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OpenSafety myslitelné nejen ve spojení s pro-
tokoly průmyslového Ethernetu, ale např. 
i v sítích využívajících jako fyzickou vrstvu 
RS-485 nebo CAN.

Vlastnosti protokolu OpenSafety

Protokol OpenSafety má tři význačné 
technické vlastnosti: v mimořádně širokých 
mezích proměnný formát telegramu určující 
způsob přenosu dat, integrované služby pro 
nastavování i automatickou distribuci hodnot 
parametrů a zejména komunikační strukturu 
využívající k dosažení optimální produktivity 
přímou křižnou komunikaci mezi stanicemi 
(cross traffic). To znamená, že bezpečnostní 
informace se od jednoho účastníka ke druhé-
mu dostává přímo, nehledě na to, jakou roli 
účastníci hrají v rámci bezpečnostního sys-
tému nebo základního běžného řídicího sys-
tému. Pro interakci bezpečnostního modulu 
v pohonu a světelné závory v případě jejího 
porušení není nutný zásah určitého nadřaze-

ného modulu (s funkcí master). Z toho ply-
noucí krátké reakční doby jsou stěžejní pro 
efektivitu řešení celého systému.

Všeobecné přednosti systému OpenSafety 
shrnuje text v rámečku na předchozí stránce.

EPSG podporuje uživatele

Organizace EPSG aktivně podporuje po-
užití protokolu OpenSafety v kombinaci s li-
bovolným přenosovým protokolem a nabízí 
svou pomoc např. při ověřování shody a cer-
tifikaci. Protokol OpenSafety je otevřený po 
stránce technické i právní a lze ho zdarma 
stáhnout jako software s otevřeným zdrojo-
vým kódem (open source). To platí pro zdro-
jový kód zásobníku (stack) jak pro podřízené 
(slave) komponenty, tak i pro řídicí (master) 
komponenty. Licence BSD spolu s možnos-
tí použít protokol OpenSafety s jakýmkoliv 
typem komunikační sběrnice zaručují všem 
uživatelům této metody nejvyšší možnou bez-
pečnost jejich investice a umožňují dodava-

telům automatizační techniky i provozovate-
lům výrobních závodů významně snížit ná-
klady na vývoj (obr. 3).

Potenciální uživatelé protokolu Open Sa-
fety se mohou opřít o jistotu, kterou jim po-
skytuje skutečnost, že protokol je používán 
v praxi již od roku 2008 a počet zařízení, kte-
rá s ním pracují, již přesáhl čtyřciferné číslo. 
A reakce představitelů význačných výrobců 
komponent z poslední doby, stejně tak jako 
výroky velkých koncových uživatelů a vý-
znamných výrobců strojů a zařízení dávají tu-
šit, že protokol OpenSafety je vhodným řeše-
ním problémů naznačených v úvodu a nabízí 
to, co je titulkem článku – bezpečí pro všech-
ny: výrobce bezpečnostních komponent, pro-
jektanty a integrátory řídicích a bezpečnost-
ních systémů a výrobce strojů a strojních za-
řízení i jejich koncové uživatele.

Karel Bílek,
Bernecker + Rainer 
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Střední průmyslová škola elektrotechnická 
v Praze 2, Ječná 30, zavádí od školního roku 
2011/12 vzdělávací program elektronické a in-
formační systémy pro jadernou techniku. Ško-
la tím pružně reaguje na poptávku po odbor-
nících s uceleným středoškolským vzděláním 
v oblasti automatizovaných systémů kontroly 
a řízení (SKŘ) českých elektráren, především 
jaderných. Potřeba středoškolských odborní-
ků vzroste nejen s výstavbou dalších jader-
ných bloků, ale i v důsledku generačního pro-
blému, který toto odvětví očekává.

