
PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu:

308 531
(19)
ČESKÁ 
REPUBLIKA

ÚŘAD 
PRŮMYSLOVÉHO 
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: 2019-273
(22) Přihlášeno: 03.05.2019
(40) Zveřejněno:

(Věstník č. 44/2020)
29.10.2020

(47) Uděleno: 16.09.2020
(24) Oznámení o udělení ve věstníku:

(Věstník ě. 44/2020)
29.10.2020

(13) Druh dokumentu: B6
(51)Int Cl.:

G08B 27/00 (2006.01)
H04L12/28 (2006.01)
H04W4/70 (2018.01)
H04W4/90 (2018.01)
H04W 76/50 (2018.01)

(56) Relevantní dokumenty:
US 2014266669 AI; EP 3402230 Al; WO 2017095145 AI; US 2013147604 AI; US 2013169817 AI.

(73 ) Maj itel patentu:
České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, 
Dejvice, CZ

(72) Původce:
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D., Praha 10, Vršovice, 
CZ
Ing. Jan Kašpar, Jičín, Valdické Předměstí, CZ
Ing. Lukáš Kučera, Mšené-lázně, CZ
Ing. Jan Mužík, Praha 10, Strašnice, CZ
Ing. Pavel Smrčka, Ph.D., Praha 6, Střešovice, CZ
Ing. Tomáš Veselý, Vysoký Újezd, CZ
Ing. Martin Vítězník, Praha 5, Stodůlky, CZ

(74) Zástupce:
MACHU IP | patentová kancelář, Mgr. Matěj
Machů, Ph.D., Václavské náměstí 804/58, 110 00
Praha 1, Nové Město

C
Z 

30
85

31
 B6

(54) Název vynálezu:
Způsob bezdrátového spojení inteligentního 
domu s hlídkou záchranného systému a 
systém k jeho provedení

(57) Anotace:
Způsob a systém bezdrátového spojem inteligentního 
domu s hlídkou záchranného systému v rámci služby 
bezdrátového přenosu výstražných informací spočívá v 
tom, že počítač (2) hlídky opatřený komunikačním 
zařízením (21) vybaveným modulem pro automatické 
připojení k bezdrátové domácí lokální síti (12) a 
modulem pro vytvoření bezdrátové lokální sítě (22) 
hlídky záchranného systému se umístí do blízkosti 
centrální infrastruktury (1) inteligentního domu 
opatřeného komunikačním zařízením (11) vybaveným 
modulem pro vytvoření bezdrátové domácí lokální sítě 
(12) a dále modulem pro automatické připojení k 
bezdrátové lokální síti (22) hlídky. Učiní se pokus o 
bezdrátové spojení počítače (2) hlídky záchranného 
systému s centrální infrastrukturou (1) inteligentního 
domu prostřednictvímjedné bezdrátové lokální sítě 
vybrané z bezdrátové domácí lokální sítě (12) a 
bezdrátové lokální sítě (22) hlídky pro odeslání výstražné 
informace počítačem (2) hlídky centrální infrastruktuře 
(1) inteligentního domu.



CZ 308531 B6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Způsob bezdrátového spojení inteligentního domu s hlídkou záchranného systému a systém 
k jeho provedení

Oblast techniky

Vynález spadá do oblasti elektrické sdělovací techniky a technologií pro vysílání informací pro 
stav nouze nebo naléhavou potřebu.

Dosavadní stav techniky

V současné době jsou v dané oblasti techniky všeobecně známy a užívány systémy, které výstražné 
informace šíří prostřednictvím veřejných koncových prvků varování případně díky všeobecné 
dostupnosti existují zpravidla regionální systémy zasílání informací z vyrozumívacího centra na 
mobilní telefony či e-maily přihlášených obyvatel.

Inteligentní dům inkorporuje technologii loT (Internet of Things) s cílem zejména zvýšit komfort 
a přispět k automatizaci domácnosti. Inteligentní dům je vybaven centrálním systémem 
zahrnujícím centrální infrastrukturu tvořenou rozvody sítí, k níž jsou připojeny modulární prvky 
zejména ovládání a regulace. S rozvojem takovýchto inteligentních domů, označovaných někdy 
také jako chytré nebo digitální domy, je realizováno šíření výstražných informací přímo do 
centrální infrastruktury takových domů prostřednictvím jejího připojení k internetu telefonní 
linkou, kabelovou přípojkou nebo bezdrátovou mobilní datovou sítí a tyto informace jsou dále 
k centrální infrastruktuře připojenými zobrazovacími zařízeními sdělovány osobám uvnitř 
inteligentního domu.

