informace jsou navíc 

dostupné uživatelům odkudkoli na světě díky připojení na internet a integrovaným Web serverům.[31] 

Jednotlivé vizualizace mohou být signalizovány pouze LED diodami zapnutých či vypnutých 

funkcí. LCD panely, na kterých již lze vidět momentální analogové hodnoty snímačů. Dotykovými 

panely, které jsou obvykle přizpůsobeny sběrnicovému systému, Díky těchto panelů lze nejen 

jednotlivé stavy snímačů monitorovat, ale i ovládat a nastavovat jednotlivé scény a programy.  

Další možností je použití vizualizačního software, který lze nainstalovat na libovolný počet 

počítačů a pomocí rozhraní a patřičných ovladačů je možné se připojit je sběrnici. Nejpoužívanější 

propojením je prostřednictvím OPC serveru. Pomocí OPC lze sběrnicový systém monitorovat  

a ovládat vzdáleně přes internet. Dále umožňuje komunikaci i s ostatními systémy v budově  

a vzájemně s nimi sdílet data. [29] 

8.1.1 Příklady SCADA/HMI systémů 

Reliance 

Reliance 4 je profesionální SCADA/HMI systém určený pro monitorování a ovládání 

průmyslových technologií a automatizaci budov. Výsledkem je bohatě škálovatelný, bezpečný  

a robustní systém optimalizovaný i pro velmi rozsáhlé aplikace. V systému lze tvořit jak jednoduché 

aplikace, tak rozsáhlé projekty se síťovou komunikací, webovými a mobilními klienty. Systém 

Reliance je prostřednictvím sítě zahraničních distributorů prodáván do celého světa. V současnosti je 

provozováno více než 10 000 instalací na všech pěti kontinentech.  

Pro základní funkce, jako je zobrazování dat, ovládání technologie, obsluha alarmů, síťová 

komunikace, ukládání dat do databází či zobrazování trendů, není potřeba psát žádný programový kód. 

Vše se pouze parametrizuje. Pro pokročilejší funkce je možné vytvořit skripty v jazyku VB Script.  

Pro zobrazení vizualizace na webu či PDA stačí projekt exportovat. 
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Správce textů umožňuje překlady do libovolného jazyka a různých znakových sad. Jazyk lze 

tak za běhu změnit, např. na základě přihlášení uživatele. 

OPC Server Reliance 4 a integrované webové služby poskytují otevřenost systému a možnost 

propojení vizualizace s ostatními systémy zákazníka.  

Systém Realiance podporuje také připojení IP kamer, interakci pomocí zpráv SMS, ukládání 

do databází SQL či komunikaci standardy OPC. 

CORAL:TIRS.NET 

TIRS.NET je intuitivní systém SCADA/HMI, který klade důraz na rychlost, jednoduchost  

a opakovatelnost řešení. Může se používat jak v rozlehlých řešeních, tak v malých projektech. 

Dispečerské aplikace se vytvářejí pouhou konfigurací bez programování a vzhledem k jeho 

architektuře mnohem rychleji než v obdobných systémech. K dispečinku lze bez zastavení provozu 

přidávat klienty, měnit vizualizační obrazovky i jiné parametry.  

Jádro systému (komunikace, alarmy) běží závisle na připojených klientech jako služba 

operačního systému i bez přihlášeného uživatele. Data jsou ukládána do databáze serveru Microsoft 

SQL, který je součásti dodávky.  

Historická data lze zobrazovat v grafické nebo tabulkové podobě a pomocí dalších modulů s nimi 

provádět výpočtové operace (provádět analýzu chování sledované technologie, ve výrobě sledovat 

chod a využití strojů apod.). 

Microsys: PROMOTIC 

Komplexní vývojový nástroj umožňuje tvořit aplikace pro vizualizaci, monitorování a řízení 

technologických procesů v širokém spektru průmyslových odvětví. Efektivnost a spolehlivost systému 

potvrzují tisíce jeho aplikací běžící v průmyslových podnicích u nás i ve světě. Systém Promotic se 

vyznačuje propracovanými funkcemi, výjimečně otevřenou architekturou a velmi příznivou cenou.  

Promotic je nativní vícejazyčná podpora jak ve vývojovém prostředí, tak i v runtime. 

Disponuje mimo standardní funkce běžné pro software SCADA také propracovaným webovým 

serverem, který dovoluje automaticky zpřístupnit data a obrazy aplikací na internetu i v intranetu. 

Samozřejmostí je také podpora zpětných zásahů do systémů ze strany webového klientu.  

Ve webových aplikacích jsou algoritmy prováděny na straně klienta, což vede k významné úspoře 

kapacity serveru.  

Systém umožňuje napojení a různé informační systémy – od jednoduchých souborových 

databází až po podnikové informační systémy.  

Moravské přístroje: Control Web 

Control Web je jednotné programové prostředí pro vývoj a provozování aplikačních programů 

v oblastech automatizační a informační techniky. Vyznačuje se unikátní koncepcí sestavování 
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aplikačních programů z jednotlivých komponent bez jakýchkoliv omezení ve složitosti, funkčnosti  

a rozsáhlosti aplikačních programů. [32] 

8.2 OPC 

Pokud nemá být dispečinkové pracoviště osazeno spoustou počítačů, je třeba zajistit  

v software nebo hardware nadřazené řídicí úrovně most s propojením systémů prostřednictvím 

komunikačních kanálů a odpovídajících ovladačů. V současné době se stále více rozšiřuje použití OPC 

serverů a otevřených komunikačních protokolů – standardů. 

OLE for Process Control (OPC) je technologie navržená pro připojení softwarových aplikací 

s hardwarem pro řízení technologií. Je to otevřený standard zajišťující nepřetržité získávání dat 

z připojených hardwarových zařízení. Metody získávání dat jsou nezávislé na typu připojeného 

zařízení. Díky tomu si koncový uživatel může vybrat libovolný software a hardware, podporující 

standard OPC a nemusí si dělat starosti s dostupností komunikačních driverů pro jednotlivá zařízení.

             [33] 

Standardní OPC je řada specifikací vyvinutých průmyslovými výrobci, koncovými uživateli  

a vývojáři software. Tyto specifikace definují rozhraní mezi klienty a servery, stejně jako servery  

a servery, včetně přístupu k reálným datům, monitorování alarmů a událostí, přístup k historickým 

datům a další aplikace. 

Specifikace OPC Classic jsou založeny na technologii Microsoft Windows pomocí 

COM/DCOM (Distributed Component Object Model) pro výměnu dat mezi softwarovými 

komponenty. Specifikace je odděleně definována pro přístup k procesním datům, alarmům  

a historickým datům. [34] 

Existují dva typy OPC komponent: OPC klient a OPC server. 

8.2.1 OPC klient 

Jedná se o aplikaci, která získává data z OPC serveru a dále je zpracovává. Typickým 

příkladem jsou MMI a SCADA/HMI aplikace. 

8.2.2 OPC server 

OPC server poskytuje OPC klientovi data. Je to aplikace vytvořená specificky pro jednotlivá 

hardwarová zařízení. Vyčítá data ze zařízení a zpřístupňuje je OPC klientovi. 

OPC klient komunikuje s OPC serverem pevně definovaným rozhraním. Díky tomu může 

libovolný OPC klient komunikovat s jakýmkoliv OPC serverem bez ohledu na to, pro jaké konkrétní 

zařízení byl OPC server vytvořen. 