Zavedením studia oboru SKŘ se zaměře-
ním na jadernou energetiku škola nejen ob-
novuje historickou tradici výuky v oboru ja-
derné techniky ze 70. let minulého století, 
později utlumené. Současně tím také rozši-
řuje svou nabídku vzdělání v oboru automa-
tizace, zatím reprezentovanou vzdělávacím 
programem aplikace počítačů v automatiza-
ci a robotice. V něm především podporuje sa-
mostatnou práci studentů se zařízeními běž-
ně používanými v průmyslu, v technice bu-
dov atd. a vychovává odborníky, kteří se bez 
problémů okamžitě uplatňují v praxi (obr. 1). 

Studium nového oboru SKŘ na SPŠE v Ječné v Praze
Nový obor k tomuto komornějšímu pojetí au-
tomatizace přidává problematiku velkých ří-
dicích systémů používaných v jaderné ener-
getice, klasické energetice i v jiných odvět-
vích průmyslu, a tím dále rozšiřuje možnosti 
celoživotního uplatnění absolventů.

Cílem studia v novém oboru je seznámit 
studenty s principy a činností jaderné elekt-
rárny a vybavit je potřebnými znalostmi funk-

cí a skladby SKŘ jednotlivých technologic-
kých celků primárního a sekundárního okruhu. 
Dále se studenti v obecné rovině seznámí také 
s architekturou bezpečnostních systémů SKŘ 
a jejich funkcemi a požadavky, které jsou na ně 
kladeny z hlediska jaderné bezpečnosti. Proto-
že jde o digitálně řízené systémy, studenti se 
mimo jiné seznámí s průmyslovými výpočet-
ními, komunikačními a informačními systémy. 
Škola po pečlivých analýzách volila strukturu 
a věcnou náplň jednotlivých předmětů tak, aby 
absolventi, kteří nebudou dál pokračovat ve vy-
sokoškolském studiu, měli co nejširší možnos-
ti uplatnění nejen v jaderných elektrárnách, 
ale zároveň i v klasických elektrárnách a tep-
lárnách, v chemickém a petrochemickém prů-
myslu atd., v podstatě všude tam, kde se v prů-
myslu využívají automatizované řídicí systémy 
(tab. 1). Po úspěšném složení maturitní zkouš-
ky může absolvent po absolvování kurzu a slo-
žení zkoušky získat kvalifikaci ve smyslu § 5 
vyhlášky ČBÚ 50/1978 Sb. Skutečnost, že 
škola otevírá nový studijní obor, je velkou vý-
zvou nejen pro firmy, které SKŘ dodávají, ale 
zejména pro firmy, které na těchto systémech 
při odstávkách technologických zařízení apod. 
vykonávají servisní činnosti.

Při zavádění nového vzdělávacího progra-
mu se škola samozřejmě neobejde bez podpo-
ry z „vnějšku“, ať už jde o studijní materiály, 
učební pomůcky, možnost odborných stáží, 
ale také připomínky ke struktuře a věcné nápl-
ni učebních osnov ze strany zainteresovaných 
firem a organizací. Další informace lze získat 
na www.spsejecna.cz, popř. přímo u autora.
Ing. Zdeněk Vondra, SPŠE, Praha 2, Ječná 30

(vondra@spsejecna.cz)

Tab. 1. Vyučovací předměty studijního oboru elektronické a informační systémy pro jadernou 
techniku na SPŠE v Praze 2, Ječná 30 (návrh na šk. r. 2011/12) 

Všeobecně vzdělávací předměty Odborné předměty
český jazyk a literatura
cizí jazyk (angličtina, němčina)
dějepis, občanská nauka
matematika
fyzika
jaderná chemie a ekologie
informační a komunikační technologie
tělesná výchova
ekonomika

strojírenská technologie a zařízení
elektrotechnika a elektrotechnologie
digitální technika a řízení
elektronika jaderných zařízení
silnoproudá zařízení
jaderná a aplikovaná fyzika
jaderné reaktory a zařízení
měření v jaderné technice
praktická cvičení

Obr. 1. Studenti při práci s PLC v laboratoři 
systémů Tecomat od firmy Teco; obdobně se 
studenti seznamují také se systémy od firem 
Amit a Panasonic (foto: autor) 


