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ABSTRAKT, KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

ABSTRAKT 

Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnutie bezpečnostného systému pre automobily, ktorý 
pozostáva z dvoch hlavných časti. Prvá je interný alkoholový zámok, ktorý zabráni vedeniu 
vozidla osobe pod vplyvom alkoholu. V druhej časti sa venujem návrhu počítačovej 
jednotky, ktorá v prípade autonehody vyšle všetky dôležité informácie o posádke najbližšej 
záchrannej zložke. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Alkohol tester, interný alkoholový zámok, počítačová jednotka 

ABSTRACT 

The aim of my bachelor thesis is to design a safety system for cars, which consists of two 
main parts. The first is an internal alcohol lock that prevents a person from driving under the 
influence of alcohol. The second part deals with the design of a computer unit, which in case 
of a car accident sends all important information about the crew to the nearest rescue. 

KEYWORDS 

Alcohol tester, internal alcohol lock, computer unit 
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ÚVOD 

ÚVOD 
 V mojej bakalárskej práci sa budem zaoberať bezpečnostným systémom 
automobilov. V prvom rade pôjde o návrh systému, ktorý by mal zamedziť sadnutiu za 
volant osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu. V druhej časti práce sa budem venovať 
návrhu počítačovej jednotky, ktorá v prípade autonehody vyšle všetky dôležité 
informácie ohľadne posádky  najbližšej bezpečnostnej zložke. Týmto systémom, by 
som chcela urýchliť reakciu bezpečnostných zložiek a rovnako tak zefektívniť 
poskytnutie prvej pomoci a následnej zdravotnej starostlivosti. 

Túto tému som si vybrala preto, že podľa výskumu a štatistiky nehodovosti 
policajného zboru Českej republiky bolo počas minulého roka viac ako 4,42 % [1] 
nehôd zapríčinených vplyvom alkoholu. Toto číslo má tendenciu rásť  a v porovnaní 
s rokom 2017 došlo k nárastu nehodovosti o takmer 0,5 %. [2] V zahraničí je počet 
autonehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu ešte vyšší. Z tohto dôvodu by 
sme mali venovať väčšiu pozornosť prevencii zasadnutia za volant osobám pod 
vplyvom alkoholu. 

 Ako som už spomínala, v druhej časti bakalárskej práce sa budem venovať 
návrhu počítačovej jednotky, ktorá by bola v prípade autonehody schopná vyslať 
najdôležitejšie informácie o posádke  najbližšej záchrannej zložke. V tejto sekcii práce 
by som chcela pomôcť hlavne záchranárom, ktorí musia často krát používať 
všeobecné lekárske postupy, a to aj preto, že nemajú kompletné informácie 
o pacientovi (nevedia či je alergický na lieky, či má stálu medikáciu, poprípade  vysoký 
tlak, alebo cukrovku). Vhodná a priama liečba už od začiatku umožní pacientovi 
rýchlejšie zotavenie a jednoduchšiu prácu záchranárom, ktorí sa nebudú musieť 
obávať komplikácii spojených s reakciou na medikáciu. Obdobným spôsobom už 
funguje telefónna aplikácia Záchranka, ktorú navrhol bývalý študent Fakulty 
elektrotechniky  Ing. Filip Maleňák. Pri vážnych autonehodách sa však často krát 
stáva, že vodič a ostatní pasažieri ostanú v bezvedomí, a tak nie sú schopní zavolať 
si sami pomoc. Preto je cieľom mojej práce pripraviť návrh tak, aby zabudovaná 
počítačová jednotka mohla túto funkciu urobiť za nich. 
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BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM DO AUTOMOBILOV  

1 HISTÓRIA A VÝVOJ ALKOHOL TESTEROV A INTERNÝCH 

ALKOHOLOVÝCH ZÁMKOV  

Prvý dychový prístroj bol vynájdený v roku 1927 W.D. McNalleyom. Tento 
prístroj slúžil pôvodne ženám, ktoré mohli s jeho pomocou zistiť, či ich manžel 
spotreboval príliš veľa alkoholu na to, aby ho mohli vpustiť domov. Toto jednoduché 
zariadenie zo začiatku dvadsiateho storočia sa však ďalej vyvíjalo a našlo 
uplatnenie v mnohých odvetviach. [3] 

V roku 1936 patentoval Dr. Rolla Harger, profesor toxikológie a biochémie 
z univerzity v Indiane, zariadenie s názvom Drunkometer („merač opitosti“). 
Zariadenie, ktoré vyžadovalo vzorku dychu, z ktorej po zmiešaní s chemickým 
roztokom boli vedci schopní zistiť stupeň intoxikácie (opitosti) subjektu. 

Neskôr v roku 1953 vynašiel Robert Borkenstein dychový analyzátor. Tento 
prístroj používal chemickú oxidáciu a fotometriu k stanoveniu koncentrácie 
alkoholu. Po vyfúknutí do prístroju by mal stroj zaznamenať výpary alkoholu 
v dychu. Následne mal prístroj ukázať úroveň alkoholu v dychu. Tento vynález 
prekonal Drunkometer z roku 1936, a to hlavne pre jeho presnosť a praktickosť. 

