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Anotace 

Práce se zabývá problematikou právní ochrany 
technických řešení na národní i mezinárodní 
úrovni a zaměřuje se na postup vytváření 
patentových rešerší. Výstupem je přehled již 
chráněných řešení v oblasti snižování 
energetické náročnosti profesní prádelny. 
Součástí práce je i stručné seznámení 
s procesem profesní údržby prádla. 
 

Annotation 

The subject of the thesis is national and 
international legal protection of technical 
solutions of professional laundry machinery 
with a view to a patent review creation 
procedure. The output is the review of already 
legally protected solutions relating to the 
reduction of industrial laundry energy 
consumption. The part of thesis is also a brief 
summary relating to the professional laundry 
care process. 
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1. Seznam použitých zkratek 

zkratka význam 

  
ÚPV Úřad průmyslového vlastnictví 

EPO Evropský patentový úřad (European Patent Office) 

WIPO Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization) 

PCT Smlouva o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty) 

MPT Mezinárodní patentové třídění 
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2. Úvod 

Základním podnětem pro vznik této práce se stala spolupráce mezi Ústavem procesního 

a ekologického inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně a společností 

Procter & Gamble při řešení projektu zabývajícího se optimalizací využití tepla a vody při provozu 

profesní prádelny. Vzhledem k tomu, že tato spolupráce vedla ke kvalitním a prakticky využitelným 

výsledkům a zároveň i k tomu, že díky projektu NETME Centre, budovanému výzkumnému 

a vývojovému centru při FSI VUT v Brně, bude spolupráce nadále pokračovat a v očekávání jsou další 

technické přínosy, vyvstala potřeba zabývat se i případným komerčním využitím a s ním související 

právní ochranou. 

Ačkoli velkokapacitní prádelny ve srovnání s domácnostmi používají stejný princip údržby 

prádla, vybavení a energetická náročnost je diametrálně odlišná. Z tohoto důvodu je první část práce 

věnována právě strojnímu vybavení velkokapacitních prádelen. 

Problematika ochrany duševního vlastnictví je řešena nejprve obecně na úrovni seznámení 

s dostupnými možnostmi právní ochrany a posléze detailně se zaměřením na základní znalosti 

a vhodné postupy pro získání informací o již chráněných technických řešeních.  

Hlavním výsledkem práce je rešerše popisující nejvýznamnější již právně chráněná řešení 

týkající se snižování energetické náročnosti velkokapacitní prádelny, konkrétně pak využití tepelné 

energie obsažené v odpadních kapalinách a plynech. 
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3. Popis prádelny 

Velkokapacitní prádelny s denní produkcí čistého prádla v rozmezí jednotek až desítek tun jsou 

charakteristické svým speciálním vybavením a technologickými postupy. Svoje využití nachází 

zejména ve velkých provozech, jakými jsou vedle zakázkových prádelen například nemocnice, 

ubytovací zařízení a gastronomické provozy. 

Hlavním prvkem, který je nezbytný především u biologicky kontaminovaného prádla, kde hrozí 

nákaza personálu, je rozdělení prádelny na čistou a špinavou zónu. V praxi si toto opatření lze 

představit například jako příčku, která odděluje prostor příjmu prádla a jeho vstupu do praček od 

prostoru, kde čisté prádlo z praček vystupuje. V případě, že obsluha přechází z jedné zóny do druhé, 

musí spolu s manipulační technikou projít přes dezinfekční komoru. Schéma prádelny je zobrazena na 

obr. 3.1 

 
Obr. 3.1 – Schéma velkokapacitní prádelny 

Pracovní cyklus prádla začíná v oddělení příjmu (viz obr. 3.2), kde je vybaleno z transportních 

vaků a obsluhou roztřízeno podle množství, znečištění, materiálu apod. Následně je buď pomocí 

manipulační techniky (pásové dopravníky, automatizované kolejové dopravní systémy) nebo ručně 

dopraveno do pračky. Podle velikosti dávky je možné kromě kontinuální bubnové pračky využít 

i podstatně menší vsádkové pračky, které se svojí stavbou přibližují automatickým pračkám pro 

domácí využití.  

Součástí kontinuální bubnové pračky je i lis, který prádlo odvodní a zformuje jej do tvaru 

nízkého válce (slangově „koláče“, ukázka viz obr. 3.3). Dále je prádlo opět pomocí dopravníků 

přemístěno do sušičky, odkud putuje v závislosti na materiálu a tvaru buď do kalandru, tunnel 

finisheru, nebo v případě froté prádla přímo do expedice. 
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Obr. 3.2 – Ukázka třídírny 

(zdroj: http://www.satanslaundromat.com) 

 
Obr. 3.3 – Prádlo po výstupu z lisu [12] 

 

 

3.1. Kontinuální bubnová pračka 

Kontinuální bubnová pračka je základním vybavením každé velkokapacitní prádelny. Pračky 

konstrukčně podobné těm dnešním byly vyvíjeny od 70. let 20. století. Zpočátku býval pohyb prádla 

zajišťován Archimédovým šroubem („šnekem“), což ale způsobovalo časté trhání a jiné poškozování 

prádla z důvodu jeho sevření v prostoru mezi šroubem a bubnem. Proto se postupem času přešlo na 

pračky s rotačním bubnem, kde je posun prádla zajištěn speciálním tvarováním jednotlivých komor 

pračky. Na obr. 3.4 je ukázka konstrukce kontinuální bubnové pračky. 

