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automatizace v budovách

Je iluze se domnívat, že kvalitní řízení tech-
nického vybavení tzv. chytrých domů lze za-
jistit konfekčním řešením – nákupem řídicího 
systému, k němuž stačí jen připojit kabeláž, 
zadat několik parametrů a vše spustit. Takto 
lze řešit jen nejjednodušší úlohy. Správně na-
vržené technické vybavení, komunikační pro-
pojení a integrované řízení všech technických 
komponent, např. elektroinstalace, zdrojů tep-
la a chladu, otopného systému a klimatizace, 
ventilace, osvětlení, žaluzií a jiného stínění, 
zabezpečení, audiovizuální techniky, měření, 
komunikací, dálkového monitorování a říze-
ní, operátorského rozhraní apod., je pouhým 
předpokladem „chytrosti domu“. Jeho podsta-
tou je ale řízení technického vybavení domu 
jako celku, při kterém jsou získávány potřeb-
né informace z množství naměřených hodnot 
a vícenásobně využívány k dosažení komfor-
tu a bezpečnosti obyvatel s minimální spotře-
bou energie a nákladů. Při tom jsou využívá-
ny četné synergické efekty. „Chytrost domu“ je 
„zhmotněnou chytrostí“ projektantů jeho tech-
nického vybavení a elektroinstalace, tvůrců al-
goritmů integrovaného řízení a programátorů 
řídicích systémů. K řízení technického zaří-
zení budov v této šíři už nestačí jednoúčelové 
„konfekční řešení“, které bývá často nabízeno. 

Chytré domy – kurzy pro projektanty i pro školy

Osvědčeným kandidátem je programovatelný 
automat Tecomat Foxtrot kolínské firmy Teco 
– univerzální systém, který je vhodný pro říze-
ní veškerého zařízení v domě, jeho koordina-
ci, dohled nad ním a dálkový přístup k němu. 

Foxtrot je volně programovatelný, takže na 
otázku, zda umí tu či onu funkci, lze odpově-
dět jednoduše: ano, umí téměř cokoliv, co si 
jeho uživatel vymyslí. Problém je právě v tom, 
účelně si vymýšlet. Je třeba přesně formulovat 
požadavek a potom vypracovat správný projekt 
a vytvořit správný program PLC.

Návrháři technického vybavení tzv. chyt-
rých domů s integrovaným řízením však potře-

bují vstřebat velké množství informací. Široký 
rozsah znalostí jim poskytuje tvůrčí svobodu 
při řešení individuálních zakázek a přání za-
davatelů (mnohdy kuriózních). Ke vzdělávání 
projektantů technického vybavení „chytrých 
domů“ s PLC Tecomat Foxtrot a jeho progra-
mátorů jsou určeny kurzy pořádané firmou 
Teco (obr. 1). Mohou posloužit i učitelům od-
borných škol a jejich aktivním studentům (se 
slevou). Kurzy jsou zaměřeny na praxi a ob-
sahují, spolu se základy programování PLC 
Tecomat podle normy IEC 31131-3, informa-
ce o centrálních jednotkách, periferních mo-
dulech a komunikačním systému CFox a jeho 
bezdrátové obdobě RFox.

Letošní jarní kurzy se konají v Kolíně 
v budově Teco ve dnech 25. 2., 1. 4., 6. 5. a 
3. 6. a na Slovensku v Komjaticích (pořá-
dá je společnost iQ House) ve dnech 19. 2., 
19. 3., 16. 4., 14. 5. a 18. 6. Specializova-
né kurzy pro projektanty se konají 14. až  
15. 4. v Praze ve školicím středisku firmy Re-
gulus a 12. až 13. 5. v Ostravě-Zábřehu. Po-
drobný přehled kurzů je uveden na stránkách 
www.tecomat.cz, nebo si jej zájemci mohou 
vyžádat na e-mailové adrese ovcacek@teco-
mat.cz.

(Teco, a. s.)

Obr. 1. O kurzy Teco je velký zájem

Do roku 2017 bude ve výrobních provo-
zech v Číně pracovat více průmyslových ro-
botů než v Evropské unii nebo v Severní Ame-
rice. Počet provozovaných robotů se zdvojná-
sobí – z dnešních 200 000 na více než 400 000. 
Pro srovnání: v Severní Americe vzroste tento 
počet na 300 000 a v evropských hospodářsky 
nejvyvinutějších zemích je předpovídán vzrůst 
na 340 000 robotů. To jsou předpovědi, které 
Mezinárodní federace robotiky (IFR – Inter-
national Federation of Robotics) uveřejnila ve 
své studii 2014 World Robot Statistics.

Čína je již nyní největším světovým tr-
hem v prodeji průmyslových robotů. Ale to je 
pouhý první krok v kolotoči rychlých změn. 
Vzhledem k velmi malé hustotě průmyslo-
vých robotů v Číně lze již nyní dobře předví-
dat budoucí parametry tohoto trhu. Dosud je 
v Číně v provozu pouze 30 průmyslových ro-
botů na 10 000 zaměstnanců v průmyslových 
výrobních odvětvích. Oproti tomu v Německu 
je tato hustota robotů pětkrát větší než v Číně, 
a v Japonsku dokonce jedenáctkrát. Také v Se-
verní Americe je hustota robotů pětkrát větší 

Čína do roku 2017 předstihne v počtu 
provozovaných robotů EU a Severní Ameriku

než v Číně, kde je většina průmyslových robo-
tů používána pro manipulační operace (40 %) 
a pro svařování (36 %). Automobilový průmy-
sl je s velkým předstihem největším odběra-
telem průmyslových robotů (přibližně 40 %). 

„Automatizace výroby v Číně teprve začíná,“ 
říká Per Vegard Nerseth, ředitel ABB Robo-
tics. „Přišli jsme tam jako první výrobce prů-
myslových robotů a již několik let pozorujeme 
tamní trh a jeho vývoj. A v posledních dvou 

nebo třech letech jsme svědky strmého, 
téměř explozivního růstu, který předčil 
naše očekávání.“ Kuka a dva japonští 
výrobci robotů již mají v Číně také své 
výrobní závody. Čtyři z pěti průmyslo-
vých robotů jsou v Číně vyráběny zahra-
ničními výrobci – většinou z Japonska, 
Severní Ameriky a Evropy. Stále více 
výrobců robotů plánuje zavést v Číně 
své výrobní linky.

Čínská vláda zároveň podněcuje vý-
zkum v robotice. I v něm jsou hlavní-
mi partnery přední zahraniční výrobci 
robotů. Čínští výrobci se naproti tomu 
soustřeďují na zákazníky, kteří se spo-
kojí s průměrnou kvalitou a nepříliš po-
kročilou technikou. I v tomto segmentu 
se prodej oproti roku 2012 ztrojnásobil.

(ev)

Obr. 1. Porovnání růstu počtu provozovaných robotů 
v Číně oproti evropským zemím a Severní Americe 
(zdroj: IFR)
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* předpověď 
** Německo, Itálie, Francie, Španělsko, Velká Británie 
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