V roku 1967 inžinieri z Veľkej Británie vyvinuli nielen spoľahlivejšiu metódu 
objavovania skutočného obsahu alkoholu v krvi podozrivých, ale boli aj prvou 
krajinou, ktorá určila hranicu obsahu alkoholu v dychu vhodnú pre riadenie vozidla. 
[4] 

Následne v roku 1969 ako prvý vyvinul Borg-Warner Corp integrovaný 
alkoholový zámok. Alkoholový zámok je zariadenie, ktoré sa dnes už bežne 
inštaluje do vozidiel osobám, u ktorých bol v minulosti nameraný alkohol v krvi. Na 
to, aby bolo vozidlo funkčné, musí vodič vykonať dychový test. Ak je test bez obsahu 
alkoholu, tak je umožnené naštartovanie motoru. V polovici osemdesiatych rokov 
boli blokovacie zariadenia, ako je integrovaný alkoholický zámok, pridané na trh, 
kde vďaka zákonom a zvyšovaniu bezpečnosti na vozovkách našli veľké využitie. 

Začiatkom deväťdesiatych rokov začal automobilový priemysel vyrábať 
takzvanú druhú generáciu zámkov, ktorej základom boli spoľahlivejšie a presnejšie 
senzory. Tieto senzory obsahovali takzvane „fuel cell“ (palivové články). [5] 

Od roku 2012 začali všetky štáty USA podporovať používanie alkoholových 
zámkov ako alternatívu trestu pre odsúdených vodičov, u ktorých bol zistený alkohol 
pri riadení vozidla. Okrem USA je tento systém rovnako využívaný aj vo všetkých 
škandinávskych krajinách, Austrálii a západných krajinách Európy.   
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BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM DO AUTOMOBILOV  

2 ALKOHOL TESTERY  

Alkohol je droga, ktorá ovplyvňuje centrálny nervový systém, všeobecne ho tlmí. 
Už pri užití malého množstva alkoholu sa prejavujú jeho patrné účinky, a to v podobe  
zníženia rýchlosti reakcii, koordinácie pohybu, či úsudku a rozhodovaní, ktoré sú 
mnohokrát kľúčové pri riadení vozidla. Preto je nutné kontrolovať spôsobilosť osoby 
vedúcej motorové vozidlo. K zisteniu obsahu alkoholu u vodiča sa v praxi používajú 
viaceré metódy, ako napríklad alkohol tester, krvná či močová skúška, atď. 

Najrýchlejším a aj najpraktickejším testom je však prevedenie dychovej skúšky u  
vodiča pomocou alkohol testeru. 

2.1 DRUHY ALKOHOL TESTEROV 

V dnešnej dobe už máme k dispozícii širokú škálu alkohol testerov, ktoré sa 
odlišujú štýlom merania. Kvalita alkohol testeru sa odlišuje druhom meracieho 
senzoru. Rovnako aj ich cena na trhu sa určuje podľa ich kvality a doplnkových služieb, 
ako sú napríklad napojenie na počítač, USB port, interná pamäť a vytváranie histórie 
prevedených meraní. Medzi najhlavnejšie dve skupiny patria alkohol testery s 
polovodičovým senzorom a alkohol testery na bázy technológie Fuel cell („palivový 
článok“). 

2.1.1 ALKOHOL TESTERY S POLOVODIČOVÝM SENZOROM 

Alkohol testery s polovodičovým senzorom využívajú žhavené polovodičové 
senzory, pracujúce pri relatívne vysokej teplote. Po zahriati senzoru na pracovnú 
teplotu sú schopné detekovať plynný etanol a podľa jeho koncentrácie meniť svoj 
odpor. Táto zmena odporu je následne vyhodnocovaná a prevedená na číselný údaj, 
ktorý udáva približnú koncentráciu alkoholu v dychu testovanej osoby. [6] 

Výhodou týchto testerov je nízka cena a vysoká dostupnosť. Môžu byť však 
používané len pre orientačné merania a takzvanú samokontrolu. V prípade, že sa 
jedná o kvalitný alkohol tester, tak sa jeho presnosť pohybuje okolo 5% z nameranej 
hodnoty. Ich nevýhodou je to, že sa musia často kalibrovať, približne po 200 
prevedených skúškach. Poprípade je po určitom čase nutné vymeniť v danom alkohol 
testery polovodičový senzor, pretože sa častým používaním zdeformoval a nie je 
schopný ďalej merať. Za ďalšiu nevýhodu tohto typu alkohol testerov sa považuje to, 
že polovodičové senzory reagujú nie len na alkohol, ale aj na iné látky, ako napríklad 
kávy, žuvačky alebo cigarety. Ich presnosť merania ovplyvňuje rovnako aj sila 
vdychovaného vzduchu. 

