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Logické řízení slouží k ovládání a řízení různých strojů. 
Někdy může jít o velmi jednoduché případy, jindy o složité systémy jako je automatizované řízení celé 
výrobní linky. 
Příkladem jednoduchého ovládání může být např. zapínání a vypínání odstředivky dvěmi tlačítky. 
Složitější může být např. ovládání pásové dopravy sestávající z řady na sebe navazujících dopravníků tak, že pokud 
se jeden z nich zastaví, musí řídicí obvod zastavit i předcházející pásy (aby se dopravník nezavalil). 
Nejsložitějším příkladem může být automatické řízení výrobní linky např. na válcování plechů. 
 

1. Kontaktní logické řízení 
Je historicky nejstarší, už od přelomu 19. a 20. století. Využívá kontaktních spínacích prvků, jak 
ovládaných ručně (různá tlačítka) tak automaticky (relé, stykače, časová relé). 
Základním stavebním prvkem je stykač, nebo relé. Funkce stykače a relé je podobná, rozdíl je pouze 
v tom, že stykač je větší. Jde o elektromagneticky ovládaný spínač. Má cívku, do které se přivede proud a 
ta způsobí přitažení feromagnetického jádra, které sepne kontakty. 

 
Stykače mívají hlavní kontakty na větší proud (podle typu 10 - 420 A) a pomocné na menší proud (podle 
typu zhruba do 20 A), relé mívají pouze kontakty na menší proudy do 20 A. 
Existují i relé které spínají, nebo 
rozpínají se zpožděním, takzvaná 
časová relé. Doba zpoždění se u nich 
dá nastavit (řádově desetiny sekund 
až minuty). 
Pro jištění proti nadproudům 
(přetížením) se často používají 
nadproudová relé – hlavně u 
asynchronních motorů. Toto relé má 
v sobě popudový článek (v případě 
trojfázového 3 popudové články), 
které měří proud motorem a pokud 
tento přesáhne dovolenou hodnotu, 
tak relé vypne pomocný kontakt. Relé 
nevypne přímo motor, ale přes 
pomocný kontakt vypne např. stykač, 
který vypne motor. 
Pozor, na výkrese jsou často cívka 
stykače a jeho kontakty nakresleny 
každý někde jinde, ale ve skutečnosti 
je to jeden prvek (jedna krabička). To 
se na výkrese pozná podle písmeno-
číselného označení. Při zápisu a čtení 
těchto označení je nutná pečlivost. 

Ovládací 
   cívka 

Pomocné 
kontakty  

Hlavní  
kontakty  

3x zapínací     1x zapínací  
       + 1x vypínací 

Schématický náčrtek stykače    funkční náčrtek relé   relé      stykač 

cívka 

přívody 

kontakty 

0    1    2    3cm 

- Jakýkoli kontakt, ať už stykače, relé, nebo spínače. 
  Písmenné označení na výkrese je stejné jako u prvku ke 
  kterému kontakt patří, doplněné o pořadové číslice kontaktu. 
 

 
- SB... Tlačítkový spínač se zapínacím kontaktem a 

samočinným návratem.  
 
- SB... Tlačítkový spínač se rozpínacím  kontaktem a 

samočinným návratem. 

 
- KM... Ovládací cívka stykače 
- KA... Ovládací cívka relé 
 
 

- KT... Cívka přístroje se zpožděním při odpadu, 
např. časového relé 

 
- KT... Cívka přístroje se zpožděním při přítahu, např. 

časového relé 
 

- FA... Popudový článek tepelného relé  
 

Typické označení přístroje ve výkresech, namísto ... 
přijde číselné pořadové označení přístroje ve schématu. 
Např. první stykač bude KM1. 

Schématické značky a označení nejčastějších prvků při 
kontaktním logickém řízení. 



Logické řízení 3 

Obvody řízené logickým řízením zpravidla dělíme na dvě části: 
- Hlavní (také „silový“ nebo „výkonový“) obvod. Slouží k napájení samotného ovládaného 

stroje.Nejčastěji je trojfázový ale může být i jednofázový, případně i stejnosměrný – podle toho jaký 
stroj řídíme. 