 
Obr. 3.4 – Ukázka kontinuální bubnové pračky [10] 

1 - vstup prádla,  2 - pohon pračky,  3 - rám bubnu,  4 - tvarování pro přesun prádla,  5 - buben 

Vlastní pracovní proces kontinuální bubnové pračky spočívá ve dvou hlavních fázích rotace 

bubnu. V první fázi provádí buben kývavý pohyb v daném úhlovém rozsahu. Ten způsobuje v prádle 

mechanické namáhání, které společně s vodou o vhodné teplotě a správně dávkovanou prací chemií 

zajišťují samotný proces praní. Druhá fáze spočívá ve vykonání jedné úplné otáčky, což společně se 

speciálním tvarováním mezikomorové příčky způsobí posun prádla do další komory. Celková doba 

trvání první a druhé fáze se nazývá takt. Jeho velikost se stanovuje s ohledem na míru znečištění 

prádla a požadavky na výstupní kvalitu. Průběh otáčení bubnu je znázorněn na obr. 3.5. 
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Obr. 3.5 – Schéma otáčení bubnu [3] 

Vodní tok pračkou je rozdělen na několik proudů. Jejich směry jsou závislé na konstrukci pračky 

a značně ovlivňují proces praní. Biologicky kontaminovaný materiál například vyžaduje odlišné 

uspořádání vodních proudů. Vodní schéma kontinuální bubnové pračky je zobrazeno na obr. 3.6 

a obr. 3.7. 

 
Obr. 3.6 – Vodní schéma kontinuální bubnové pračky [10] 

 
Obr. 3.7 – Proudění vody pračkou při praní se zvýšenými hygienickými nároky [10] 
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3.2. Bubnová sušička 

Prádlo po výstupu z pračky a lisu obsahuje stále značné 

množství vlhkosti, kterou je potřeba vysušit. Tento proces 

obstarávají nejčastěji bubnové sušičky (viz obr. 3.8). Velmi 

zjednodušeně se jedná o perforovaný rotující buben, do kterého se 

buď radiálně nebo axiálně vhání horký vzduch. Tento vzduch na sebe 

naváže vlhkost obsaženou v prádle a odvádí se mimo prostor sušičky 

odtahovým potrubí. Konstrukce se liší napříč výrobci, nicméně lze 

říci, že všeobecně je snahou zajistit to, aby se prádlo co nejvíce 

rozmístilo po prostoru bubnu, čímž se dosáhne maximálního využití 

horkého vzduchu.  

Jelikož je doba sušení obvykle delší než takt pračky, suší se 

prádlo paralelně v několika sušičkách zároveň. Standardem jsou 

2 až 4 sušičky na jednu prací linku. Takt sušičky je potom násobkem 

taktu pračky. 

3.3. Kalandr 

Rovné prádlo (tj. prostěradla, povlečení, ubrusy) se žehlí na kalandru.  Proces žehlení je 

zajištěn perforovanými otočnými válci (obr. 3.10), které přitlačují procházející prádlo do párou 

vyhřívaných koryt (obr. 3.9). Odpařená vlhkost je pak odsávána z válců mimo stroj. 

 
Obr. 3.9 – Ukázka koryta kalandru [13] 

 
Obr. 3.10 – Ukázka válce kalandru [13] 

Prádlo může být do kalandru zaváděno ručně nebo strojně, od čehož se také odvíjí výsledná 

kvalita a využití žehlící plochy. Pod pojmem strojní zavádění si ovšem není možné představit plně 

automatizovaný provoz. Princip spočívá v tom, že obsluha kalandru navlékne okraje prádla na 

podávací ramena, která ho natáhnou, vyrovnají a položí na dopravní pás podavače kalandru. 

U ručního zavádění obsluha přímo pokládá prádlo na pás, jak ukazuje obr. 3.11. 

Obr. 3.8 
 – Ukázka bubnové sušičky 

[11] 
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Obr. 3.11 – Ukázka ručního zakládání prádla do kalandru 

(zdroj: http://www.ameritexservices.com) 

3.4. Tunnel finisher 

Tunnel finisher představuje nejjednodušší a nejrychlejší cestu k dokončení tvarového prádla. 

Dokončením se v tomto případě myslí odstranění zvrásnění textilie a případná dezinfekce. Princip 

procesu je založen na proudu páry a horkého vzduchu. Pára způsobí relaxaci vláken a tím i vyrovnání 

textilie. Horký vzduch následně prádlo vysuší. Ukázka tunnel finisheru je na obr. 3.12. 

 
Obr. 3.12 – Tunnel finisher firmy INDUPRESS 

(zdroj: http://www.indupress.com) 
 

 

  

http://www.indupress.com/
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4. Technická řešení a jejich právní ochrana 

 

Možnost právní ochrany technických řešení je v dnešní době nepostradatelným nástrojem, 

který autorovi zajišťuje výhradní právo k  průmyslovému využití jeho vynálezu. Na území České 

republiky zajišťuje služby spojené s duševním vlastnictvím a jeho právní ochranou Úřad 

průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze. Tato organizace nabízí možnosti ochrany uvedené na obr. 

4.1. 

 
Obr. 4.1 – Možnosti právní ochrany 

4.1. Patent 

4.1.1. Popis 

Citace [1]: 
Patent je forma právní ochrany vynálezu splňujícího zákonná kritéria na tuto ochranu. 

Majitel patentu má výlučné právo chráněný vynález využívat, poskytovat souhlas k využívání 

jiným osobám (licencí) a má i právo převést patent na jinou osobu. Vynález, na který byl udělen 

patent, např. výrobek, zařízení k výrobě, chemická látka nebo výrobní postup, nesmí být bez 

souhlasu majitele vyráběn, nabízen k prodeji nebo využíván třetí osobou pro průmyslové nebo 

komerční účely. Pokud se patent týká výrobních postupů, majitel může třetím osobám zakázat 

tyto postupy používat. Zápovědní právo se vztahuje i na výrobky, které jsou přímým výsledkem 

chráněného postupu. Patenty jsou udělovány na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem 

vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Za vynálezy se nepovažují zejména objevy, 

vědecké teorie a matematické metody, estetické výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání 

duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, programy počítačů, či podávání 

informací. Patent také nemůže být udělen na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému 

pořádku nebo dobrým mravům. 

Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, 

průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané 

jejich pomocí. 