Ze stavu techniky je znám způsob a systém spojení centrální infrastruktury inteligentního domu s 
počítačem hlídky záchranného systému, který umožňuje infrastruktuře prostřednictvím internetové 
sítě mobilního operátora vyslat hlídce signál s informací o bezpečnostním stavu domu a jeho 
obyvatel. Takovéto řešení je popsáno příkladně v dokumentu US 2014266669.

V případě ztráty připojení k internetu zejména v případě živelných či jiných katastrof však není 
možné informace od záchranných složek přijímat ani informace záchranným složkám z domácích 
bezpečnostních či zdravotních systémů odesílat.

Podstata vynálezu

Podstatou vynálezu je způsob a systém komunikace inteligentního domu vybaveného loT centrální 
infrastrukturou zahrnující komunikační zařízení pro bezdrátovou komunikaci, typicky lokání 
WLAN (Wireless Local Area Network) sítě anebo osobní PAN (Personal Area Network) sítě, 
umožňující vysílání a příjem dat bez nutnosti připojení k internetu či jiné místní především 
kabelové síti, a to navázáním přímé komunikace s počítačem hlídky záchranného systému, která 
se nachází v okolí takového domu.

Vynález odstraňuje identifikovaný nedostatek dosavadního stavu techniky tím, že příjem 
výstražných informací příkladně v podobě pokynu k uzavření oken v případě chemického 
poplachu či k evakuaci v případě hrozícího zemětřesení centrální infrastrukturou inteligentního 
domu je prováděn spojením domácího komunikačního zařízení a komunikačního zařízení hlídky. 
Současně s příjmem výstražné informace může být v případě, že je centrální infrastruktura 
inteligentního domu vybavena senzory sledujícími bezpečnostní stav domu či senzory 
monitorujícími zdravotní stav osob v domě, odeslána taková informaci hlídce záchranného 
systému. Alternativně může pouze probíhat sběr informací o bezpečnostním stavu domu anebo 
zdravotním stavu osob.

-1 -



CZ 308531 B6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Spojení inteligentního domu s hlídkou záchranného systému může být provedeno automatickým 
připojením hlídky záchranného systému k bezdrátové domácí lokální nebo osobní síti takového 
domu nebo vytvořením vlastní lokální sítě, k níž se automaticky připojí centrální infrastruktura 
inteligentního domu a předáním výstražné informace do centrální infrastruktury, která výstražnou 
informaci sdělí obyvatelům domu skrze sdělovací zařízení, kterým může být obrazovka, 
reproduktor či připojený mobilní telefon nebo obdobná elektronické zařízení.

Hlídka záchranného systému je vybavena počítačem s bezdrátovým komunikačním zařízením 
umožňujícím připojení ke komunikačnímu zařízení centrální infrastruktury inteligentního domu, a 
to následovně:

1) Spojení na lokální síti, kdy se komunikační zařízení hlídky záchranného systému připojuje 
k domácí lokální síti vyžaduje, aby byl přednastaven přístup zařízení hlídky. Tato varianta je 
výhodná také tím, že není energeticky náročná pro komunikační zařízení hlídky záchranného 
systému amůže se tedy jednat počítač v podobě ručního mobilní zařízení, příkladně mobilního 
telefonu nebo tabletu.

2) Spojení na lokální síti, kdy hlídka záchranného systému vytváří vlastní lokální síť je 
energeticky náročnější, a to zejména v případech, kdy je nutné informaci předat velkému 
množství inteligentních domů a je tedy vhodné pro motorizovanou hlídku záchranného 
systému, jejíž počítač je napájen vozidlem. Tato varianta vyžaduje přednastavení 
komunikačního zařízení centrální infrastruktury inteligentního domu tak, že dané 
komunikační zařízení vždy preferuje připojení k lokální síti hlídky záchranného systému a je 
takto spojení vynuceno i v případě, kdy je komunikační zařízení inteligentního domu 
připojeno k lokální síti jiné, či vlastní lokální síť vytváří.

3) Spojení na osobní síti nevyžaduje přístup k domácí lokální síti, čímž dochází k omezení 
potenciálního zásahu do soukromí a také nedochází k omezení funkce domácí lokální sítě 
vynuceným připojením k lokální síti hlídky.