Aby bylo zaručeno, že OPC bude široce použitelný standard, vyhovující potřebám většiny 

průmyslových aplikací, zabývá se celosvětově tvorbou, rozšiřováním, ale i prezentací a šířením OPC 

specifikací organizace OPC Foundation. OPC Foundation sdružuje celosvětově stovky firem – členy 
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OPC Foundation, kteří standard OPC neustále zdokonalují a rozšiřují. Jedná se zejména o zapracování 

nových technologií, například standardního rozhraní pro přístup k datům přes Internet. [33] 

8.2.3 Základní principy pro OPC komunikaci 

OPC je standardizovaná specifikace rozhraní pro aplikace, které jsou zaměřeny na řízení  

a monitorování rychlých procesů. Specifikace má architekturu klient – server, je zaměřena na tyto 

oblasti: 

- sdílení dat (OPC DataAccess), 

- sdílení alarmů a událostí (OPC Alarm and Event Handling), 

- sdílení historických trendů (OPC Historical Data Access), atd. 

OPC server je aplikace pro operační systém Windows, která je buď samostatný program  

nebo knihovna. Takový OPC server umí například komunikovat s PLC automatem přes sériovou linku 

a zároveň umí data nabízet přes OPC rozhraní jiným aplikacím v operačním systému Windows.  

CACHE – pomocná paměť OPC serveru, do které průběžně server ukládá data, která získá 

z jiných zdrojů dat. Pokud OPC klient potřebuje data, nemusí je získávat pomalu z PLC automatu, ale 

rychle je vyčte z této paměti v OPC serveru. 

DEVICE – zdroj dat, ze kterého OPC server získává data, přístup je obvykle pomalejší než 

z CACHE.  

Asynchronní přenos – způsob přenosu dat mezi klientem a serverem. Klient pošle OPC 

serveru požadavek a nečeká na konec zpracování požadavku. Požadavek bude OPC serverem 

zpracován během určité doby a výsledek bude klientovi poslán. Klient mezi posláním požadavku  

a výsledkem může provádět jiné operace. Jedná se o vhodný druh přenosu pro dlouhotrvající operace 

(zápis nebo čtení dat z DEVICE). 

Synchronní přenos – způsob přenosu dat mezi klientem a serverem. Klient pošle OPC 

serveru požadavek a čeká na konec zpracování požadavku. Druh přenosu vhodný pro velmi rychlé 

operace (zápis nebo čtení dat z CACHE pokud je OPC server na stejném počítači jako klient). [35] 

8.3 Siemens – Synco living 

Systém automatizace domácnosti Synco living pomáhá snadno a pohodlně řídit systémy 

vytápění, ventilace a klimatizace, osvětlení, rolety a řadu dalších přístrojů v domácnosti a navíc 

srozumitelnou formou zobrazovat údaje o spotřebě. Pro uživatele to může znamenat úsporu až 30 % 

energie na vytápění a pro životní prostředí nižší emise CO2.  

Synco living bezdrátově umožňuje: 

- nezávisle řídit prostorové teploty v jednotlivých místnostech 

- řídit přípravu teplé vody 

- řídit centrální ventilační jednotky 
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- ovládat osvětlení a rolety 

- po připojení okenních, dveřních spínačů a detektorů kouře zvýšit bezpečnost 

- simulovat přítomnost obyvatel 

- uspořit energie  

Synco living komunikuje se všemi automatizačními prvky pomocí mezinárodně uznávaného 

komunikačního protokolu KNX. Díky bezdrátové komunikace KNX lze postupně integrovat další 

komfortní, bezpečnostní a energeticky úsporné funkce. Krom KNX může centrální jednotka systému 

Synco living komunikovat s dalšími přístroji po datové sběrnici. 

Lze zobrazit údaje o spotřebě tepla, chladu, studené a teplé vody, plynu a elektrické energie. 

Údaje o spotřebě energií se odečítají a zasílají firmám, které provádějí rozúčtování nákladů  

na jednotlivé uživatele. Všechny údaje jsou posílány přes e-mailem a jsou také přístupné přes internet. 

Synco living lze zařadit do nových domů a bytů, také ale jej lze začlenit do domů a bytů 

starších. Jeho funkce lze také upravovat přidáváním či odebíráním jednotlivých přístrojů.  

Pro uživatele jsou jeho hlavními výhodami úspory energií a nákladů; díky intuitivnímu 

ovládání snadná obsluha a kompletní ucelený systém automatizace přístrojů.  

Výhodou pro seniory je, že v nabídce nastavení lze měnit také podsvětlení a kontrast displeje 

 a hlasitost akustického signálu. 

 

Obrázek 11: Synco living. [36] 

[36] 



 

 

51 

 

8.4 Loxone 

Umožňuje ovládat vše v domě – od vytápění až po systém fotovoltaiky zvoleným způsobem – 

tlačítky, mobilním telefonem, tabletem nebo centrálními funkcemi. Všechny funkce ovládání domu 

jsou realizovány pomocí Loxone Miniserveru (malá zelená krabička). 

Extension 

Jedná se o rozšiřující modul, který umožňuje rychle a jednoduše přidat do systému další 

vstupy a výstupy, stačí se pouze napojit na Loxone Miniserver.  Integruje již existující technologie  

a protokoly.  

Loxone air 

Lze rozšířit dům o další funkce bez zásahu do elektroinstalace a sekání do zdí. Jedná  

se o bezdrátovou technologii, která byla vyvinuta pro již hotové domy a renovace. 

LAN 

Integrování všech zařízení, které mají svou IP adresu (Loxone music server, Intercom, 

systémy foltovoltaiky, atd.). 

Loxone Cloud Services 

Funkce integrující Miniserver do online světa. Lze posílat dostávat upozornění zavoláním,  

e-mailem, nebo vzdáleným přístupem o náhlých změnách v domě či bytě za vlastní nepřítomnosti. 

Vzdáleným přístupem lze domácnost odkudkoliv ovládat.  

V nepřítomnosti je dům schopen automaticky odpojit zařízení od elektrické sítě, snížit teplotu 

v domě, spustit alarm, zastínit okna apod.  

Další funkce: 

- datum a kalendář (ovládání domu podle dnu v týdnu, dovolené, prázdninách), 

- časovač (pomocí nastavených časů lze ovládat topení, osvětlení, žaluzie), 

- východ a západ slunce (zapnutí venkovního osvětlení po setmění), 

- využití slunce (vyhřátí interiéru domu). 

Dostupné Loxone senzory 

- senzor přítomnosti (zjišťuje pohyb v místnosti), 

- teplotní senzory, 

- senzor stavu oken/dveří, 

- detekce kouře nebo požáru, 

- senzor rozbití oken, 

- záplavový senzor (při objevení vody ve sklepě alarmuje – povodně, porucha), 

- dešťový senzor (při dešti či sněžení upozorní na otevřené střešní okno), 

- senzor větru (při vysokém větru se žaluzie sami vytáhnou, předejde se jejich poškození), 

- senzor vlhkosti (zapnutí ventilace), 
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- senzor CO2 (upozornění na zhoršenou kvalitu vzduchu). 

Výhodou pro seniora může být zaměření Loxone na stálost používání tlačítek. Jedná  

se o rychlý a naučený zvyk ovládání. Jedno tlačítko také může mít více funkcí. Loxone se snaží 

používat jednoduchý koncept pomocí tlačítek. Samozřejmě lze i ovládat dům z jednoho místa 

pomocí mobilu nebo využít vzdálený přístup nad dohledem domu. [37] 

 

Obrázek 12: Miniserver Loxone. [38] 

8.5 xComfort 

Systém bezdrátové inteligentní elektroinstalace je jedinečný zejména bezdrátovou 

obousměrnou komunikací, bez potřeby jakékoliv komunikační sběrnice. Tím se systém stává 

svobodnější pro budoucí změny a rozšíření. Ale zároveň nebrání vytváření velkých projektů téměř 

bez omezení. Prvky systému vzájemně komunikují uzavřeným digitálním protokolem, 

komunikace je obousměrná a spolehlivá. Má podobný standard jako KNX. Na základě rozhraní 

USB, RS232 nebo ethernetové IP komunikace lze do systému postupně zařazovat další prvky.  