Nikdy nemôžu byť ustanovené za stanovené meradlá a nie je možné sa na ne 
právne odvolávať. Najčastejšie sú využívané v domácnosti na zistenie zostatkového 
alkoholu, poprípade vo firmách pri prevádzaní náhodných kontrol alkoholu v dychu 
zamestnancov. 
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BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM DO AUTOMOBILOV  

2.1.2 ALKOHOL TESTERY S FUEL CELL SENZOROM 

Alkohol testery s Fuel Cell senzorom, čo v preklade znamená palivový článok. 
Fuel cell sa počas skúšky nezahrieva, len tlakový senzor kontroluje množstvo 
vydýchnutého vzduchu. Na konci testu pumpa sama nasaje potrebný objem vzduchu. 
Palivový článok následne začne spaľovať alkohol obsiahnutý vo vzorke a vyrobí z neho 
elektrický prúd. Na základe množstva vytvoreného elektrického prúdu je určené 
množstvo alkoholu v dychu. [7] 

 Výhodou je, že palivový článok nie je ovplyvniteľný inými zložkami obsiahnutými 
v dychu. Detektor si nasaje presné množstvo vzorky v stanovenom čase. Týmto sa 
eliminuje väčšina nepresností. Palivové články sa rozlišujú veľkosťou nasávaného 
objemu a času, čím väčší objem a merací čas, tým vyššia presnosť merania. Ďalšou 
jeho výhodou je to, že sa pri vykonávaní dychovej skúšky nezahrieva. Tým pádom má 
v porovnaní s alkohol testermi s polovodičovým senzorom nižšiu spotrebu energie 
a vyššiu výdrž batérie.  

Tento druh meradiel sa radí medzi takzvané stanovené meradlá, a preto sú pred 
súdom preukázateľné a je možné sa na ne právne odvolávať. 
. 
2.2 KALIBRÁCIA A ÚDRŽBA ALKOHOL TESTEROV 

Pre správne fungovanie a presné meranie je nutné alkohol testery po určitej dobe 
Pre správne fungovanie a presné meranie je nutné alkohol testery po určitej dobe, 
alebo po určitom počte prevedených testov skalibrovať. Kalibráciu alkohol testerov vo 
väčšine prípadov garantuje výrobca, prípadne je možné nechať si ju spraviť 
v metrologickom inštitúte. 

 Kalibrácia sa prevádza pomocou simulátoru alkoholu v dyhu. Simulátor vháňa 
do alkohol testeru zmes vzduchu a alkoholu. Následne sa porovnáva nameraná 
hodnota alkoholu so skutočnou a na základe výsledkov je alkohol meter kalibrovaný 
a zoraďovaný. [8] Doba, za ktorú je nutné previesť kalibráciu, sa líši podľa typu alkohol 
testeru, podľa použitých meracích senzorov a podľa frekvencie používania. Obvykle 
to býva 500 meraní, alebo po dobu 1-2 rokov. Cena kalibrácie sa pohybuje od 100-
10 000 kč záleží od značky a typu alkohol testeru. 

2.3 POVOLENÉ NAMERANÉ HODNOTY PRI DYCHOVEJ SKÚŠKE 

Súčasná právna úprava je vo vzťahu k riadeniu pod vplyvom alkoholu prísna. V 
Českej republike je zavedená nulová tolerancia alkoholu. Toto ustanovenie platí ako 
pre vodičov motorového vozidla, tak pre cyklistov a jazdcov na zvieratách. 

Riadenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, či iných návykových látok, 
sa môže radiť medzi priestupok, alebo trestný čin. Záleží na tom, ako veľmi je 
ovplyvnená jeho spôsobilosť riadiť vozidlo. V prípade, že bola u vodiča zistená hodnota 
alkoholu vyššia ako 1 promile, je automaticky vylúčená spôsobilosť viesť motorové 
vozidlo, a tým pádom sa jedná o trestný čin. V ostatných prípadoch sa jedná len o 
priestupok. 
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BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM DO AUTOMOBILOV  

Z medicínskeho hľadiska však vyplýva, že človek môže mať nepatrné množstvo 
alkoholu v dychu/krvi aj bez toho, aby konzumoval alkohol. Toto množstvo sa pohybuje 
približne do hodnoty 0,2 promile. Nameranie hodnoty menšej než je 0,24 promile (0,04 
počítane ako odchýlka merania) teda nie je možné považovať ako dôkaz, že je vodič 
ovplyvnený alkoholom a je nutné podstúpiť krvné testy. [9] 

 Podľa najnovšej judikatúry v Českej republike je možné pokladať výsledok 
dychovej skúšky ako dostatočný dôkaz pre správne a trestné riadenie, a preto nie je 
nutné podstupovať následnú lekársku prehliadku. [10] 

 V mojom nasledujúcom návrhu sa budem držať predpisov a právnej úpravy, 
preto pri nastavení povolenej hodnoty nameranej pri dychovej skúške použijem nulovú 
hodnotu.   
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BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM DO AUTOMOBILOV  

3 POUŽÍVANIE ALKOHOLOVÝCH ZÁMKOV V ZAHRANIČÍ 
V našich končinách je používanie interných alkoholových zámkov zriedkavé, 

priam výnimočné. V oblasti strednej Európy sa tieto zariadenia používajú len 
v nákladných vozidlách, aj to veľmi málo. Pred nami sú vo vývoji tejto 
bezpečnostnej zložky západné krajiny, ktoré využívajú alkoholové zámky takmer 
všade. 