Hlídka záchranného systému může být motorizovaná, kdy je počítač připojen k vozidlu hlídky, ze 
kterého také čerpá elektrickou energii, eventuálně také pěší, kdy je počítač hlídky napájen z baterie. 
V případě pěší hlídky je tedy energeticky vhodnější variantou připojení počítače hlídky 
k bezdrátové síti inteligentního domu. Počítačem hlídky se rozumí například přenosný počítač, 
tablet nebo mobilní telefon s tím, že komunikační zařízení takového počítače je vybaveno moduly 
pro komunikaci na lokální síti a osobní síti.

Komunikační zařízení centrální infrastruktury inteligentního domu musí být uzpůsobeno ke 
generování signálu dostatečného ke spojení s komunikačním zařízením počítače hlídky. Signál 
musí tedy dosahovat mimo prostor domu na ulici před ním. Stejně tak je žádoucí, aby komunikační 
zařízení centrální infrastruktury inteligentního domu bylo v dosahu vysílacího signálu 
komunikačního zařízení počítače hlídky. V případě ideálních místních podmínek může být 
dostatečná instalace komunikačního zařízení centrální infrastruktury inteligentního domu uvnitř 
domu, pokud by však hrozilo nežádoucí rušení signálu konstrukcí zdí domu a podobně, je vhodné 
umístění takového komunikačního zařízení na dům zvnějšku.

Implementace systému komunikace a funkce způsobu spojení inteligentního domu s hlídkou 
záchranného systému dále předpokládá zapojení inteligentního domu do záchrannými složkami 
poskytované služby bezdrátového přenosu výstražných informací. Toho může být dosaženo buď 
volitelným dobrovolným zapojením inteligentních domů do takového režimu či zapojením 
nařízeným legislativně, ať již na úrovni národní či na úrovni regionální.
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Objasnění výkresů

Na obrázku č. 1 je vyobrazeno schéma komunikace inteligentního domu a vozidla záchranného 
systému dle příkladu uskutečnění vynálezu.

Na obrázku č. 2 je vyobrazeno vzájemné postavení inteligentního domu a vozidla hlídky 
záchranného systému dle příkladu uskutečnění vynálezu.

Příklady uskutečnění vynálezu

Příklad uskutečnění vynálezu představuje výhodné provedení systému komunikace výstražného a 
informačního systému inteligentních domů s motorizovanou hlídkou záchranného systému.

Inteligentní dům je vybaven centrální infrastrukturou 1 opatřenou sdělovacím zařízením 10 pro 
sdělení výstražné informace osobám v domě a na fasádě domu umístěným komunikačním 
zařízením 11 vybaveným Bluetooth modulem pro vytvoření bezdrátové domácí osobní sítě 13 a 
WiFi modulem pro vytvoření bezdrátové domácí lokální sítě 12 a pro připojení do bezdrátové 
lokální sítě 22 hlídky záchranného systému.

Vozidlo hlídky záchranného systému je vybaveno počítačem 2 s komunikačním zařízením 21 
vybaveným Bluetooth modulem pro automatické připojení do bezdrátové domácí osobní sítě 13 a 
WiFi modulem pro automatické připojení do bezdrátové domácí lokální sítě 12 a pro vytvoření 
vlastní bezdrátové lokální sítě 22 hlídky záchranného systému.

Výhodnou je zejména implementace systému v kombinaci všech tří forem spojení do 
komunikačního protokolu počítače 2 hlídky záchranného systému tak, že postupně probíhají 
pokusy o připojení k centrální infrastruktuře 1 inteligentního domu, a to následovně:

1) Počítač 2 hlídky záchranného systému se nachází v blízkosti centrální infrastruktury 1 
inteligentního domu a vyhledává bezdrátovou domácí lokální síť 12;

2) Počítač 2 hlídky záchranného systému nalezne bezdrátovou domácí lokální síť 12, připojí se 
k bezdrátové lokální síti 12 a předá výstražnou informaci 30 centrální infrastruktuře 1 domu 
a přijme informaci 31 o bezpečnostním stavu inteligentního domu a informaci 32 o zdravotním 
stavu jeho obyvatel; nebo

3) Počítač 2 hlídky záchranného systému nenalezne bezdrátovou domácí lokální síť 12 nebo 
nenaváže spojení s bezdrátovou domácí lokální sítí 12 a zahájí vyhledávání bezdrátové 
domácí osobní sítě 13;