Hlavní funkce: 

- řízení osvětlení, stmívání, osvětlení, zastínění, 

- regulace vytápění a chlazení, 

- bezpečnostní funkce (kamery), 

- kontrola spotřeby a výroby elektrické energie, vody, plynu, 

- simulace přítomnosti v domě, 

- automatizace chodu domácnosti, 

- ovládání pomocí dotykového panelu, tabletu, PC nebo smartphonu, 

- dálkový dohled přes internet díky Smart Manageru. 
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Pro zjednodušení ovládání je možné nainstalovat Room Manager (chytrý vypínač) – umožňuje 

zónové řízení pro jednotlivé místnosti. Hlavní výhodou je manuální ovládání až deseti výstupů. Room 

Manager lze ovládat přes mobilní telefon pomocí Bluetooth.      [39] 

8.6 Insight Home 

Společnost Insight Home vyvíjí systém inHome, jehož základem je americký systém AMX. 

Díky systému inHome lze jako u ostatních řídicích sytému dosáhnout energetických úspor, tím 

šetrnosti k životnímu prostředí, vysokých úspor, pohodlí díky ovládání před chytré telefony a tablety. 

Srdcem Insight Home je centrální systém, který díky potřebné infrastruktuře a jednotlivých aktivních 

prvků pomáhá automatizovat provoz domu. Ovládání a řízení celého systému je jednoduché  

a intuitivní. Všechny prvky je možno řídit automaticky i ručně. InHome umožňuje ovládání pomocí 

dotykových obrazovek, přes libovolnou televizi, počítač, notebook nebo mobilní telefon. Dotykovými 

panely může být vybaven celý dům. Některé dotykové panely jsou integrovány fixně do zdi, další 

mohou být vyjímatelné nebo je nahradí dálkové ovládání. V některých Vybrané funkce lze sledovat 

přes internetové rozhraní odkudkoli. Některé funkce lze také ovládat hlasem. Ovládací rozhraní je 

možné modifikovat pro různé uživatele. Dětem lze k některým funkcím přístup omezit, seniorům 

přizpůsobit. Z dotykových panelů je možné kódovat celý dům nebo pouze jeho části.   

Je důležité, aby systém reagoval na pružně na změny venkovních a vnitřních podmínek. 

InHome umožňuje efektivně řídit použité technologie, monitorovat a vyhodnocovat poruchy.  

Systém integruje: 

- zabezpečovací systém,  

- infračervené závory (vnější bezpečnost, např.: upozorní na děti blízko bazénu), 

- kamerový systém vnějších IP kamer a videovrátníku (lze sledovat na televizi, dotykových 

panelech), 

- světelné okruhy (stmívání, nastavené scén), 

- centrální vytápění, 

- sledování a ovládání teplot v domě nebo bytě, 

- vnitřní komunikační systém, 

- řízení domácích spotřebičů (kávovar, trouba na chleba), 

- sledování venkovních teplot, 

- meteorologická stanice, 

- řízení televizí.  

Výhody pro seniory 

Firma nabízí interaktivní koberec, který má v sobě zabudovaný alarm. Pokud na něm osoba 

upadne, senzor detekuje trvalý tlak a koberec a pak vyšle na pult centrální ochrany žádost o pomoc. 

Systém inHome může být navíc vybaven senzory snímající základní fyziologické funkce (EKG, 

teplota, tlak, tep, saturace, atd.).  
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Uživatelské rozhraní se seniorovi dokáže přizpůsobit, nabídne mu co nejjednodušší ovládání 

funkcí a zvětší všechna tlačítka. Umožňuje některé povely zadávat hlasem (osvětlení). 

 

Obrázek 13: Insight Home. [40] 

[40] 

8.7 Desigo Insight 

Systém řízení budov DESIGO nabízí díky své modularitě prakticky neomezené možnosti  

pro řízení a monitorování technických zařízení budov. Oblast nasazení sahá od malých autonomních 

budov až k velkým, vzájemně propojeným komplexům. DESIGO je přitom vhodné nejen pro typická 

zařízení vytápění a klimatizace, ale i pro ostatní systémy v budovách, jako je například osvětlení, 

rozvod elektrické energie, protipožární zařízení nebo zabezpečovací a přístupový systém. 

DESIGO můžeme rozdělit do tří úrovní: periferie, automatizační a řídicí úroveň. Díky 

distribuované inteligenci pracuje každá z těchto tří úrovní nezávisle na ostatních. Pro komunikaci 

uvnitř systému používá DESIGO neutrální standardní protokoly - BACnet pro automatizační a řídicí 

úroveň a LONMARK pro úroveň periferií. 

Nejdůležitější části systému DESIGO:  

DESIGO INSIGHT, řídicí stanice pro monitorování a ovládání, pro grafickou vizualizaci  

a vyhodnocování dat.  

DESIGO PX, řídicí a regulační systém – řeší vlastní automatizaci procesů, místní ovládání  

a komunikaci s řídicí stanicí.  

DESIGO RXC, systém pro řízení jednotlivých místností pro regulaci fancoilů (zařízení určené 

k zajištění ideální tepoty v místnosti), topení apod. včetně řízení světel a žaluzií.  

Komponenty DESIGO OPEN pro integraci cizích systémů na všech úrovních systému. 

Jednou z nejpodstatnějších výhod systému DESIGO je možnost postupného rozšiřování  

po malých krocích a přechod od malého systému až ke složitým komplexům budov.  

Modul pro zpracování historických dat nabízí komfortní vyhodnocování a analýzu jak 

historických dat (čtení offline záznamů z podstanic), tak trendů (snímány online přímo na stanici 
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INSIGHT). Pomocí trendů lze snadno kontrolovat a optimalizovat funkce regulačních okruhů, 

historická data slouží k dlouhodobému vyhodnocování provozu. V systému DESIGO je tato funkce 

implementována podle normy pro protokol BACnet, a proto vizualizaci dat z cizích komponentů 

kompatibilních se standardem BACnet nic nebrání. 

Jednou z nejdůležitějších funkcí systému řízení budovy je automatické hlášení alarmů  

při poruchách, které mohou vzniknout jak v technologických zařízeních, tak v automatizačním 

systému samém. Zpracování alarmů (vyvolání, vizualizace a archivování) musí být jednoduché, 

účinné a dostupné ze všech úrovní obsluhy. 

DESIGO vychází z celosvětově rozšířené normy protokolu BACnet, ve které jsou popsány 

 i složité funkce, jako například časové programy. Časové programy v systému DESIGO jsou 

implementovány pomocí BACnet objektů Schedule (časový program) a Calendar (kalendář). Tyto 

funkce umožňují flexibilní nastavování a úpravy programů – od týdenního programu pro standardní 

provoz až po složité, opakující se výjimky, jako jsou pohyblivé svátky nebo dny typu „každá první 

středa v měsíci“. 

DESIGO používá pro výměnu informací mezi vlastními komponenty světově rozšířené 

standardní protokoly BACnet a LONMARK. Komunikační protokol BACnet se využívá pro přenos 

dat mezi podstanicemi PX i mezi DESIGO PX a řídicí stanicí DESIGO INSIGHT. Jako přenosové 

médium DESIGO používá Ethernet/IP, LON nebo spojení PTP (Point-to-Point). Na úrovni periferií  

a DESIGO RXC systém komunikuje protokolem LONMARK, který je pro tento účel nejvhodnější.  

Vlastnosti protokolu BACnet - normalizovaný a otevřený komunikační protokol BACnet 

se vyznačuje těmito vlastnostmi:  

- BACnet podporuje současná přenosová média: Ethernet, LONTALK, RS485 i spojení  

Point-to-Point. 

- BACnet nabízí 23 předdefinovaných standardních objektů, včetně objektů pro záznam trendů, 

distribuci alarmů nebo časové programy. 