4.1.2. Postup získání patentu 

Základním krokem pro získání patentu je podání přihlášky vynálezu a to buď formou tištěného 

formuláře Úřadu průmyslového vlastnictví nebo elektronickou přihláškou opatřenou elektronickým 
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podpisem. Dnem podání přihlášky vznikne přihlašovateli tzv. právo přednosti (priorita), které 

zaručuje ochranu vynálezu v případě, že by stejný vynález byl následně přihlášen jinou osobou. Právo 

přednosti má díky Pařížské konvenci i mezinárodní platnost (podrobnosti viz kap. 4.6). Přihláška je 

bezprostředně po podání podrobena předběžnému průzkumu, což znamená formální kontrolu 

přihlášky a zevrubnou kontrolu patentovatelnosti vynálezu. Pokud jsou splněny všechny stanovené 

předpisy, je po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti přihláška zveřejněna a společně s tím 

její zveřejnění oznámeno ve Věstníku ÚPV. 

Pro úspěšné udělení patentu je dále nutné provést úplný průzkum patentovatelnosti. Ten 

spočívá v podrobné kontrole toho, zda vynález splňuje všechny potřebné zákonem stanovené 

předpoklady (podmínku novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti). Žádost o úplný 

průzkum musí být podána nejpozději do 36 měsíců od data podání přihlášky. Pokud jsou splněny 

všechny zákonné podmínky, řízení končí úspěšným udělením patentu. 

Patent platí 20 let od podání přihlášky a jeho účinnost nastává dnem oznámení o udělení 

patentu ve Věstníku.  

Jde-li o zaměstnanecký vynález, přechází právo na patent přímo na zaměstnavatele, není-li 

pracovní smlouvou zaměstnance stanoveno jinak. Právo na patent však musí zaměstnavatel uplatnit 

ve stanovené lhůtě. 

4.2. Užitný vzor 

Kromě patentu existuje i rychlejší a levnější forma ochrany a to užitný vzor.  

Citace [2]: 

Užitným vzorem jsou nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec 

pouhé odborné dovednosti. Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší jen 

požadavkem na úroveň řešení. Z možnosti ochrany užitným vzorem jsou však vyloučeny všechny 

způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály. Pokud jde o právo 

na ochranu užitným vzorem a náležitosti přihlášky užitného vzoru, platí obdobné zásady jako 

v případě patentové přihlášky. Základní rozdíl však spočívá v řízení o přihláškách užitných vzorů. 

Řízení je zde založeno na tzv. registračním principu, kdy Úřad zkoumá jen splnění základních 

podmínek pro ochranu a zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky 

je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně. 

Na rozdíl od patentové ochrany k zápisu užitného vzoru může dojít velmi rychle, zpravidla 

za tři až čtyři měsíce po podání přihlášky. Za určitých podmínek je možné dokonce z původní 

přihlášky vynálezu odbočit na přihlášku užitného vzoru při zachování původní priority. Doba 

ochrany užitného vzoru však trvá jen čtyři roky, ale na žádost jeho majitele může být 

prodloužena dvakrát o tři roky. Maximální doba platnosti užitného vzoru je tedy 10 let.  

Ve srovnání s patentem se tato ochrana nehodí v těch případech, kdy k využití 

chráněného předmětu dojde až v delším časovém odstupu. Naopak je ideální pro předměty 

s kratší životností, protože účinky zápisu užitného vzoru jsou stejné jako účinky patentu. Avšak 

tím, že užitný vzor se zapisuje do rejstříku bez průzkumu novosti a úrovně řešení, je také jeho 

monopol oproti patentu křehký a postavení jeho majitele méně jisté. Poplatky za užitný vzor 

jsou ale řádově mnohem nižší.  
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4.3. Srovnání patentu a užitného vzoru  

Užitný vzor oproti patentu: [4]  

 je levnější, 

 bývá zaregistrován velice rychle, jeho platnost vznikne už po 2 – 3 měsících, 

 bývá snadněji dosažitelný – neprovádí se přísný celosvětový průzkum stavu techniky, 

 představuje slabší ochranu vynálezu, 

 nedává případným investorům a zájemcům o koupi licence veliké garance bezpečnosti 

a návratnosti investic, 

 neumožňuje dosáhnout vysoké akceptované ceny a finančních příjmů z případných licencí, 

 nelze jím chránit způsob výroby, pracovní postup, použití postupu k novému účelu (jejich 

ochrana je možná pouze patentem) 

 a v některých zemích užitný vzor jako forma právní ochrany technických řešení neexistuje. 

Patent oproti užitnému vzoru: [4] 

 umožňuje silnější a bezpečnější ochranu vynálezu, 

 je nákladnější na získání a udržování v platnosti, 

 podmínkou pro udělení je přísný úplný průzkum stavu techniky provedený ÚPV, 

 bývá úspěšnému přihlašovateli udělen až po mnohem delší době (cca 2 – 5 let), 

 významněji zvyšuje hodnotu firmy a dává případným investorům a zájemcům o koupi licence 

poměrně značné garance bezpečnosti a návratnosti investic 

 a umožňuje dosáhnout vyšší akceptované ceny a finančních příjmů z případných licencí.

4.4. Průmyslový vzor 

Jedná se na rozdíl od výše zmíněných možností o ochranu vzhledu (designu) produktu.   

Citace [5]: 

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, 

barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně 

vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. 

Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět. Grafika 

sama o sobě, bez spojení s konkrétním výrobkem, průmyslovým vzorem není. 