V rámci EU sú v popredí hlavne škandinávske krajiny, ktoré ich využívajú ako 
takzvaný „výchovný prostriedok“. V prípade, že u vás pri dopravnej kontrole, 
poprípade nehode, bol zistený alkohol v krvi, máte dve možnosti. Buď vám polícia 
udelí pokutu a budete mať zákaz viesť vozidlo po dobu určenú súdom, alebo 
zaplatíte pokutu a inštaláciu interného alkoholového zámku a po dobu, opäť určenú 
súdom, budete nútený používať toto zariadenie vo svojom vozidle ako podmienku. 
[11] 

Ako prvý však s využívaním alkoholových zámkov začali Američania, kde 
toto zariadenie nepoužívajú len ako výchovný prostriedok. V USA tento druh 
bezpečnostného systému využívajú hlavne požičovne áut, ktoré majú týmto 
spôsobom garantované, že ich automobily nebudú využívať ľudia pod vplyvom 
alkoholu. 

Ako ďalším využitím týchto systémov je mestská hromadná doprava, alebo 
všeobecne verejná doprava. Každý autobus, električka, metro, poprípade taxík sú 
vybavené týmto zariadením, aby tak opäť predchádzali vedeniu dopravného 
prostriedku pod vplyvom alkoholu a zvýšili tak bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky. [12] 

Toto zariadenie našlo využitie aj v Austrálii, kde podobne ako v Európe, či 
USA slúži ako bezpečnostná zložka automobilu, či trest za riadenie pod vplyvom 
alkoholu. 

. 
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BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM DO AUTOMOBILOV  

4 POPIS INTERNÉHO ALKOHOLOVÉHO ZÁMKU A JEHO 

NAPÁJANIE 

 Ako môžete vidieť nižšie na obrázku, som pre návrh interného alkoholového 
zámku zvolila alkohol tester Dräger Alkotest 6820, ktorý má jedno z najlepších 
a najpresnejších hodnotení v rámci dostupného trhu. [13] Tento tester meria 

hodnotu alkoholu v dychu s pomocou palivového článku. 
Je kompaktný a praktický. Vyznačuje sa veľmi krátkou 
dobou odozvy a je možné prispôsobiť ho rôznym 
smerniciam. Má v sebe zabudovaný rovnaký merací 
senzor Dräger, ktorý používa aj policajný zbor ČR. Tento 
senzor sa vyznačuje nie len krátkou dobou odozvy, ale 
aj presnosťou a dlhou životnosťou.  Jeho presnosť je 
0,017 ‰ a rozsah merania je 0-5 ‰. Má možnosť 
napojenia na počítač, USB port a internú pamäť 
s možnosťou zaznamenania 5000 meraní dychu. [14] 

 

 

  

 
4.1 UMIESTNENIE ALKOHOL TESTERU 

 Pri návrhu som uvažovala o viacerých variantách umiestnenia testeru 
v automobile. V krajinách, kde tento systém už využívajú, je umiestnenie testeru 
väčšinou na prostrednom panely palubovej dosky, v miestach, kde sa nachádza 
autorádio. Toto umiestnenie je síce praktické, ale rovnako sa dá veľmi rýchlo obísť. 
Môže sa stať, že miesto šoféra podstúpi dychovú skúšku osoba na mieste 
spolujazdca, ktorá má na tester rovnaký dosah ako vodič automobilu. 

 

  

Obrázok 1 Dräger Alkotest 6820 [15] 

Obrázok 2 Umiestnenie alkohol testeru uprostred palubovej 
dosky 
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 Jedna z prvých variant umiestnenia, ktorej som sa venovala, bolo umiestnenie 
alkohol testeru na ľavú stranu palubovej dosky, do priestoru medzi volantom a dverami 
šoféra. Toto umiestnenie neprekáža vo výhľade vodiča a rovnako je nenápadné. Jeho 
nevýhodou však je to, že sa dá rovnako zneužiť. Miesto šoféra totižto môže previesť 
dychovú skúšku ktokoľvek iný. Stačilo by len nechať otvorené okno na šoférovej strane 
a cezeň by sa mohol ktokoľvek iný natiahnuť a previesť skúšku za vodiča. 