- Systémy s protokolem BACnet nabízejí maximální interoperabilitu při minimálních nárocích 

na uvádění do provozu a konfiguraci.  

- BACnet podporuje decentralizované systémy s distribuovanou inteligencí.  

- BACnet nepodléhá licenčním poplatkům – řešení s tímto protokolem může vyvíjet a používat 

každý. 

Na sběrnici PPS může být připojeno až pět pokojových ovladačů. Přístroje nabízejí 

především tyto funkce:  

- digitální zobrazování hodnot, 

- indikace provozních stavů, 

- přepínání provozních módů zařízení. 

[41] 
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9 OSIsoft 

OSIsoft nabízí otevřenou infrastrukturu pro připojení senzorů, sběru dat a jejich 

vyhodnocování v reálném čase. PI systém umožňuje zpracovávání dat z různé škály snímačů, tím 

zlepšuje efektivitu, kvalitu a především propojuje více typů měřených veličin do jednoho systému. 

OSIsoft umožňuje společnostem v celé řadě průmyslových odvětví v činnostech, jako je průzkum, 

těžba, výroba, zpracování výroby, distribuce a služby využít tok dat pro optimalizaci celé firmy  

a obohatit je o tyto informace. Společnost OSIsoft byla založena v roce 1980, je soukromou 

společností se sídlem v San Leadru, Kalifornii, USA, s pobočkami po celém světě. 

 

Obrázek 14: OSIsoft.[42] 

9.1 PI systém 

- sbírá různá data, ukládá je a podává uživatelům podrobný jejich popis, 

- umožňuje vytvořit přehled o jednom konkrétním systému nebo části a kopírovat jej pro stejné 

typy  

 

Data Source  

Zdroj dat, v mém případě se jedná o dřevodomek, ve kterém se data shromažďují 

v sběrnicových systémech KNX a BACnet. 

PI Interface  

Přeložiště dat, upraví data tak, aby mohly být uloženy do PI Serveru.   

PI Server  

Softwarová část, má dvě základní části: 
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- PI Data Archive Sever (programové strojové prostředí) – velmi dobře komunikuje s PI 

Interface a ukládá robustní data. Pro uživatele je tento typ ukládání dat nejasný  

a nepřehledný, organizace dat je určená pouze pro počítač. 

- PI AF Server (rozhraní pro člověka) – organizace dat je přizpůsobená a přehledná pro 

člověka se stálým přístupem ke všem procesním datům po celou historii. Předává data 

a komunikuje s PI Clients.  

PI Clients  

 Konečné produkty sloužící pro práci s daty (Data Link, ProcessBook, Coresight, Data 

Access). 

Data v PI systému jsou organizována ve třech hlavních úrovních, a to jako: 

- PI AF Assets (jednotlivá aktiva, položky, elementy); 

- PI Asset Attributes (vlastnosti – rysy elementů); 

- PI Tags (štítky). 

PI AF Assets 

- umožňuje organizaci dat v hierarchii (dům – patro – pokoj - senzor), 

- uspořádání do jednotlivých bloků v databázi představuje datový zdroj, 

- jedná se o způsob, jak definovat položku, která je buď konkrétní nebo organizovaná 

do bloku položek. 

PI Asset Attributes 

- popisuje jednotlivé elementy (Assets) – například teplota, 

- mohou mít různé formy: 

o CONSTANT (konstanta) – neměnící se, pevně dané hodnoty (výška, šířka). 

o FORMULA (vzorec) – dopočítává hodnoty ze získaných dat (plocha). 

o TABLE LOOKUP (vyhledávací tabulky) – jedná se o odkazy na data. Lze zde 

získat přístup jinou databází. Využívá se při údržbě databáze. 

o PI TAG (point) – skladovací bod, ukládá data v reálném čase.  

PI Tag 

- ukládá data v reálném čase 

- koncová forma, kterou obvykle sledujeme a chceme zobrazit 

- může být uložen v různých datových typech (decimal, float, integers, boolean, blob, 

string, digitals) 

9.1.1 PI Asset Framework (PI AF) 

PI AF umožňuje definovat konzistentní reprezentace organizačních elementů nebo zařízení, 

tato zastoupení používá v analýze, které přinášejí zásadní a užitečné informace.  
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PI AF umožňuje: 

- identifikovat a přizpůsobit součásti nebo elementy, které tvoří proces 

- pracovat v reálném čase, dopočítávat údaje z těchto elementů 

- zadat organizační struktury prostřednictvím hierarchie a vztahů elementů 

- přidává datům porozumění s přiřazením kontextu dat, takže jsou všechny údaje 

centralizované, smysluplné a relevantní pro koncového uživatele 

- zlepšuje správu dat pomocí společné infrastruktury pro přístup k datům, jejich 

pojmenování, definování a zařazení do jednotlivých procesů 

- dodržuje normy v celé organizaci dat pomocí šablon pro vypracování modelů, procesů 

a výpočtů 

- jedná se o intuitivní vyhledávání údajů a jejich filtrování prostřednictvím modelů  

a hierarchie  

9.1.2 PI Coresight  

Je intuitivní nástroj, web-klient, který umožňuje rychle a snadno analyzovat široká podniková 

data. Podporuje mobilní prohlížeče, má přizpůsobené zobrazení pro malé displeje, díky tomu lze 

sledovat údaje z libovolného zařízení. S PI Coresight lze snadno analyzovat data více způsoby, 

sledovat je tak, jak je třeba je vidět. Vyhledávání jednotlivých dat je optimalizováno, aby se výsledky 

zobrazily během několika sekund. Jednotlivé požadavky lze vyhledávat přes názvy, značky, popisy  

a displeje. Vyhledávání je velmi inteligentní, najde všechna data, která obsahují potřebné informace.  

Snadné použití a jednoduchost designu neomezují výkon PI Coresight. Jedná se o univerzální 

nástroj pro analýzu dat a jejich sdílení. Je možné zde zobrazit hodnoty, trendy, tabulky, průměry – 

díky tomu lze datům snadno a rychle porozumět, mít o nich podrobný přehled. Displeje lze snadno 

sdílet s ostatními.  

9.1.3 PI ProcessBook 

- efektivní zobrazení aktuálních a historických dat umístěných v PI systému; 

- vytváření interaktivních grafických displejů, které lze uložit a sdílet; 

- tvorba dynamických, interaktivních displejů s živými údaji; 

- analýza naměřených dat; 

- okamžité vhledy do naměřených dat, možnost porovnání minulých a aktuálních hodnot; 

-  zvyšuje proces správy, umožňuje rychle reagovat na kritické hodnoty, problémy procesů; 

- má kvalitní grafiku, v jednotlivé grafy a trendy lze posunovat pro co nejefektivnější získání 

informací; 

- flexibilně lze PI ProcessBook displeje integrovat v Microsoft Office; 

- neomezená dostupnost díky internetu. 

PI ProcessBook umožňuje uživatelům okamžitý přístup a vizualizaci dat reálném a současně 

v minulém čase pomocí interaktivních grafických displejů. Data lze zobrazit podle vlastní potřeby – 

v trendech, tabulkách, dynamických symbolech, číselných hodnotách atd. Displeje lze snadno upravit 
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pomocí menu, panelů nástrojů bez potřeby IT pomoci nebo specializovaných konzultantů.  

Po vytvoření displejů, je lze snadno sdílet s jinými uživateli aplikace. 

V případě sdílení displejů skrz různá časová pásma, dokáže systém sám data přeformátovat  

a v daném pásmu správně zobrazit. Takže každý uživatel vidí data, časy a čísla v jejich místní formáty 

a časové zóny.  

Velkou výhodou je vysoce kvalitní grafika, s kterou může každý uživatel vytvořit silný, 

profesionálně vypadající displeje pro různé vizualizace v PI Systému. Displeje lze postupně měnit  

a přizpůsobovat novým podmínkám a potřebám uživatelů. Uživatel může měnit jejich obsah  

od základních informací až po velmi obsáhlé. 