- Ovládací (také „řídicí“ nebo „pomocný“) obvod. Slouží k ovládání. Bývá střídavý jednofázový nebo 
stejnosměrný, může být i na menší napětí než hlavní obvod. 
Používají se napětí 230V~, 24V~, 24V=, případně i jiné. 

Často se kreslí schéma hlavního a ovládacího obvodu na samostatné výkresy. 
Ovládací obvody se často kreslí do řádků – takzvané řádkové nebo liniové schéma. 
 
Příklady zapojení kontaktních řídících obvodů 
 

1.1. Ovládání motoru nebo jiného spotřebiče dvěmi tlačítky (start a stop) 
Spínací tlačítko S2 je má funkci start, rozpínací tlačítko S1 má funkci stop. Sepnutím tlačítka S2 se 
uzavře obvod a cívkou stykače K1 začne protékat proud. Po sepnutí stykače K1 se spojí kontakt K1.1 a 
proud může protékat i po uvolnění tlačítka S2. Stykač se jakoby sám drží, říká se tomu samodržení. 
Stisknutím tlačítka S1 se celý obvod vypne. 

 
1.2. Ovládání motoru nebo jiného spotřebiče tlačítky ze dvou míst (2x start a 2x stop) 

Při tomto zapojení se spínací tlačítka spojují paralelně, vypínací sériově. Počet ovládacích míst lze 
libovolně rozšířit. 

1.3. Ovládání asynchronního motoru pro oba směry otáčení (reverzace) 
Změna směru otáčení (reverzace) trojfázového asynchronního motoru se provede záměnou dvou fází 
napájejících motor. Proto jsou v zapojení 2 stykače, stykač K2 zaměňuje fázi L1 a L3. Oba stykače 
nesmějí ale sepnout současně, to by byl zkrat. Proto jsou vzájemně blokovány. Blokování provádí 
rozpínací kontakty K1.2 a K2.2. Je-li sepnut stykač K1, kontakt K1.2 je rozpojen a proto stykač K2 nelze 
sepnout a obráceně. 
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celkové schéma zapojení    liniové schéma řídicího obvodu 
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celkové schéma zapojení    liniové schéma řídicího obvodu 
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Blokování se v kontaktním logickém řízení používá často. Můžeme blokovat i na jiné podmínky než 
v této úloze (aby nešly dva motory spustit současně). Například: 
- aby nešel stroj spustit, nejsou-li zavřena dvířka nebo kryt stroje (zajistí koncový spínač u dvířek), 
- aby nešlo spustit čerpadlo čerpadlo, není-li ve studni voda (zajistí plovákový spínač ve studni), 
- a mnoho jiných podobných podmínek. 
 

1.4. Ovládání dvou (a více) na sebe navazujících dopravníkových pásů. 
Při této úloze musí být zajištěno, že zastaví-li se jeden z pásů (např. z důvodu nějaké poruchy), musí se 
zastavit i předcházející pásy, aby se dopravní cesta nezavalila materiálem, jak naznačuje následující 
obrázek. 

 
 

2. Bezkontaktní logické řízení a programovatelné automaty (PLC) 
K realizaci logické funkce jsou zde použity bezkontaktní prvky, jako různé integrované obvody a 
podobně. (Poznámka: Samotný integrovaný obvod není schopen spínat velká napětí a proudy. Takže 
pokud chceme takovýmto způsobem řídit např. trojfázové asynchronní motory, tak řídící obvod bude 
spínat relé nebo výkonový tranzistor, ten sepne výkonový stykač a ten teprve sepne motor. Takže úplně 
bez kontaktů se to stejně většinou neobejde.) 
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Bezkontaktní logické řízení může být: 
- Pevně programované – vyrobené z integrovaných obvodů tak, že vykonávají požadovanou funkci, 

kterou již nelze měnit bez fyzické změny zapojení (podobně jako u kontaktního logického řízení). 
- Volně programovatelné – počítač, mikropočítač, nebo programovatelný automat. Tyto zařízení 

provádějí řízení podle programu, který je v nich naprogramován. Program lze poměrně snadno měnit a 
tím upravovat funkci řízení. V průmyslové automatizaci jsou dnes velmi rozšířené právě 
programovatelné automaty. 