 
Ďalším návrhom je umiestnenie testeru na strop automobilu, nad šoféra, pod 

tienidlo. V strope sa vytvorí priestor o rozmeroch alkohol testeru a umiestni sa tam 
upínanie, ktoré poslúži ako držiak. Využijeme tu tenkosť a nízku váhu testeru. Preto 
nám postačí len jednoduché upínanie pomocou spôn. Obdobné ako sa využíva na 
upnutie GPS. Toto umiestnenie je ľahko dostupné a nenápadné. Nie je však použiteľné 
v automobiloch, ktoré sú už vyhotovené. Jeho inštalácia si žiada komplikovanejšiu 
kabeláž a napájanie, a preto nájde využitie skôr v nových modeloch aut. 

Obrázok 3 Umiestnenie alkohol testeru na 
ľavú stranu palubovej dosky 

Obrázok 4 Umiestnenie alkohol testeru na strop 
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  Mojím posledným a aj finálnym umiestnením je v priestore za volantom. Táto 
poloha je ľahko dostupná, neprekáža v zornom poli šoféra, a čo je najhlavnejšie, dá sa 
využiť aj pri už zhotovených automobiloch. Uchytenie testeru je rovnaké ako 
v predchádzajúcom prípade, a to pomocou úchytkových spôn, ktoré fungujú rovnako 
ako tie, ktoré sa využívajú na držiakoch GPS. Funkciou spôn je udržať tester počas 
jazdy v jednej polohe a zamedziť jeho voľnému pohybu po palubovej doske. 
Umiestnenie priamo na palubovej doske zjednoduchší vedenie napájania a kabeláž. 
Rovnako zamedzí zneužívaniu dychovej skúšky, nakoľko bude tester mimo dosah 
spolujazdca a vodič sa bude musieť predkloniť, aby mohol dychovú skúšku previesť. 

 

4.2 NAPÁJANIE ALKOHOL TESTERU 

Pri napájaní alkohol testeru som vychádzala z dvoch možností. Za prvé celý 
interný alkoholový zámok bude fungovať samostatne, za druhé bude súčasťou celého 
bezpečnostného systému, a teda bude napájaný cez počítačovú jednotku. 

V prvom prípade, kde má alkoholový zámok fungovať samostatne, a teda je 
možné ho nainštalovať do ktoréhokoľvek automobilu, som vychádzala z už fungujúcich 
modelov, ktoré sa využívajú v zahraničí. Súčasťou interného zámku je teda už 
spomínaný alkohol tester, ktorý je následne napájaný na vyhodnocovaciu jednotku, 
ďalej je napojený na štartér a ako zdroj energie využíva batériu automobilu. 
Vyhodnocovacia jednotka rozhodne na základe informácii, ktoré jej vyšle alkohol 
tester, či je možné naštartovať automobil, alebo nie. Na nasledujúcom obrázku nájdete 
funkčné schéma celého interného alkoholového zámku. 

Obrázok 5 Umiestnenie alkohol testeru za 
volant 
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                     Obrázok 6 Funkčné schéma interného alkoholového zámku 

 V druhom prípade sa jedná o nepriame napájanie. Interný alkoholový zámok je 
napájaný na riadiacu jednotku bezpečnostného systému a spolu s ostatnými senzormi 
a čidlami vytvára bezpečnostný a ochranných systém automobilu. Jeho súčasťami a 
funkciami sa budem zaoberať v nasledujúcej kapitole. 
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5 NÁVRH POČÍTAČOVEJ JEDNOTKY BEZPEČNOSTNÉHO 

SYSTÉMU A JEJ FUNKCIE 
V tejto kapitole sa budem venovať počítačovej jednotke, ktorá bude mať za úlohu, 

v prípade autonehody, vyslať všetky informácie o posádke najbližšej záchranárskej 
službe. Cieľom je urýchliť a zjednodušiť fungovanie záchranných zložiek. Rovnako tak, 
upresniť záchranárom zdravotný stav pasažierov a umožniť im tak správne podať prvú 
pomoc a nastaviť liečebné postupy pre pacienta od začiatku liečby. 

5.1 VŠEOBECNÝ POPIS FUNGOVANIA POČÍTAČOVEJ JEDNOTKY 

Po vložení kľúču do štartéra automobilu si počítačová jednotka vyžiada 
informácie od všetkých cestujúcich. Prostredníctvom Bluetooth každý pasažier vyšle 
zo svojho telefónu, poprípade tabletu krátky chorobopis. Tento súbor by mal 
obsahovať meno, dátum narodenia, zoznam liekov, ktoré užíva, zoznam alergií( či už 
na lieky alebo potraviny), zoznam chorôb, na ktoré sa pacient lieči a v neposlednom 
rade kontaktnú osobu z okruhu rodiny, či známych. Počítačová jednotka si tieto 
informácie uloží na internú pamäť po dobu celej cesty rovnako, ako si ukladá priebežne 
polohu GPS. V prípade, že dôjde k aktivácii airbagov, alebo iných tlakových senzorov, 
ktoré sú umiestnené v automobile, vyšle všetky tieto informácie na najbližšiu 
záchrannú zložku. Záchranári teda nebudú mať len informácie o polohe autonehody, 
ale aj všetky informácie o počte poranených osôb a ich zdravotnom stave. 