PI ProcessBook dokáže upozornit na kritické hodnoty. Takové situace může uživatel snadno 

přezkoumat hned nebo zpětně. 

PI ProcessBook se integruje s PI Asset Framework (PI AF), díky této funkci lze vytvářet jeden 

model pro různá zařízení, místa, rozdělení a odvětví. Model slouží k dynamické analýze například 

celého podniku, všechna data jsou lehce aktualizovatelná.  

PI ProcessBook může obsahovat data z PI systému pomocí některého z těchto zdrojů: 

- PI servery, 

- PI Asset Framework (PI AF) servery, 

- výpočty z PI údajů, 

- databáze s připojením ODBC, 

- databáze s vlastním uživatelským rozhraním PI ProcessBook. 

ProcessBook displeje mohou být propojeny s jinými displeji nebo jednotlivá tlačítka v nich 

mohou spouštět další aplikace.  
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10 Tvorba vizualizace 

10.1 PI System Explorer 

Nejdříve bylo nutné vytvořit databázi sledovaných senzorů v programu PI System Explorer. 

Novou databázi je možné vytvořit přes záložku File – Database – New Database. Nová databáze byla 

pojmenována jako Dřevodomek.  

 

Obrázek 15: Tvorba nové databáze. 

Po otevření příslušné databáze lze pravým kliknutím myši na položku Elements přidat nový 

element (New Element). Pomocí elementů se vytvoří celá hierarchie databáze. Jednotlivé elementy 

mohou představovat jednotlivé domy, patra, místnosti či samotné senzory.  
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Obrázek 16: Hierarchie databáze Dřevodomek. 

Každý element má své vlastnosti a možnosti práce s nimi, které lze přizpůsobit v jednotlivých 

záložkách General, Child elements, Attributes, Ports, Analyses, Version. 

 

Obrázek 17: Záložky elementu 1.05 – technická místnost. 

Nejdůležitější záložkou je záložka Attributes, která představuje jednotlivé vlastnosti daného 

elementu (tedy místnosti). Vlastnosti elementu představují naměřené hodnoty z dostupných senzorů v 

místnosti. Nový atribut lze přidat tlačítkem New attribute dostupným v tabulce nebo pravým kliknutím 

pod tabulku atributů a výběrem možnosti New attribute.  
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Nový atribut lze nastavit po jeho označení v příslušné tabulce na pravé straně obrazovky. Lze 

zde vložit základní vlastnosti atributu jako: jméno (name), popis atributu (description), definovaná 

jednotka (default UOM), typ (value type), hodnotu (value), datovou referenci (data reference) a další 

nastavení (settings).  

Default UOM (Unit of Measure) nabízí výběr ze základních jednotek, které lze rozšířit  

o podrobnější jednotky. V záložce Go – Unit of measure může uživatel jednotky spravovat a doplňovat 

vzorce pro jejich převody. Sledované hodnoty je pak možné zobrazovat v různých jednotkách a měnit 

je.  

Value je pak dána datovou referencí, může být neměnná, dopočítána nebo sledována a měnící 

se v čase.  

Data reference je nejzásadnější vlastností atributu. Datová reference může být buď konstanta, 

formule (vzorec) nebo PI tag.  

Konstantou je veličina neměnná v čase, kterou stačí jen zapsat do pole Value, může to být 

například šíře či délka místnosti. V tomto případě je jako data reference zadaná hodnota None. 

 

Obrázek 18: Nastavení konstanty. 

Dalším typem datové reference je vzorec, to znamená, že konečná hodnota se musí dopočítat. 

Jako data reference je zadaná hodnota formula. Může se jednat například o výměru místnosti.  
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Obrázek 19: Nastavení vzorce. 

V tomto případě je nutné definovat také vzorec výpočtu, kliknutím na pole Settings se objeví 

nové okno. Do levé strany tabulky se vloží dané parametry (šířka a délka), do pravé strany tabulky se 

vepíše vzorec výpočtu. Díky této metody není nutné dopočítávat i složitější vzorce manuálně. 
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Obrázek 20: Definování formule. 

Třetím použitým typem je PI tag, hodnota sledována v čase. Při nastavení data reference je 

vložena hodnota PI Point.  

 

Obrázek 21: Nastavení PI tag. 
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Po kliknutí na settings musí být příslušný tag ručně dohledán a správně přiřazen danému 

senzoru.  

 

Obrázek 22: Dohledání PI tagu. 

Prvým kliknutím na nastavený atribut se zobrazí nabídka, kde lze hned s daným atributem 

pracovat. Například ho lze hned zobrazit jako trend.  

 

Obrázek 23: Ukázka vložených atributů pro místnost 1.05. 

10.2 PI ProcessBook 

Stisknutím záložky File- New a výběrem ProcessBook Display se vytvoří nový soubor pdi.  



 

 

66 

 

 

Obrázek 24: Vytvoření nového displeje. 

Na pracovní plochu nového displeje lze vkládat obrázky, texty, hodnoty, tagy, grafy, trendy 

tlačítka a všechny objekty lze nastavovat podle vhodnosti.  

 

Obrázek 25: Výběr módu. 

Zásadním výběrem je výběr typu módu. V pracovním módu označeném kladívkem probíhají 

všechny návrhy a zásahy do displejů. V ovládacím módu označeným černou šipkou, probíhá ovládání 

displejů, prohlížení grafů a přepínání mezi displeji. 

Přes záložku Insert – Object lze vkládat jakýkoliv obrázek nebo objekt, například jako pozadí 

displeje nebo pro doplnění vizuální stránky. ProcessBook má knihovnu vlastních nadefinovaných 

obrázků, lze ji otevřít v záložce Draw – Symbol Library a vybrat místo na pracovní ploše, kam 

obrázek umístit.  

Umístění všech objektů na pracovní ploše se zadává kliknutím a tahem myši v ní.  

V záložce Draw je možné si vybrat jednotlivé objekty pro vložení a umisťovat je na pracovní 

plochu. Při vkládání tagů, ať už jako grafů nebo numerických hodnot je nutné tag ručně dohledat nebo 

zadat cestu k vyhledávání z dříve vytvořené AF databáze. Při ručním vyhledávání tagu je potřeba 

kliknout na tlačítko Tag Search, objeví se nová tabulka pro hledání a tam nastavit parametry 

hledaného tagu.  
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Obrázek 26: Ruční vyhledání tagu. 

Nejčastější je hledání podle jména, takže to pole Tag Mask se zadá přesný název nebo 

*částečný název. Obrázek 26 ukazuje manuální vyhledání hodnot pro senzor označený jako 12.10.  

Při vyhledání v AF databázi je nutno otevřít výběr možnosti hledání tagů a zvolit AF2.  

 

Obrázek 27: Dohledání vytvořené databáze. 

Poté zvolit databázi a v její hierarchii dohledat senzor a aktuální hodnotu.  
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Obrázek 28: Dohledání hodnoty tagu v databázi. 

V případě správně zadaných jednotek, lze vybrat jednotky, ve kterých se má hledaná hodnota 

zobrazit. Nalezením tagu se změní v tabulce Define Value i cesta k hledanému tagu.  

 

Obrázek 29: Definování cesty k hodnotě tagu. 

Při vkládání grafů je postup totožný. V záložce Draw se vybere Trend, kliknutím a posunem 

myši na pracovní ploše se objeví tabulka. U možnosti Tag Search se zvolí AF2 a v databázi 

Dřevodomek se opět dohledá senzor BT 12.10 a potvrdí.  
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Obrázek 30: Výběr ze sledovaných senzorů. 

Poté lze měnit vlastnosti grafu v jednotlivých záložkách tabulky Define Trend. Lze měnit jeho 

rozsahy, časový začátek a konec, formát čísel, vzhledová vlastnosti grafu apod.  