 
Programovatelné automaty (PLC) (Programable Logical Controler). 
Umožňují provádět logické funkce i matematické operace, přesuny bloků dat, zpracovávat spojité signály, 
diskrétní signály, signály ze speciálních zařízení (např. CCD kamera, impulsní snímače polohy, atd.). 
Často jsou součástí většího řídicího celku, tzv. distribuovaného řídicího systému, jehož jednotlivé 
součásti jsou propojeny soustavou sítí. 
Jejich jádrem je v podstatě mikropočítač, v jehož paměti je uložen program. K němu jsou připojeny 
vstupy a výstupy. V nejjednodušším  případě jde o digitální vstupy a výstupy kontaktní. Na takový vstup 
(fyzicky je realizován jako svorka) připojíme kontaktní spínače – např. tlačítka a na výstup připojíme 
např. relé nebo stykače. Podle naprogramovaného programu pak PLC řídí výstupy v závislosti na 
vstupech. 

Základní vlastnosti 
- PLC se vyznačují vysokou spolehlivostí. Výpadek řídicího systému je mnohdy nepřípustný. 
- HW je možné přizpůsobit potřebám uživatele, podle potřeb řízené technologie 
- Vyznačují se vysokou odolností proti ztíženým pracovním podmínkám a rušení 
- PLC zpracovává instrukce programu jednu po druhé tak, jak jsou uloženy v paměti. Po zpracování 

poslední instrukce, začíná zpracovávání opět od první instrukce programu (cyklické zpracování 
programu). Čas nutný pro vykonání všech kroků programu se nazývá doba cyklu (typicky 10-200 ms). 

- Jednoduché programování pomocí textových, nebo grafických jazyků 

Celá řada světových výrobců, např.: 

Siemens   - Simatic, LOGO! 
Allen-Bradley  - ControlLogix, MicroLogix, FlexLogix ...  
Teco s.r.o.  - Tecomat  (český výrobce) 
Mitshubishi  - Mitshubishi   
 

 
Rozdělení PLC 
- menší systémy bývají řešeny jako kompaktní – obsahuje CPU, MEM, I/O  
- větší jako modulární – skládají se z jednotlivých karet  

Simatic S7 – 200 (výrobce Siemens) 

LOGO ! 
Jeden z nejjednodušších 

programovatelných automatů. 
(výrobce Siemens) 

Logické řízení 6 

 
Mikro  – jednoduché, levné, jednotky I/O (input/output), velmi jednoduché logické úlohy.  
 
Malé – rychlé, flexibilní, desítky I/O, paměť jednotky kByte, řízení jednoduchých úloh. 
  
Střední – vysoký výkon, všestranné, stovky I/O, paměť desítky kByte, řízení technologického procesu. 
 
Velké – extrémně rychlé provádění instrukcí, robustní, plná podpora pro průmyslové sítě, tisíce I/O, 
paměť stovky kByte, řízení provozu. 

  
Posledním trendem je distribuované řízení velkých technologických procesů. Místo centrálního řízení 
velkými PLC, distribuce do menších částí, které spolu komunikují přes průmyslovou sběrnici. 
 
Možnosti vstupů a výstupů 
- Digitální vstupy a výstupy  
- Analogové vstupy a výstupy (klasické nebo speciální pro termočlánky a odporové snímače) 
- PROFIBUS 
- Ethernet  
- Modem (komunikace přes telefonní linku, dálkové přeprogramování, zasílání SMS na mobilní telefon) 
- Polohovací modul (řízení krokových motorů a inteligentních servomotorů) 
- RS232 nebo RS485 
 
Programování programovatelných automatů 
Programování se většinou provádí z počítače PC pomocí speciálního programovacího jazyka který 
dodává výrobce PLC. Programovací jazyky mohou být textové nebo grafické (propojování ikonek na 
obrazovce, program pak připomíná liniové schéma řídicího obvodu). Počítač se s automatem propojí 
nejčastěji pomocí sériové linky RS232. 
Některé jednoduché programovatelné automaty je možno programovat tlačítky přímo z jejich čelního 
panelu (např. LOGO!). 
 
Vizualizace s použitím PLC 
Po připojení PLC k síti je možné tyto ovládat z nadřízeného počítače, nebo alespoň data z nich odečtená 
na dálku zobrazovat nebo archivovat. To lze využít k dálkovému řízení nebo alespoň monitorování 
technologického procesu. K tomu se dnes často používají tzv. vizualizační programy. 
 

 