5.2 FUNKČNÉ SCHÉMA POČÍTAČOVEJ JEDNOTKY A JEJ NAPÁJANIE 

Napájanie počítačovej jednotky je jednoduché, bude napojená prostredníctvom 
servisného konektoru priamo na počítačovú jednotku automobilu, z ktorého je schopná 
sama prevziať informácie o stave vozidla (aktivácia airbagov, tlakových senzorov, 
alebo iných bezpečnostných snímačov). Ďalej je nutné na jednotku napojiť snímač 
prenosu Bluetooth signálu, aby mohla prijímať zaslané informácie od posádky. 
Následne, pre upresnenie polohy automobilu, je ku nej napojený snímač GPS. Na 
nasledujúcom obrázku môžete vidieť jednoduché schéma zapojenia počítačovej 
jednotky bezpečnostného systému v automobile. 

 

 

                      

Obrázok 7 Zapojenie počítačovej jednotky bezpečnostného systému 
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 Po vložení kľúču do štartéru vyzve počítačová jednotka bezpečnostného 
systému posádku o zaslanie informácií (chorobopisov) a následne sa štartuje motor. 
V prípade, že počas jazdy dôjde k aktivácií airbagov, alebo iných bezpečnostných 
senzorov automobilu počítačová jednotka dá pokyn k zaslaniu informácií o posádke 
najbližšej záchrannej službe. Pokiaľ k detekcii poruchy nedôjde auto plynule pokračuje 
v jazde až do konca.  

Obrázok 8 Funkčné schéma počítačovej jednotky bezpečnostného systému 
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5.3 CELKOVÉ ZAPOJENIE POČÍTAČOVEJ JEDNOTKY A INTERNÉHO 

ALKOHOLOVÉHO ZÁMKU 

Ako som už v predchádzajúcej kapitole spomínala, je možné napojiť ku 
počítačovej jednotke bezpečnostného systému aj interný alkoholový zámok. Pri jeho 
napojení je nutné urobiť drobné úpravy v napájaní a v jeho funkčnej schéme. Ako 
môžete vidieť na nasledujúcich obrázkoch bolo nutné zabezpečiť komunikáciu medzi 
počítačovou jednotkou automobilu a interným zámkom. Toto spoločné napojenie 
zabezpečí bezpečný a plynulý chod automobilu. 

 

Nasledujúce funkčné schéma zapojenia počítačovej jednotky popisuje jej 
napojenie a jednotlivé postupy od naštartovania až po koniec jazdy automobilu. Po 
vsunutí kľúču do štartéru vyzve interný alkoholový zámok vodiča k prevedeniu 
dychovej skúšky, pokiaľ sa u šoféra nepreukáže obsah alkoholu v krvi vyšle interný 
alkoholový zámok správu do počítačovej jednotky automobilu povolenie 
k pokračovaniu postupu. Následne počítačová jednotka bezpečnostného systému 
vyzve posádku k zaslaniu vstupných informácii (chorobopisov) a naštartuje automobil. 
Pokiaľ sa počas jazdy aktivujú airbagy, alebo iné bezpečnostné senzory v automobile, 
počítačová jednotka automaticky vydá pokyn k zaslaniu informácií o posádke 
automobilu najbližším záchranným jednotkám. Pokiaľ nedôjde k detekcii poruchy 
automobil plynule pokračuje vo svojej jazde až do konca. 

 

  

Obrázok 9 Zapojenie počítačovej jednotky bezpečnostného systému spolu s interným 
alkoholovým zámkom 
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Obrázok 10 Funkčné schéma zapojenia počítačovej jednotky bezpečnostného systému 
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5.4 VYSIELANIE INFORMÁCIÍ O POSÁDKE ZÁCHRANNÝM ZLOŽKÁM 

Hlavným problémom počítačovej jednotky bezpečnostného systému je 
zasielanie súborov s informáciami o posádke. V tomto prípade som uvažovala o dvoch 
hlavných možnostiach vysielania GPS signálu a súborov. 

V prvom rade som sa zaoberala zasielaním informácií prostredníctvom internetu. 
V dnešnej dobe už je jednoduché sprístupniť napojenie na internet v automobile. 
Prenosný internet do automobilu už ponúka väčšina mobilných operátorov. Prenos 
súborov prostredníctvom internetu je rýchle a jednoduché. Jedinou nevýhodou tohto 
prenosu je, že záchranné zložky (nemocnice, policajné a hasičské stanice) by museli 
mať vlastné servery. Ich inštalácia nie je zložitá, ale je veľmi nákladná a zaberá príliš 
veľa priestoru. Riziko, ktoré tento prenos informácií má je to, že v prípade výpadku 
elektrického prúdu zlyhá celý systém. Rovnako tak je zložité zabezpečiť neustálu 
aktualizáciu a registráciu nových dát. Každé nové zakúpené auto, by totižto muselo 
byť zaregistrované do systému hneď pri kúpe, aby malo prístup a v prípade 
autonehody mohlo hneď spolupracovať so záchranným systémom.  