 

Obrázek 31: Zadání tří průběhů tagů do jednoho trendu. 

Do jednoho grafu lze vložit i více průběhů, stačí jen dohledat další tag a potvrdit jej.   

Při pravém kliknutí do trendu v módu šipky se objeví tabulka a lze zobrazit detaily průběhu 

grafu. 
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Obrázek 32: Zobrazení detailů. 

Lze zobrazit i statistické podrobnosti o vývoji sledované hodnoty, jako jsou průměr, minimální 

a maximální hodnota, rozsah a podobně. Tyto hodnoty vycházejí ze zadaného rozsahu grafu. 

 

Obrázek 33: Statistické podrobnosti grafu. 

Vytvořené displeje lze zobrazit v internetovém prohlížeči pomocí Coresight, vybraný displej 

stačí pouze přesunout na pracovní plochu Coresight. (http://piaf/Coresight/#/1/NewDisplay)  

viz. Příloha D. 
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10.3 PI DataLink 

K podrobnějším statistickým výsledkům a zobrazení naměřených hodnot s časovým údajem 

slouží PI DataLink. PI DataLink se nainstaluje jako součást Microsoft Office Excel, pracovní plocha je 

totožná s Excelem, je zařazen jako záložka.  

Pomocí Search lze nalézt sledovaný tag buď ručně, nebo v AF databázi. Po určení tagu se 

objeví cesta k němu (Data Item) v zadané buňce Excelu. Poté už lze s daty jednoduše pracovat.  

Pro zobrazení aktuální hodnoty tagu slouží Current Value, starších dat Archive Value a jednoduchým 

výpočtům Calculated Data. Vpravo se objeví lišta a stačí zadat umístění hodnot v buňkách Excelu 

kliknutím do buňky. Je potřeba nastavit parametry, které chceme u tagu sledovat, a v cílové buňce 

se objeví hledané hodnoty.  

 

Obrázek 34: Nastavení výpočtu maxima. 
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Data Item je buňka s cestou k tagu, Start a End Time je určení času, ve kterém je maximum 

hledáno, Time Interval je interval, ve kterém je maximum hledáno (může být třeba 1den – objeví se 

maximum každého dne, 27d = hledání maxima během 27 dní). V Calculated Data zvolíme hodnotu, 

kterou hledáme, lze zvolit celkový součet, minimum, maximum, směrodatnou odchylku, rozsah  

a průměr. 

 

Obrázek 35: Přehled maximálních a minimálních hodnot venkovní teploty v únoru. 

S pomocí DataLink lze vytvářet rychle přehledné tabulky s hodnotami jednotlivých tagů 

 s určením přesného naměřeného času.  

10.4 Výsledky 

Pro vizualizaci byl vybrán dřevodomek, který je součástí stavební fakulty Vysoké školy 

báňské v Ostravě. V domku jsou zavedeny sběrnicové systémy BacNet a KNX. BacNet je určen 

hodnotám teploty, CO2 a vlhkosti, zatímco KNX pro osvětlení a žaluzie. Všechny údaje jsou zasílány 

na server PIAF, ze kterého čerpá celý PI systém. Základním prvkem vizualizace je ProcessBook, 

 ve kterém jsou vytvořeny displeje, mezi kterými se dá snadno přepínat. 
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Obrázek 36: Blokové schéma přepínání mezi displeji. 

Úvodní obrazovka umožňuje vstup do prvního a druhého podlaží domu, k hodnotám 

snímaných z venkovního prostředí, dále k návrhu sledování zdravotního stavu a SOS tlačítku 

simulující vytáčení linky 155.  

Z jednotlivých podlaží se lze dostat do místností. V místnostech jsou pak sledovány provozně 

technické hodnoty, které jsou zobrazeny číslem nebo grafem. Vizualizace je doplněna 3D fotografiemi 

vytvořenými v zdarma dostupném programu Sweet Home 3D.  
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Obrázek 37: Zobrazení druhého podlaží. 

Pro rychlou orientaci byl použit půdorys, který byl zvýrazněn barvami. Hodnoty v procentech 

znázorňují polohu žaluzií v okně. Horní hodnota představuje, zda jsou žaluzie zatažené nebo vytažené, 

spodní hodnota poukazuje na polohu lamel – vodorovně či svisle. Konkrétné hodnoty 0,39 %  

a 99,61 % znamenají, že žaluzie jsou vytažené nahoře s lamelami ve vodorovné poloze. Z druhého 

podlaží se lze přepnout na úvodní obrazovku, nižšího podlaží nebo vstoupit do místností. 
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Obrázek 38: Zobrazení místnosti 2.03. 

V místnosti 2.03 jsou snímány hodnoty teploty, relativní vlhkosti a CO2 pomocí jednoho 

senzoru BT 12.10 a osvětlení. Jelikož teplota v pokoji odpovídá normám (kapitola 6 Příslušné normy), 

je znázorněna zelenou barvou. Kdyby tomu tak nebylo, její hodnota by se zbarvila červeně. Součástí 

displeje je i 3D zobrazení místnosti, které napomáhá k lepší orientaci v prostředí. 

 

Obrázek 39: Zobrazení místnosti 2.02. 

V případě odpojení senzoru nebo špatné komunikaci se serverem se namísto měřené hodnoty 

zobrazí chybová hláška Bad.  
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Obrázek 40: Zobrazení zdravotního stavu. 

Součástí vizualizace je displej zdravotního stavu. Jelikož na dřevodomku dochází pouze  

ke snímání provozně technických funkcí, není displej funkční. Jedná se pouze o návrh zabudování 

monitorování osoby v domácím prostředí do vizualizace. Hodnoty jako je výška osoby by mohly být 

uloženy v databázi a pouze jednou za čas aktualizovány. Váha by mohla být sledována každý den 

nebo v pravidelných intervalech a body mass index (BMI) by se automaticky dopočítával. Tlak  

a teplota by mohly být měřeny opakovaně v průběhu dne. Výkyvy od normálních hodnot lze odlišit 

barevně nebo blikáním.  
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11 Vyhodnocení dotazníku  

Dotazník byl strukturovaný do 11 otázek, které byly položeny co nejjednodušeji, aby 

dotazovaní správně porozuměli daným otázkám. Dotazník je určen lidem starším 45 let, je zaměřený 

na technologie vhodné a přístupné seniorům a jejich ovládání. V závorkách legendy je počet 

přidělených odpovědí nebo bodů jednotlivých odpovědí.  

 Na začátku dotazníku byla potřebná identifikace dotazovaných, zjištění pohlaví, věkové 

skupiny a typ bydlení.  

1. JSEM: 

 

Graf 1: Dotazník – otázka1. 

Dotazníku se zúčastnilo celkem 98 osob. Z toho 62 žen (63 %) a 36 mužů (37 %). 

2. PATŘÍM DO VĚKOVÉ SKUPINY: 

 

Graf 2: Dotazník – otázka 2. 

63% 

37% 

Jsem: 

Žena (62 os) 

Muž (36 os) 

45% 

21% 

23% 

11% 

 Patřím do věkové skupiny: 

45 – 60 let (44 os) 

60 – 75 let (21 os) 

75 – 90 let (22 os) 

 nad 90 let (11 os) 
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Zastoupení věkových skupin dotazovaných bylo následující: ve věku 45 – 60 let bylo 44 osob 

(45 %), 60 – 75 let bylo 21 osob (21%), 75 – 90 let bylo 22 osob (23 %) a nad 90 let bylo 11 osob  

(11 %).  

3. BYDLÍM: 

 

Graf 3: Dotazník – otázka 3. 