4.5. Ochranná známka 

Citace [6]: 

Ochranná známka je označení, které slouží k rozlišení výrobku nebo služeb na trhu. Účelem 

ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné nebo poskytované 

různými výrobci nebo poskytovateli služeb. Ochranné známky pomáhají spotřebiteli, aby se 

snadněji orientoval v nabídce výrobků a služeb a vybral si zboží dle svého přání. V důsledku 

rozsáhlé reklamy rozšiřované zejména médii se ochranné známky jako výrobní nebo obchodní 

značky jednotlivých podnikatelských subjektů stávají nedílnou součástí  našeho každodenního 

života. 
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4.6. Možnosti mezinárodní právní ochrany 

 V souvislosti se světovou globalizací je pro autory vynálezů stále více důležitá možnost 

uplatnění patentového práva na mezinárodní úrovni. Hlavním podkladem zajišťujícím fungování 

patentu na mezinárodní úrovni je tzv. Pařížská konvence (Paris Convention for the Protection of 

Industrial Property), která byla poprvé zveřejněna v roce 1883 a dnes již platí ve 173 zemích světa. 

K jedněm z nejdůležitějších ujednání patří tzv. právo přednosti, neboli priorita, upravující ochranu 

vynálezu v době mezi podáním přihlášky a schválením patentu. Pařížská konvence zajišťuje 

přihlašovateli výhradní možnost podání žádosti v kterékoli členské zemi za podmínky, že první 

přihláška byla také podána na území některé z členských zemí a zároveň od první přihlášky neuběhlo 

více jak 12 měsíců; v případě průmyslových vzorů a ochranných známek 6 měsíců.  

Důležité je ovšem poznamenat, že Pařížská konvence upravuje pouze některé oblasti 

patentového práva a ochrana v každé jednotlivé zemi se řídí jejími vlastními právními předpisy. 

Jinými slovy, mezinárodní úmluva zajištující stejné podmínky pro každou zemi na světě doposud 

neexistuje. 

V současnosti existují tyto možnosti mezinárodní právní ochrany: 

 Individuální ochrana ve vybraných státech (tzv. Národní cesta) 

Časově nejnáročnější cestou pro ochranu vynálezu na mezinárodní úrovni je jeho 

individuálního přihlašování v těch zemích, ve kterých je požadována právní ochrana. 

Nevýhodou je to, že v každém státě je potřeba zvolit zástupce, který je oprávněn zastupovat 

přihlašovatele při jednání s příslušným patentovým úřadem. 

 Evropský patent 

Hromadného přihlášení patentu ve státech, které jsou členskými státy1 Evropské patentové 

organizace, je možné docílit podáním žádosti o Evropský patent. Přihlášku lze podat buď 

u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR v Praze, nebo u Evropského patentového úřadu 

v Mnichově popř. v jeho pobočkách v Haagu a Berlíně. 

Evropská patentová přihláška se podává v jednom z úředních jazyků EPÚ, tj. angličtině, 

francouzštině nebo němčině. Na území ČR ji lze podat i v českém jazyce, ovšem do tří měsíců 

ode dne podání je nutné předložit překlad do jednoho z úředních jazyků EPÚ. 

 Mezinárodní  patentová ochrana  

V případě požadavku na celosvětovou právní ochranu si lze postup ulehčit využitím tzv. 

Smlouvy o patentové spolupráci (PCT – Patent Cooperation Treaty), která ve 142 zemích 

Pařížské konvence zajišťuje přihlašování patentů a tím zjednodušuje proces patentování, 

který by jinak musel proběhnout individuálně v každé zemi. PCT přihlášky spravuje Světová 

                                                           
1 Smluvními státy EPO jsou k 1.1.2009: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Irsko, 

Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San 
Marino, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, Velká Británie, Slovinsko, Maďarsko, Bývalá republika Jugoslávie-
Makedonie, Rumunsko, Turecko, Malta (36 států). Nečlenskými státy, na jejichž území mohou nastat účinky evropského patentu na základě 
tzv. „systému rozšíření“, jsou v současné době Albánie, Srbsko, Bosna a Hercegovina. 
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organizace duševního vlastnictví (WIPO – World Intellectual Property Organization) a řízení 

probíhá v následujících fázích: 

 podání přihlášky, 

 mezinárodní průzkum, 

 mezinárodní zveřejnění, 

 úplný mezinárodní průzkum patentovatelnosti, 

 národní fáze – na základě průzkumu vypracovaného WIPO se přihláška postupuje 

národním patentovým úřadům těch zemí, ve kterých je patent požadován. Ty mohou 

vyžadovat některé doplnění, upřesnění nebo překlady, ovšem pokud je žádost podána 

na formuláři WIPO a splňuje všechny jeho požadavky, nemůže být na základě PCT 

zamítnuta. 

Mezinárodní přihláška se podává u ÚPV v angličtině, němčině nebo francouzštině. Ve stejném 

jazyku pak musí být i formulář žádosti o mezinárodní přihlášku. Přihlášku je možno podat 

i v češtině s tím, že je nutno do jednoho měsíce od podání mezinárodní přihlášky předložit 

překlad do jednoho z výše uvedených jazyků.   
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5. Postup tvorby rešerše 

Rozvoj informačních technologií a obzvláště pak internetu značně zjednodušil postup získávání 

informací o již patentovaných, nebo na schválení patentu čekajících řešení. Vedle databází národních 

patentových úřadů existují i databáze shromažďující mezinárodní data, jako například evropský 

projekt Espacenet, nebo projekt Světové organizace duševního vlastnictví Patentscope. 

5.1. Základní znalosti potřebné pro vyhledávání v internetových databázích 

Pro úspěšné nalezení žádaných informací je nutné znát způsob, jakým zadat klíčová slova 

i ostatní data do dotazovacího rozhraní databáze tak, aby výsledky byly co nejrelevantnější. Nejčastěji 

používanou podmínkou pro vyhledávání je obecný víceslovný výraz, např. „lodní motor“. Interpretace 

tohoto výrazu se může značně lišit napříč různými vyhledávacími systémy a to z toho důvodu, že není 

jednoznačně určeno, jakým způsobem se od sebe mají oddělit jednotlivá slova výrazu, nicméně lze 

říci, že ve většině případů se víceslovný výraz rozdělí na jednotlivá slova pomocí logického 

operátoru OR. 