Druhou možnosťou zasielania informácií, ktorým by som sa chcela venovať je 
prenos prostredníctvom telefónneho signálu. Mobilný telefón, alebo lepšie povedané 
základňová stanica mobilného telefónu, je totižto schopná konvertovať hlasový alebo 
textový súbor do rádiových frekvencií („RF“). [16] Každá základňová stanica mobilného 
telefónu je schopná vysielať a prijímať tieto frekvencie pomocou GSM modulu. [17] 
Textové súbory by boli teda zaslané najbližším záchranným zložkám prostredníctvom 
SMS správy. V rámci počítačovej jednotky bezpečnostného systému by teda musel 
byť zabudovaný GSM modul telefónu spolu so SIM kartou a preddefinovaným číslom 
tiesňovej linky „112“. Jedinou nevýhodou tohto systému zasielania informácií 
o posádke je to, že v dnešnej dobe nájdeme stále slepé miesta, kde telefónny signál 
nie je dostupný. 

Pre svoj návrh počítačovej jednotky som sa rozhodla použiť zasielanie informácií 
o osádke prostredníctvom druhého, už spomínaného typu. Aj napriek tomu, že má 
zasielanie dát prostredníctvom telefónneho signálu svoje chyby, je praktickejší než 
zasielanie informácií prostredníctvom internetu. Budovanie a zväčšovanie priestorov 
nemocníc, či iných budov záchranných zložiek si totižto vyžaduje veľké investície, a to 
nie len finančné, ale aj časové. Údržba spomínaných serverov by bola rovnako veľmi 
nákladná. Preto je jednoduchšie a praktickejšie prikloniť sa ku zasielaniu informácií 
prostredníctvom telefónneho signálu.  

Vzhľadom k tomu, že pri zasielaní informácií môže nastať situácia, kedy sa 
autonehoda stane v takzvanom slepom mieste, kde nie je signál, som sa rozhodla 
o tretí pomocný spôsob zdieľania informácii. V prípade, že zlyhá jeden z dvoch 
predchádzajúcich spôsobov zasielania informácií, bude počítačová jednotka 
bezpečnostného systému obsahovať NFC čip, z ktorého budú záchranári schopný 
vyčítať všetky potrebné informácie o posádke vozidla. NFC je skratka Near Field 
Communication, čo môžeme voľne preložiť ako „komunikáciu v blízkom poli“.  Táto 
technológia sa v dnešnej dobe používa už v mnohých odvetviach ako napríklad 
telekomunikácia, bankovníctvo alebo doprava. Tento druh komunikácie je založený na 
základe elektromagnetickej indukcie. Údaje na NFC čipe sa dajú ľahko prepísať, 
a preto je naň možné pred začiatkom každej novej jazdy nahrať údaje o aktuálnej  
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posádke. V prípade, že teda nastane autonehoda, stačí ho len prečítať pomocou NFC 
čítačky. [18] NFC čip by mal byť umiestnený tak, aby ho mohli záchranári bez 
akýchkoľvek problémov prečítať, rovnako tak, aby sa v prípade autonehody 
nepoškodil. Mojím návrhom je umiestnenie čipu v interiéri automobilu, konkrétne na 
vnútorný strop, do priestoru medzi prednými a zadnými sedadlami. Toto miesto je 
jednoducho dostupné z každej strany a rovnako patrí medzi najmenej poškodené 
miesto pri bežných autonehodách.  

  



BRNO 2019 

 

            25 
 

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM DO AUTOMOBILOV  

6 FINANČNÉ ZHODNOTENIE NÁVRHU BEZPEČNOSTNÉHO 

SYSTÉMU 
Moja odhadovaná celková suma za bezpečnostný systém automobilu bola 

približne 150000 kč. Ako môžete nižšie vidieť finančný odhad som rozdelila na dve 
časti. V prvej časti sa venujem odhadu ceny za súčiastky a použitý materiál pri montáži 
počítačovej jednotky a interného alkoholového zámku. V tej druhej som sa venovala 
nákladom na prácu. 

           Tabuľka 1 Finančný odhad použitých súčiastok 

Názov súčiastky Cena [Kč] Zdroj 

Alkohol tester  16500 [19] 

Konektory  70 [20] 

Elektroinštalácia (kabeláž) 860 [21] 

GSM modul 3080 [22] 

Základná doska 596 [23] 

Procesor 1048 [24] 

Operačná pamäť 569 [25] 

NFC čítačka 3137 [26] 

NFC čip 548 [27] 

Celková cena súčiastok 26408 - 
 

 Ako môžete vidieť najdrahším komponentom bezpečnostného systému je 
alkohol tester. Za alkohol tester som zvolila, už spomínaný Dräger Alcotest 6820. Jeho 
cena je tak vysoká pretože sa radí medzi profesionálne alkohol testery. Ako GSM 
modul som zvolila typ ESIM022, ktorý je jednoduchý a cenovo dostupný. Základnú 
dosku počítačovej jednotky, procesor a operačnú pamäť som volila z bežne 
dostupných modelov, ktoré sú kompaktné a nie je ťažké ich upraviť. Čo sa týka NFC 
čipu a čítačky, tam som opäť volila bežne dostupné modely. Jediné, na čo som si 
musela dávať pozor bolo to, aby NFC čítačka obsahovala textové pole pre viditeľnosť 
súborov, preto som zvolila model NFC Pad. 