Nadpoloviční většina dotazovaných bydlí v bytě, to je 50 osob (53 %), v domě 

s pečovatelskou službou bydlí 13 dotazovaných (13 %), v domově pro seniory 24 osob (25 %)  

a pod odpovědí jiné se skrývají rodinné domy a chalupy, zde z dotazovaných bydlí 9 osob (9 %).  

4. MÁTE OBAVY Z NOVÝCH TECHNOLOGIÍ (POČÍTAČE, CHYTRÉ 

MOBILNÍ TELEFONY, TABLETY)? 

 

Graf 4: Dotazník – otázka 4.  

53% 

13% 

25% 

9% 

Bydlím: 

V bytě (52 os) 

V domě s pečovatelskou 
službou (13 os) 

V domově pro seniory (24 os) 

Jiné … (9 os) 

36% 

64% 

Máte obavy z nových technologií 
(počítače, chytré mobilní telefony, 

tablety)? 

Ano, mám. (35 os) 

Ne, nemám. (63 os) 
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Obecně lidé nemají z technologií obavy, nejčastěji používaným přístrojem je mobilní telefon. 

Z dotazovaných se nových technologií neobává 63 osob (64 %) a obává 35 osob (36 %). 

5. POUŽÍVAL(A) BYSTE NOVÉ TECHNOLOGIE PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ A 

POHODLÍ? 

 

Graf 5: Dotazník – otázka 5. 

Za účelem zvýšení bezpečnosti a většího pohodlí by technologie používalo 72 dotazovaných 

(73 %) a nevyužívalo by jich 26 osob (27 %). 

6. UVÍTAL(A) BYSTE DOMÁCÍ SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU 

S MOŽNOSTÍ ODESLÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT VAŠEMU LÉKAŘI?  

 

Graf 6: Dotazník – otázka 6. 

73% 

27% 

Používal(a) byste nové technologie 
pro větší bezpečí a pohodlí? 

Ano, používal(a) bych 
je. (72 os) 

Ne, nevyužil(a) bych je. 
(26 os) 

71% 

29% 

Uvítal(a) byste domácí sledování 
zdravotního stavu s možností 

odeslání naměřených hodnot Vašemu 
lékaři?  

Ano, uvítal(a) bych to. (70 
os) 

Ne, neměl(a) bych zájem. 
(28 os) 
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70 dotazovaných (71 %) by uvítalo domácí sledování zdravotního stavu s možností odesílání 

naměřených hodnot lékaři a 28 osob by zájem nemělo (29 %). 

7. SVŮJ DŮM(BYT) BYCH CHTĚL(A) OVLÁDAT (REGULACE TEPLOTY, 

OSVĚTLENÍ, SPOTŘEBIČŮ): 

 

Graf 7: Dotazník – otázka 7. 

45 osob (46 %) dotazovaných stále preferuje manuální ovládání domu/bytu, hlasovým 

ovládáním by jej chtělo ovládat 23 osob (24 %), pomocí počítače 12 osob (12 %), dotykovou 

obrazovkou 8 osob (8 %) a pomocí přenosnými přístroji 10 osob (10 %). 

8. KDYBYCH SI MOHL(A) VYBRAT, V BUDOUCNU BYCH CHTĚL(A) ŽÍT: 

 

Graf 8: Dotazník – otázka 8. 

46% 

24% 

12% 

8% 
10% 

 Svůj dům(byt) bych chtěl(a) ovládat 
(regulace teploty, osvětlení, 

spotřebičů): 

Manuálně. (45 os) 

Hlasovým ovládáním. (23 os) 

Pomocí počítače. (12 os) 

Dotykovou obrazovkou. (8 os) 

Přenosnými přístroji. (10 os) 

69% 
5% 

4% 

6% 16% 

Kdybych si mohl(a) vybrat, 
v budoucnu bych chtěl(a) žít: 

Jako teď. (67 os) 

V bytě. (5 os) 

V domově pro seniory. (4 os) 

V domech s pečovatelskou 
službou. (6 os) 
V inteligentním domě. (16 os) 
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67 dotazovaných (69 %) je spokojeno se svou momentální situací z pohledu bydlení  

a v budoucnu by ji měnit nechtěli, z domova pro seniory nebo z domova s pečovatelskou službou by 

se do bytu chtělo přestěhovat 5 osob (5%). Do domova pro seniory by se v budoucnu přistěhovaly  

4 osoby (4 %) a do domova s pečovatelskou službou 6 osob (6 %). Bydlení v inteligentním domě by 

využilo 16 osob (16 %). 

9. JAKÝM ZPŮSOBEM BYSTE UVÍTAL/A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VE 

VAŠEM OBYDLÍ? 

Vyberte 1-3 možnosti. 

 

Graf 9: Dotazník – otázka 9. 

Pro zvýšení bezpečnosti by nejvíce dotazovaných využilo kamerový systém ve společných 

prostorách (64 bodů), pak SOS tlačítko (56 bodů), dále senzorové vybavení (detekce kouře, plynu  

a úniku vody; 43 bodů), nejméně bodů dostalo zdravotnické vybavení (kontrola fyziologických funkcí; 

13 bodů) a kamery v soukromých prostorách (2 body). 
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10. PRO SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH FYZIOLOGICKÝCH PARAMETRŮ 

BYCH BYL(A) OCHOTEN(A) NOSIT: 

Vyberte 1-3 možnosti. 

 

Graf 10: Dotazník - otázka 10. 

Dotazovaní by byli ochotni nejvíce nosit náramek (44 bodů), pak krabičku velikosti mobilního 

telefonu (44 bodů), dále malý senzor přilepený na kůži (41 bodů). Nejméně bodů získalo speciálních 

oblečení s všitými senzory (11 bodů) a hrudní pás (5 bodů). 
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11. KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ BY 

PRO VÁS BYLY NEJVÍCE PROSPĚŠNÉ? 

Vyberte 1-3 možnosti. 

 

Graf 11: Dotazník – otázka 11. 

Dotazovaní by nejvíce uvítali funkci detekce kouře, plynu a unikající vody (52 b), dále 

vybavení alarmy a kamerovým systémem (46 b), funkce vytápění a klimatizace (36 b). Nejméně bodů 

získal přístup k internetu s PC vybavením (15 b), hudba a TV programy (14 b) a osvětlení a žaluzie 

(13 b).  

Dotazník byl určen pro osoby starší 45 let, tedy i pro osoby se prozatím nenacházející 

v seniorském věku. To proto, že tyto moderní technologie zaměřující se na seniory se teprve dostávají 

na trh a blíže se specifikují. Cílem dotazníku bylo zjistit, jak se staví k technologiím dnešní senioři, ale 

také lidé střední generace připravující se na stáří.  

Z dotazníku vyplývá, že různé technologie se dostávají mezi všechny věkové kategorie a jsou 

jimi využívány čím dál více. Opadají předsudky a obavy z nových věcí a přístrojů.  

Dotazník byl rozdán v domově pro seniory, v domově s pečovatelskou službou a lidem 

žijících v soukromých bytech. Pouze část oslovených byla fyzicky schopna a také ochotna se nad 

těmito otázkami pozastavit a zodpovědět je. Tudíž je nutno se zamyslet, že lidé odpovídající na tyto 

otázky byli fyzicky i duševně zdatní a komunikativní. Což nelze očekávat od všech lidí v seniorském 

věku. Častou podmínkou seniorů bylo, aby jim technologii pověřená osoba srozumitelně vysvětlila, 

technologie jim byla prospěšná a naučili se ji snadno ovládat. K mému osobnímu překvapení se 
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mnoho seniorů setkalo se složitými zařízeními a sami je využívají. Ať se jedná o bezpečnostní domácí 

systémy nebo monitorování zdravotního stavu (například 24 hodinový holter). Mnohé domovy  

pro seniory jsou v dnešní době vybaveny alespoň základními bezpečnostními prvky, jako jsou kamery, 

čipové karty registrující odchod a příchod obyvatel, hlásiče požáru, alarmy a podobným vybavením. 