5.1.1. Logické operátory OR a AND 

Operátory OR – logický součet a AND – logický součin jsou základními prvky Booleovy algebry. 

Pro jejich správné pochopení a použití pro vyhledávání v patentových databázích s přehledem postačí 

pouhý překlad do češtiny. OR = Nebo, AND = a.  

K praktickému příkladu může být opět použito slovní spojení „lodní motor“. V případě, že jsou 

jednotlivá slova oddělena operátorem OR, budou vráceny záznamy, které v zadaném poli obsahují 

výraz „lodní“ nebo také výraz „motor“. To může vést k zobrazování nerelevantních dat a tím značně 

zhoršit přehlednost výpisu. V případě operátoru AND budou hledány záznamy, které obsahují výraz 

„lodní“ a zároveň i výraz „motor“, což v tomto konkrétním případě způsobí značné zpřesnění výpisu. 

Vhodnou pomůckou při formulování výrazů může být i logická negace zastupovaná příkazem 

NOT. Například v případě potřeby vyhledat patent, který v názvu obsahuje slovo „ložisko“, ale 

zároveň neobsahuje slovo „kuličkové“, je možné použít následující zápis: „ložisko AND NOT 

kuličkové“. 

5.1.2. Zástupné znaky 

Častým problémem, obzvláště při vyhledávání v českém jazyce, je to, že se hledaný výraz může 

v databázi vyskytovat v různých gramatických tvarech, tzn. například jako podstatné jméno v jiném 

než prvním pádě, přídavné jméno, nebo příslovce. V takovém případě je vhodné hledat pouze na 

základě kořenu slova, čehož je možné snadno docílit použitím některého ze zástupných znaků. Dva 

základní a nejpoužívanější jsou znaky: 

 nahrazující libovolný počet znaků, tj. číslic a písmen (libovolným počtem rozumíme i nulový 

počet, znaky používané pro tento účel jsou „*“ a „%“), 

 a nahrazující právě jeden znak (nejčastěji  „#“ nebo „_“).  

V některých případech můžeme nahradit i logické výrazy OR a AND zástupnými znaky „|” a „&”.  
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Příklady: 

Výrazu  „auto*“, popř. „auto%“, odpovídají např. slova:  auto, automobil, automatika, automatický. 

Pro nalezení např. slova „poloautomatický“ je však nutné výraz upravit na „*auto*“ (popř. „%auto%“) 

Výrazu „hřídel#“, popř. „hřídel_“, odpovídají slova hřídele, hřídelů, ale samotné slovo hřídel výrazu 

neodpovídá. 

5.2. Vyhledávání v národní databázi Úřadu průmyslového vlastnictví ČR 

Nejsnadnější cestou pro vyhledání patentů nebo užitných vzorů platných na území České 

republiky je využití Online databáze na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví ČR [2].  

V době zpracovávání této práce byly dostupné dvě verze vyhledávacího rozhraní, a to: 

 Základní vyhledávání – nabízí uživateli jednoduchou a rychlou možnost vyhledávání, ovšem 

nelze využít všech nastavení a některé parametry jako například formát výstupu nelze 

ovlivnit; 

 Pokročilé vyhledávání – plně ovlivnitelné, ale citlivější na zacházení. V dalším pokračování 

tohoto textu, bude popsána právě tato verze vyhledávacího rozhraní (viz obr. 5.1). 

5.2.1. Popis možností vyhledávacího rozhraní 

 
Obr. 5.1 – Rozhraní pokročilého vyhledávání databáze ÚPV ČR 

Pozice (1) na obr. 5.1 ohraničuje sekci pro nastavení počtu záznamů zobrazených na jedné 

stránce výstupu. Hlavním účelem je docílení požadované přehlednosti.  

Oblast ohraničená pozicí (2) obsahuje pole pro zadávání a konkretizaci vstupních dat.  V prvním 

sloupci jsou k dispozici pole, na základě kterých lze vyhledávat. V případě, že jsou číselného nebo 

datového formátu, lze v druhém sloupci pomocí matematických operátorů „=, <, >“ nastavit, zda se 

mají hledat hodnoty rovnající se, menší, nebo větší. Na konci každého řádku je možné přepínačem 

dále ovlivnit, jakým logickým operátorem bude přiřazen do dotazu následující řádek. Pokud tyto 
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přepínače ponecháme ve výchozí poloze, kdy jsou všude nastaveny operátory AND, nalezneme ty 

záznamy, které odpovídají průniku všech zadaných parametrů. 

Zaškrtnutím políček v oblasti označené pozicí (3) je možné zvolit požadovanou skupinu 

dokumentů. K dispozici jsou možnosti: 

 PV – přihláška vynálezu, 

 PUV - přihláška užitného vzoru, 

 EP - evropský patent, 

 SPC - dodatkové osvědčení na léčiva. 

Přepínači v oblasti označené pozicí (4) je nastavováno filtrování výsledků podle toho, zdali 

k nim existuje platná licence. V oblasti průmyslového vlastnictví se pod licencí zpravidla rozumí 

svolení majitele patentu k využití předmětu ochrany třetími osobami za podmínek, které si smluvní 

strany spolu dohodnou. 

V oblasti označené pozicí (5) je možno zaškrtnou volbu „Normalizovaný tvar“, kterou je 

zajištěno prohledávání bez ohledu na diakritiku. Volba „Spojený tvar“ způsobí prohledávání dat na 

základě jednoho textového řetězce (např. majitel="Josef" AND majitel="Novák" bude bráno jako 

majitel="Josef Novák") 

Formát výstupu je nastavován přepínači označenými pozicí (6). Zvolením položky Typ 1 bude 

výstup obsahovat číslo přihlášky, číslo dokumentu, právní stav, MPT, název a přihlašovatele/majitele. 