                      Tabuľka 2 Finančný odhad práce 

Druh práce Celková cena Hodinová mzda 

Úprava  automobilu 5400 450 kč/h 

Programovanie  72000 600 kč/h 

Celková cena za prácu 77400  
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Najnákladnejšou časťou z odhadu práce je   programovanie. Táto investícia je 
však jednorazová. Medzi popis práce úprava automobilu zapadá prispôsobenie 
palubovej dosky a celková inštalácia bezpečnostného systému. 

Celková cena za vykonanú prácu a vytvorenie prototypu bezpečnostného 
systému je 103 808 kč. Ako môžete vidieť so skutočnou cenou bezpečnostného 
systému som sa dostala do svojej  odhadovanej sumy. Samozrejme pokiaľ by sme 
mali znížiť celkovú sumu bezpečnostného systému, ako prvé by bolo nutné zmeniť 
alkohol tester. Z nižšej cenovej skupiny by som zvolila Dragär Alcotest 3820, ktorého 
cena je 7500 kč [28], tým by sa výrazne znížila výška ceny. Ako ďalšie je nutné brať 
do úvahy, že programovanie, ktoré som započítavala do ohodnotenia je jednorazová 
investícia, čo nám v prípade sériovej výrobe výrazne znižuje náklady. Rovnako je 
nutné podotknúť, že pokiaľ by sa časom jednalo o už spomínanú sériovú výrobu, tak 
by sa nákupné hodnoty jednotlivých súčiastok znížili.  
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ZÁVER 
Cieľom mojej práce bolo navrhnúť bezpečnostný systém automobilu tak, aby  

v prvom rade zabránil v šoférovaní osobám pod vplyvom alkoholu a ako druhé by 
v prípade autonehody vyslal všetky potrebné informácie o posádke najbližšej  
záchrannej  službe.  

Pri návrhu systému, ktorý by  zabránil šoférovaniu osobám pod vplyvom 
alkoholu, som vychádzala z už existujúcich bezpečnostných prvkov a navrhla som 
interný alkoholový zámok. Súčasťou interného alkoholového zámku je alkoholový 
tester Dräger alcotest 6820 , ktorý je napojený na vyhodnocovaciu jednotku. Tá je 
následne napojená na štartér. Zdrojom tohto  zámku je batéria automobilu. 
Umiestnenie testovacieho zariadenie som volila tak, aby  nemohol nikto okrem šoféra 
previesť dychovú skúšku. V návrhu som zvolila dve finálne umiestnenia. Prvé bolo 
umiestnenie  testeru na strop automobilu do priestoru pod tienidlo. Toto umiestnenie 
je nenápadné a praktické, je však možné len u nových automobilov. Druhým 
umiestnením, vhodným pre už existujúce modely, je umiestnenie alkoholové testeru 
na palubovú dosku v oblasti za volantom. Tester tak nebude v dosahu spolujazdca, 
ani nikoho iného okrem šoféra a nie je nutné pre toto umiestnenie robiť veľké zmeny 
v interiéri automobilu. 

V druhej časti práce som sa venovala návrhu počítačovej jednotky 
bezpečnostného systému, ktorý  je schopný v prípade autonehody vyslať všetky 
potrebné informácie o posádke najbližšej záchrannej službe. Počítačová jednotka je 
napojená priamo na štartér a prostredníctvom servisného konektoru je spojená 
s počítačovou jednotkou automobilu. Problémom pri návrhu počítačovej jednotky bolo 
zabezpečiť zasielanie  informácií o posádke záchranným zložkám. Zasielanie som 
zvolila prostredníctvom sms správy, ktorú zabezpečí GSM modul. V dnešnej dobe 
však ešte stále nájdeme miesta bez telefónneho signálu, a preto som sa rozhodla 
poistiť zasielanie pomocou NFC čipu. Čip je možné na mieste načítať, a tak bude mať 
záchranárska služba všetky informácie o posádke. 

Moja odhadovaná cena prototypu bola 150 000 kč. Konečná cena celkového 
prototypu  bezpečnostného systému je 103 808 kč, táto suma by samozrejme pri 
sériovej  výrobe klesla pod 100 000 kč. 

Verím, že navrhovaný bezpečnostný systém nájde v budúcnosti svoje 
uplatnenie a rovnako tak, by mohol v budúcnosti zabrániť autonehodám spôsobených 
vodičmi pod vplyvom alkoholu. 
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BS  Bezpečnostný systém 
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