Naprostá většina seniorů je vybavena mobilním telefonem, především pro pocit svého vlastního 

bezpečí a rychlého kontaktu s blízkou osobou.   
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provedení analýzy současného stavu vizualizačních systémů 

provozně technických funkcí na českém trhu, porovnání nynějších a budoucích možností vizualizace 

s vhodností pro seniory a vytvoření samotné vizualizace provozně technických funkcí s použitím 

softwarového nástroje PI. Dále byl vytvořen dotazník zaměřující se na technické dovednosti a míru 

používání nových technologií dnešními seniory. Všechny body zadání diplomové práce byly splněny.  

Na českém trhu se objevuje více firem nabízející systémy domácí automatizace a komfortního 

ovládání domu. Cena inteligentních elektroinstalací je různá podle požadavků a nároků zákazníků, 

obvykle se pohybuje kolem 10 – 15 % ceny nemovitostí, ovšem není to pravidlem. Vizualizační  

a ovládací systémy jsou obvykle zdarma. Neexistují systémy zaměřené přímo pro seniory, celkové 

návrhy se realizují dle požadavků klientů a tím si lze doladit některé funkce. Firma Siemens Synco 

Living nabízí při ovládání domu Senior program, který zjednoduší ovládání, ubere funkce systému, 

zvětší písmo a ikony. Firma Loxone nabízí rozšíření obvyklých funkcí o SOS tlačítko v každé 

místnosti, upozornění na nepřítomnost osoby po určité hodině a možnosti uzávěrů plynu a vody jako 

prevence vyhoření či zaplavení domu. Vše záleží na klientovi a návrhu projektu.  

Monitorování osob v jejich domácím prostředí je velmi individuální otázkou každého jedince. 

Někteří jej vítají se záměrem zvýšení vlastní bezpečnosti nebo jako kontrolu zdravotního stavu. Jiní jej 

odmítají s pocitem silného narušování soukromí. Proto je důležité navrhovat takové systémy 

s čerpáním maximálních informací o osobách, ale zároveň s minimálním narušením soukromí. Je 

vhodné upřednostňovat vycházení z okolních informací prostředí (míra pohybu nebo oxidu uhličitého 

v místnosti, používání spotřebičů a podobně) než vybavovat soukromé prostory kamerovými systémy.  

Návrh vizualizace provozně technických funkcí na dřevodomku byl vytvořen v PI 

softwarovém prostředí firmy OSIsoft. Produkty firmy jsou primárně určeny pro velké průmyslové 

firmy k sledování výrobních postupů a celé škály typů senzorů. Výhodou systému je jeho široké 

uplatnění, přehlednost i při velkém množství dat, možnost individuálního nastavení a hierarchie, 

sledování reálných i historických dat, jejich snadné statistické zpracování a práce s nimi. Nevýhodou 

použití pro vizualizaci domu je nemožnost ovládání jednotlivých funkcí, čímž vizualizace ztrácí  

na hodnotě, protože funguje pouze jako dozorčí prvek. Také jeho cena je vysoká, pohybuje se okolo 

12 000 USD (cca 295 000 Kč). Pro vizualizaci domu by bylo vhodnější zvolit specifikovaný systém 

umožňující ovládání funkcí.  
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Příloha C: Úvodní obrazovka vizualizace. 

 

Příloha D: Otevření displeje v internetovém prohlížeči pomocí Coresight.  
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Příloha E: Dotazník 

1. JSEM: 

a) Žena 

b) Muž 

 

2. PATŘÍM DO VĚKOVÉ SKUPINY: 

a) 45 – 60 let 

b) 60 – 75 let  

c) 75 – 90 let  

d) nad 90 let  

 

3. BYDLÍM: 

a) V bytě 

b) V domě s pečovatelskou službou 

c) V domově pro seniory 

d) Jiné … 

 

4. MÁTE OBAVY Z NOVÝCH TECHNOLOGIÍ (POČÍTAČE, CHYTRÉ 

MOBILNÍ TELEFONY, TABLETY)? 

a) Ano, mám. 

b) Ne, nemám. 

 

5. POUŽÍVAL(A) BYSTE NOVÉ TECHNOLOGIE PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ A 

POHODLÍ? 

a)  Ano, používal(a) bych je. 

b) Ne, nevyužil(a) bych je. 

 

6. UVÍTAL(A) BYSTE DOMÁCÍ SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU 

S MOŽNOSTÍ ODESLÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT VAŠEMU LÉKAŘI?  

a) Ano, uvítal(a) bych to. 

b) Ne, neměl(a) bych zájem. 

 

7. SVŮJ DŮM(BYT) BYCH CHTĚL(A) OVLÁDAT (REGULACE TEPLOTY, 

OSVĚTLENÍ, SPOTŘEBIČŮ): 

a) Manuálně (ručně). 

b) Hlasovým ovládáním. 

c) Pomocí počítače. 
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d) Pomocí dotykové obrazovky (pohybem prstu po obrazovce lze funkce ovládat). 

e) Pomocí přenosných přístrojů – tablety, mobily, ovladače.  

 

8. KDYBYCH SI MOHL(A) VYBRAT, V BUDOUCNU BYCH CHTĚL(A) ŽÍT: 

a) Jako teď – jsem spokojen(a) s momentální situací. 

b) V bytě. 

c) V domě s plnou sociální a zdravotnickou péčí (domovy pro seniory). 

d) V domech s pečovatelskou službou (pouze v případě potřeby je nápomocen 

pracovník pečovatelské služby).  

e) V bytě (domě) vybaveným nejnovějšími technologiemi pro maximální možnou 

bezpečnost a pohodlí (sledování stavu obyvatele domu, nenáročné ovládání 

osvětlení, vytápění, detekce kouře, unikající vody a plynu …). 

 

9. JAKÝM ZPŮSOBEM BYSTE UVÍTAL/A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VE 

VAŠEM OBYDLÍ? 

Vyberte 1-3 možnosti. 

a) Kamerový systém ve společných prostorách (chodby, okolí domu). 

b) Kamerový systém v soukromých prostorách (pokoje, byty). 

c) Senzorové vybavení (zjištění kouře, zapnuté vody, měření oxidu uhličitého). 

d) SOS tlačítko – přivolání pomoci další osoby zmáčknutím tlačítka v případě krizové 

situace. 

e) Zdravotnické vybavení (sledování základních životních funkcí, detekce pádu). 

 

10. PRO SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH FYZIOLOGICKÝCH PARAMETRŮ 

BYCH BYL(A) OCHOTEN(A) NOSIT: 

Vyberte 1-3 možnosti. 

a) Speciální oblečení s všitými senzory (například snímaní EKG). 

b) Náramek (sledování tepové frekvence). 

c) Hrudní pás (sledování tepu, dýchání). 

d) Malý senzor (asi 5cm) přilepený na kůži (na paži, hýždi nebo břiše například)- 

měření teploty, cukru v krvi. 

e) Krabičku velikosti mobilního telefonu (detekce pádu, určení momentálního místa, 

kde se nacházím). 

 

 

 



 

 

VIII 

 

11. KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ BY 

PRO VÁS BYLY NEJVÍCE PROSPĚŠNÉ? 

Vyberte 1-3 možnosti. 

a) Řízení osvětlení a žaluzií. 

b) Řízení vytápění a klimatizace (větrání). 

c) Měření využitých energií, automatické vypnutí zásuvkových okruhů 

v nepřítomnosti (v nepřítomnosti vypnutí nepotřebných spotřebičů; úspora energií 

– elektřiny). 

d) Zjišťování úniku plynu, kouře a unikající vody. 

e) Zjištění vniknutí do bytu (domu), spuštění alarmu, kamerový systém. 

f) Ovládání hudby, TV programů. 

g) Přístup k internetu, počítačové vybavení. 

 