Volbou položky Typ 2 bude výstup rozšířen o jméno původce a číslo priority. Poslední možnou volbou 

je Typ 3, který není pro technické účely vhodný a jeho zvolením je do výstupu přidáno pole s číslem 

SPC (Dodatkové osvědčení na léčiva) 

5.2.2. Zástupné znaky 

Pro databázi ÚPV ČR jsou použitelné zástupné znaky uvedené v tab. 5.1. 

Znak Význam 

% Náhrada libovolného počtu znaků 

_ Náhrada právě jednoho znak 

| OR 

& AND 

- AND NOT 

Tab. 5.1 – Zástupné znaky 

5.2.3. Charakteristika polí, ve kterých lze vyhledávat 

Jak již bylo zmíněno výše, je možno vyhledávat v konkrétním počtu polí. V následujícím textu 

budou hlouběji popsána ta pole, jejichž význam není z názvu jednoznačně jasný, nebo ta, u kterých je 

potřeba dodržet konkrétní formát zápisu. 
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Stav dokumentu je nutné zadávat číselným kódem. Číselné kódy přiřazené jednotlivým stavům 

dokumentů jsou: 

 2 – pro přihlášku negativně ukončenou po podání, 

 3 – pro zveřejněnou přihlášku, 

 4 – pro zrušený platný dokument, 

 6 – pro platný dokument,  

 7 – pro přihlášku negativně ukončenou po zveřejnění, 

 8 – pro vymazaný dokument, 

 9 – pro zaniklý dokument, 

 42 – pro neúčinný EP od počátku, 

 51 – pro platný dokument na poshovovací lhůtě2 

 a 52 – pro platný dokument s prošlou poshovovací lhůtou2. 

Druh dokumentu je při vyhledávání charakterizován číselným kódem. Číselné kódy jednotlivých 

druhů dokumentů jsou: 

 1 – pro národní přihlášku vynálezu s žádostí o udělení patentu, 

 11 – pro československou přihlášku vynálezu s žádostí o udělení autorského osvědčení, 

 12 – pro zahraniční přihlášku vynálezu s žádostí o udělení autorského osvědčení, 

 15 – pro uznání se žádostí o udělení autorského osvědčení, 

 16 – pro uznání se žádostí o udělení patentu, 

 2 – pro zahraniční přihlášku vynálezu s žádostí o udělení patentu, 

 3 – pro přihlášku vynálezu PCT (národní fáze s žádostí o udělení patentu) 

 a 99 – pro neurčený dokument. 

Číslo PCT přihlášky a Číslo zveřejněné PCT(WO) přihlášky jsou pole týkající se mezinárodních 

přihlášek. Podrobnosti viz kapitola 4.6. 

Anotace obsahuje krátký popis vynálezu. 

MPT (Mezinárodní Patentové Třídění, anglicky IPC – International Patent Classification) je 

nepostradatelným nástrojem při vytváření patentových rešerší. MPT rozděluje celou oblast lidského 

poznání na 8 základní sekcí, které se dále dělí do tříd, podtříd, skupin a podskupin. Každá část 

hierarchického členění má svoje písmenné nebo číselné označení. Jejich kombinací je pak možné 

sestavit kód, který přesně označuje právě jednu konkrétní oblast lidského poznání.  

  

                                                           
2
 Dodatečná (Poshovovací) lhůta [7]: Právní předpisy některých zemí poskytují dodatečnou neboli poshovovací lhůtu v délce 

6 nebo 12 měsíců od okamžiku zpřístupnění vynálezu vynálezcem nebo přihlašovatelem do podání přihlášky, během které 
vynález v důsledku takového zpřístupnění neztratí patentovatelnost. V těchto zemích může společnost svůj vynález 
zpřístupnit například vystavením na obchodní výstavě nebo publikací ve firemním katalogu či odborném časopise a podat 
přihlášku patentu během dodatečné lhůty, aniž by vynález ztratil patentovatelnost a bylo mu znemožněno získání patentu. 
Tato možnost však neexistuje ve všech zemích, a proto vám spoléhání se na dodatečnou lhůtu ve vaší zemi může znemožnit 
patentování vynálezu na jiných trzích, o které máte zájem, kde dodatečná lhůta k dispozici není. 
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Základní sekce MPT jsou: 

 A – lidské potřeby; 

 B – průmyslové techniky, doprava; 

 C – chemie, hutnictví; 

 D – textil, papír; 

 E – stavebnictví; 

 F – mechanika, osvětlování, topení, zbraně, práce s trhavinami; 

 G – fyzika; 

 H – elektrotechnika. 
 

Výsledný kód například pro skupinu „Lasery“ je „H 01 S 3/00“. 

Kód MPT rozšířen o zástupný znak „%“ nebo „_“ představuje ideální cestu, jak vyhledat 

všechny patenty patřící do konkrétní kategorie. 

Kompletní výpis všech kategorií MPT lze nalézt na internetových stránkách Úřadu 
průmyslového vlastnictví ČR [2] v sekci Publikace > Třídníky > Třídník – vynálezy, nebo také na 
stránkách Světové organizace duševního vlastnictví [8] v sekci IP Services > International 
Classifications. 
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6. Výsledek rešerše 

Pro vyhledání dostupných patentů týkajících se snižování energetické náročnosti 

velkokapacitní prádelny byla jako první použita databáze ÚPV ČR. Na základě kombinace čísla 

mezinárodního patentového třídění (D06F%) a klíčových slov („energ%“, „prádeln%“) nebyl však 

nalezen ani jeden relevantní záznam platného patentu, proto bylo nutné postoupit ve vyhledávání 

o úroveň výše a opustit tím národní oblast, což vedlo k využití databáze Evropského patentového 

úřadu – Espacenet. 

Databáze Espacenet nabízí možnost vyhledávat ve třech sekcích a to ve světových 

zveřejněných patentových přihláškách, WIPO dokumentech zveřejněných v posledních dvou letech 

a EPO dokumentech zveřejněných v posledních dvou letech. Pro účely této práce bylo vyhledáváno 

v první zmiňované sekci, tzn. ve světových zveřejněných patentových přihláškách.  