4) Počítač hlídky 2 záchranného systému nalezne bezdrátovou domácí osobní síť 13. připojí se 
k bezdrátové domácí osobní síti 13 a předá výstražnou informaci 30 centrální infrastruktuře 1 
inteligentního domu a přijme informaci 31 o bezpečnostním stavu inteligentního domu a 
informaci 32 o zdravotním stavu jeho obyvatel; nebo

5) Počítač hlídky 2 záchranného systému nenalezne bezdrátovou domácí osobní síť 13 nebo 
nenaváže spojení s bezdrátovou domácí osobní sítí 13 a zahájí vysílání na bezdrátové lokální 
síti 22 hlídky.

6) Centrální infrastruktura 1 inteligentního domu se připojí k bezdrátové lokální síti 22 hlídky a 
obdrží výstražnou informaci 30 a odešle informaci 31 o bezpečnostním stavu inteligentního 
domu a informaci 32 o zdravotním stavu jeho obyvatel.

-3-
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Uskutečněním vynálezu dle příkladu je maximalizována šance na úspěšné předání výstražné 
informace centrální infrastruktuře inteligentního domu.

5 Průmyslová využitelnost

Způsob a systém komunikace inteligentního domu s hlídkou záchranného systému jsou využitelné 
zejména v rámci místních či oblastních infrastruktur záchranných složek pro šíření výstražných 
informací v případě nouze či naléhavé potřeby.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1. Způsob bezdrátového spojení inteligentního domu s hlídkou záchranného systému v rámci 
služby bezdrátového přenosu výstražných informací, kdy se počítač (2) hlídky záchranného 
systému umístí do blízkosti centrální infrastruktury (1) inteligentního domu a učiní pokus o 
bezdrátové spojení počítače (2) hlídky záchranného systému s centrální infrastrukturou (1) 
inteligentního domu, vyznačující se tím, že bezdrátové spojení se uskuteční prostřednictvím jedné 
bezdrátové lokální sítě vybrané z bezdrátové domácí lokální sítě (12) a bezdrátové lokální sítě (22) 
hlídky pro odeslání výstražné informace počítačem (2) hlídky centrální infrastruktuře (1) 
inteligentního domu.

2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že bezdrátovou lokální sítí je WiFi.

3. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že při neúspěšném pokusu o bezdrátové 
spojení počítače (2) hlídky záchranného systému s centrální infrastrukturou (1) inteligentního 
domu prostřednictvím bezdrátové lokální sítě počítač (2) hlídky záchranného systému přejde do 
režimu spojení prostřednictvím bezdrátové osobní sítě a připojí se k bezdrátové domácí osobní síti 
(13) centrální infrastruktury (1) inteligentního domu.

4. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že bezdrátovou osobní sítí je Bluetooth.

5. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že počítač (2) hlídky 
záchranného systému přijme od centrální infrastruktury (1) inteligentního domu informaci (31) o 
bezpečnostním stavu inteligentního domu.

6. Způsob podle nároku 5, vyznačující se tím, že počítač (2) hlídky záchranného systému přijme 
od centrální infrastruktury (1) inteligentního domu informaci (32) o zdravotním stavu osob 
v inteligentním domu.

7. Systém k provedení způsobu podle kteréhokoli z nároků 1 až 6 zahrnující centrální 
infrastrukturu (1) inteligentního domu opatřenou sdělovacím zařízením (10) a komunikačním 
zařízením (11) a počítač (2) hlídky záchranného systému opatřený komunikačním zařízením (21), 
vyznačující se tím, že komunikační zařízení (11) je vybaveno modulem pro vytvoření bezdrátové 
domácí lokální sítě (12) a dále modulem pro automatické připojení k bezdrátové lokální síti (22) 
hlídky a komunikační zařízení (21) je vybaveno modulem pro automatické připojení k bezdrátové 
domácí lokální síti (12) a dále modulem pro vytvoření bezdrátové lokální sítě (22) hlídky.

8. Systém podle nároku 7, vyznačující se tím, že komunikační zařízení (11) je vybaveno 
modulem pro vytvoření bezdrátové domácí osobní sítě (13) a komunikační zařízení (21) je 
vybaveno modulem pro automatické připojení k bezdrátové domácí osobní síti (13).

9. Systém podle nároku 7 nebo 8, vyznačující se tím, že komunikační zařízení (11) je umístěno 
vně inteligentního domu.

1 výkres
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