Z nalezených výsledků jsou v této kapitole popsány ty patenty, které nejvíce odpovídají 

zadanému tématu a u kterých byl zároveň dostupný jejich podrobný popis v anglickém jazyce. 

Dokumentace projektu Espacenet obsahuje záznam uvádějící, že EPO zajišťuje překlad detailního 

popisu do angličtiny minimálně jednoho patentu v dané patentové skupině, tzn. v patentech různých 

zadavatelů týkajících se jednoho vynálezu. Pro potvrzení tohoto byla každá patentová přihláška 

s nedostupným anglickým překladem porovnávána na základně anglického abstraktu a nákresu, což 

tvrzení uvedené v dokumentaci potvrdilo. Tímto bylo zajištěno, že uvedením pouze patentů 

s dostupným anglickým překladem nebyla snížena objektivnost rešerše.  
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6.1. Popis nalezených řešení 

 Originální název: Method for recovering heat energy released by laundry machines 

Český název: Metoda pro využití tepelné energie vypouštěné zařízeními 
prádelen 

Číslo zveřejněné 
přihlášky: 

 
US2007251115 

Předmětem patentu je využití zbytkové tepelné energie obsažené ve vlhkém vzduchu 

(popř. páře) vycházejícím z různých zařízení velkokapacitní prádelny (bubnová pračka, sušička, tunnel 

finisher). Vzduch (pára) je veden buď do jednoho centrálního, nebo několika sekčních tepelných 

výměníků, kde se odvlhčuje (kondenzací). Voda ohřátá kondenzačním teplem je vedena do druhého 

výměníku, který ohřívá čistou vodu vstupující do prádelny, nebo přihřívá vodu již použitou v bubnové 

pračce. Ohřátá voda je čerpána do zásobníku, který je důkladně tepelně izolovaný aby se předešlo 

energetickým ztrátám v případě, že voda nebude ihned využita. Vzduch odvlhčený v prvním 

zmíněném výměníku lze po případné filtraci či dezinfekci použít např. v bubnové sušičce. 

 
Obr. 6.1 – Schéma patentu US2007251115 (zdroj: Přihláška patentu US2007251115) 

Na obr. 6.1 jsou zobrazena zařízení velkokapacitní prádelny a to (10) - kontinuální bubnová 

pračka, (11) - sušička, (12) - finisher a (13) – kalandr. Potrubím (14) za pomoci kompresoru (15) je 

vlhký vzduch (pára) veden do prvního tepelného výměníku (16). Výměníkem odvlhčený vzduch se 

potrubím (20) a kompresorem (21) vede zpět do jednotlivých zařízení. Voda ohřátá kondenzací ve 

výměníku (16) pomocí čerpadla (19) koluje potrubím (17) do druhého výměníku (18) a zpět do 

výměníku (16). Čistá voda, nebo voda z kontinuální bubnové pračky (11) je vedena potrubím (22) do 

druhého výměníku (28) a po ohřátí proudí potrubím (23) do tepelně izolované nádrže (24) odkud je 

pak vedeními (26,27,28) rozváděna dle potřeby. 
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Originální název: Method of controlling an energy recovery system 

Český název: Metoda řízení systému obnovy energie 
Číslo zveřejněné 
přihlášky: 

 
US4742865 

 

Patent je zaměřen obecně na zefektivnění využívání energie v provozech, které využívají stroje 

produkující kapaliny nebo plyny obsahující zbytkové (odpadní) teplo. Tohoto je dosaženo vhodnou 

kontrolou proudění a zadržováním tekutin v záchytných nádržích. Průtoky a prahové teploty tekutin 

(tj. teploty tekutin, opouštějící stroje, které je výhodné dále zpracovávat) jsou stanovovány na 

základě aktuálních teplot a výšek hladin v záchytných nádržích. Zároveň je kladen důraz na co možná 

nejrovnoměrnější průtok tepelnými výměníky, který zajišťuje maximální účinnost.  

 
Obr. 6.2 –  Schéma patentu US4742865 
(zdroj: přihláška patentu US4742865) 

Na obr. 6.2 je schéma popisující princip patentu. Pozice (1) a (2) představují obecné stroje 

produkující (ať už kontinuálně nebo v dávkách) odpadní procesní kapalinu, zatímco pozice (3) a (4) 

představují stroje produkující odpadní plyny (taktéž buď kontinuálně, nebo v dávkách). Při vypouštění 

odpadní kapaliny ze strojů (1) a (2) se její teplota pomocí regulačního členu (11) porovnává 

s referenční teplotou, která je funkčně závislá na aktuální teplotě a objemu kapaliny ve sběrné nádrži 

(6). V případě, že je teplota větší než referenční, kapalina je potrubím (5) vedena do sběrné 

nádrže (6). V opačném případě proudí kapalina rovnou do odtokového potrubí (7). Kapalina 

přivedená do sběrné nádrže (6) je pak čerpadlem (9) vedena do čistícího zařízení (8) a následně přes 

regulovaný ventil (16) a potrubí (17) do prvního výměníku (10) a končí v odtokovém potrubí (7). 

Stupeň otevření ventilu (16) je kontrolován regulačním členem (15), který hodnotu otevření 
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stanovuje na základě objemu kapaliny aktuálně obsažené ve sběrné nádrži (6). Ventil (16) je 

maximálně otevřen v případě naplněné nádrže (16) (stav HMAX) a postupně se zavírá s jejím klesající 

hladinou. Na obr. 6.3 je závislost procentuálního otevření ventilu α na výšce hladiny H. Křivka 1 je pro 

případ malé sběrné nádrže, křivka 2 pro případ velké sběrné nádrže.  

 
Obr. 6.3 –  Závislost otevření ventilu α na výšce hladiny H 

Pozn.: VALVE OPENING – otevření ventilu 
(zdroj: přihláška patentu US4742865) 

Ve výměníku (10) je tepelná energie odpadní kapaliny předávána chladící kapalině (v případě 

prádelny to může být např. čistá voda), která je pomocí čerpadla (19) vedena skrze řízený ventil (21) 

do druhé záchytné nádrže (20). Ventil (21) je řízen regulačním členem (22) a jeho otevření je 

určováno na základě aktuálního průtoku výměníkem (10) a aktuální výšky hladiny v druhé záchytné 

nádrži (20). Kapalina akumulovaná v záchytné nádrži (20) může být následně libovolně využita. Proud 

odpadních plynů tekoucí ze strojů (2) a (3) do výměníku (25) poháněný ventilátorem (28) je regulován 

škrtícími klapkami (35,36), jejichž propustnost je nastavována regulačním členem (38) na základě 

aktuálních hodnot hladin a teplot v nádržích (20) a (30). Kapalina z nádrže (20) je čerpadlem (26) 

vedena potrubím (24) do výměníku (25), kde získá tepelnou energii odpadních plynů a její tok 

regulovaný ventilem (32) je směřován potrubím (29) do nádrže (30). Ventil (32) je ovládán regulačním 

členem (31) na základě hladiny kapaliny v nádrži (30) a teplot obou tekutin ve výměníku (25). 

Kapalina z nádrže je připravena na libovolné využití. Pokud je vyžadována její konstantní teplota, 

může být pomocí ventilu (34) ohřívána parou nebo přídavným vytápěním. 

Pokud plyny opouštějící stroje (2) a (3) nemají dostatečnou teplotu, jsou po případném smíšení 

s plyny vystupujícími z výměníku (25) vedeny do třetího výměníku (37).  
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Originální název: Method for the recovery of waste heat from heated launderette machines 

Český název: Metoda pro obnovení odpadního tepla ze zahřátých strojů 
velkokapacitní prádelny 

Číslo zveřejněné  
přihlášky: 

 
WO2008113430 (také publikováno jako EP2182106) 

 

 

Řešení popisované v tomto patentu spočívá ve využití odpadního vlhkého vzduchu 

vystupujícího z různých zařízení velkokapacitní prádelny. Toho je dosaženo zařazením patentem 

popisovaného tepelného výměníku mezi výstup vzduchu ze stroje a odtahové potrubí. Podle 

přihlašovatele je účinnost výměny tepla značně ovlivněna přítomností nečistot v odpadním vzduchu. 

Nečistotami jsou míněny např. odtržky zpracovávaných textilií. Pro zmírnění tohoto je použito 

tepelného výměníku se svislými stěnami výměníkových těles. Vnitřním prostorem výměníkových 

těles proudí ohřívaná kapalina (čerstvá voda), která způsobuje kondenzaci vlhkosti obsažené 

v odpadním vzduchu. Tato zkondenzovaná vlhkost vlivem gravitace okapává z výměníkových těles 

a dle přihlašovatele s sebou splachuje i zmiňované nečistoty. Na obr. 6.4 je zobrazen tepelný výměník 

s kalandrem jako zdrojem odpadního vzduchu. 

 
Obr. 6.4 –  Ilustrační zobrazení tepelného výměníku připojeného ke kalandru 

(zdroj: přihláška patentu WO2008113430) 
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Obr. 6.5 – Tepelný výměník popsaný patentem WO2008113430 

(zdroj: přihláška patentu WO2008113430) 

Patent bude detailněji popsán na základě obr. 6.5. Základními prvky tepelného výměníku 

upevněného v rámu (17) jsou teplosměnná tělesa (13) umístěná uvnitř nosného krytu (14). 

Teplosměnná tělesa jsou v podstatě dva rovnoběžné pásy korozivzdorného plechu svařené k sobě 

v dané vzdálenosti. Dutina tímto vytvořená slouží k vedení ohřívané tekutiny. Horký vlhký vzduch je 

veden do výměníku otvorem ve vrchní části 

zařízení (11) a bezprostředně poté se stýká 

s teplosměnnými plochami (20) na kterých je 

dosaženo kondenzace vlhkosti. Vlivem gravitace 

tato vlhkost stéká po teplosměnných plochách 

(20) a odkapává na spodní stěnu výměníku (26), 

která svým spádem zajišťuje proudění 

kondenzátu prostorem mezi spodními hranami 

teplosměnných těles (21) a právě spodní stěnou 

výměníku (26). Detailnější zobrazení prostoru 

kondenzace ve formě řezu výměníkem je na 

obr. 6.6. Kondenzát opouští výměník potrubím 

(19) zatímco zbytkový vzduch otvorem ve 

spodní části zařízení (16). Mimo hlavních částí 

označených pozicemi, je zařízení vybaveno 

i vstupním a výstupním potrubím určeným pro 

vedení ohřívané kapaliny. 
Obr. 6.6 – Řez tepelným výměníkem 

(zdroj: přihláška patentu WO2008113430) 
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7. Závěr 

Při pominutí čistě subjektivního přínosu práce ve formě autorova zorientování se v probírané 

problematice, je možno vyzvednout dva základní potenciálně využitelné výsledky. Prvním je možnost 

využití práce jako podkladu pro čtenáře, který nemá s problematikou právní ochrany technických 

řešení předchozí zkušenosti a chce nebo potřebuje v oblasti patentového práva získat základní 

rozhled a dozvědět se, jakým způsobem nejlépe vyhledat informace o aktuálním stavu patentované 

techniky v určitém odvětví lidské činnosti. Druhým výsledkem je zpracovaná rešerše týkající se 

tématu snižování energetické náročnosti velkokapacitních prádelen. Ta může být použita jako 

základní vodítko při posuzování novosti vynálezů, vzniklých na půdě ÚPEI FSI VUT v Brně v rámci 

projektů zaměřených na velkokapacitní prádelny.  
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