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Témata přednášky

 Výrobní podniky na území České republiky 

 Výrobní technologie ve struktuře podniku

 Proč je digitalizovaná výroba nutná

 Úvaha k návratnosti investic

 Přechod na digitalizovanou výrobu

 Příklady dílčích řešení

 Akční plán Národní iniciativy Průmysl 4.0 
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Výrobní podniky na území ČR
 Kritérium I. : charakter výrobního procesu

 Kontinuální (rafinérie, chemie, …..)
 Diskrétní (výroba strojů a zařízení, automobilový průmysl, …..)
 Hybridní (užití strojů a zařízení ve zpracovatelském průmyslu, …..)

 Kritérium II. : velikost výrobního závodu 
 velký
 střední      
 malý

 Kritérium III. : kapitálové vlastnictví
 většinově zahraniční kapitál
 většinově český kapitál
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Začlenění výrobní technologie do 
struktury výrobního podniku I.
 30 základních kategorií výrobních podniků
 Např. jenom v potravinářství je min. 18 výrobních 

oborů, tedy min. asi 160  typů výrob většinou 
hybridního charakteru

 Nutnost opakovatelnosti řešení
• společné technologické znaky
• strukturální podobnosti ve výrobě
• universálně využitelné projekční nástroje
• vhodné stavebnice prvků a systémů
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Začlenění výrobní technologie do 
struktury výrobního podniku II.

Začlenění ve formě 2D modelu
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Technologický interface

Vše mezi výrobní technologií a řízením podniku 
 Elektročást pro zabezpečení silového napájení
 Strojní část ve dvojroli

 pro dodávky technologických medií
 pro zajištění materiálových vstupů a výstupů vč. dopravních, 

manipulačních, skladovacích, balicích, plnicích aj. zařízení

 Prvky a systémy polní instrumentace
 Laboratoře (vstupní, in-line a výstupní)
 Procesní řízení a vizualizace
 Aplikace výrobní informatiky
 Systémy plánování a řízení výroby
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Možné přístupy k automatizaci výroby 
 Individualizovaná řešení automatizace výroby (menší a střední 

aplikace)
 odborně i časově náročný vznik zadávací specifikace
 realizační problémy při vzniku díla 
 komplikované FAT a SAT

 Řešení vycházející ze zobecněných modelů (rozsáhlejší aplikace)
 redukce vějíře oborů na několik nejvýznamnějších typů
 zobecněný model pro každý z těchto typů
 vznik standardizovaného produktu 
 pilotní řešení
 roll-out
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Proč je nutná digitalizovaná výroba?

 Nestálé trhy

 Dodavatelská pružnost

 Konkurovat jenom cenou se nedá

 Unikátní produkty individualizovaného 
charakteru

 Produkty budou
 komplexnější a složitější

 mít kratší inovační cykly
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Základní charakteristika výroby na 
principech Průmyslu 4.0
 Úplné počítačové propojení v rámci matice vazeb a vztahů

 výrobních strojů a zařízení vč. senzorů
 manipulačních, dopravních a skladovacích systémů
 zpracovávaných produktů a polotovarů
 všech dalších systémů a subsystémů výrobního podniku, tj. 

konstrukčních, výrobních, ekonomických, obchodních, 
logistických a dalších

 Související témata:
 RTDB s replikovatelností fyzikálních, procesních, stavových a 

provozních veličin na bázi kompresních algoritmů
 Reprezentace entit softwarovými moduly
 Kybernetická bezpečnost
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Zobecněný model 
se SW reprezentacemi entit a s maticí vazeb a vztahů

 Dekompozice výrobní technologie na jednotkové technologické 
operace 

 Dekompozice technologického interface
 Matice vazeb a vztahů
 Reprezentace entit softwarovými moduly – agenty v CFP
 RTDB s replikovatelností fyzikálních, procesních, stavových a 

provozních veličin na bázi kompresních algoritmů 
 Multifaktoriální optimalizační algoritmy
 Koexistence průmyslových a informačních sítí

Nevystačíme jen s vertikálními a horizontálními vazbami
Vede na vícedimenzionální model v CPS (Cyber-physical space)
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Deformace smyslu našeho snažení

 Uplatnění automatizace, informatiky resp. 
kybernetiky není žádný cíl.

 Je to jenom nástroj k tomu, abychom (zatím) za 
účasti člověka vyráběli konkurenceschopné 
produkty.

 Toto ale primárně není možné bez vhodné 
výrobní technologie (a odpovídajících surovin).

 Neúprosná matematika rentability výroby a tlak 
na ekonomické ukazatele zásadně ovlivňují 
výsledná technická řešení automatizačních 
systémů.
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Úvaha k návratnosti investovaných 
prostředků (ROI) I.
Struktura nákladů
 Příprava projektu

 Interní personální náklady
 Náklady na stavební resp. technologická přizpůsobení
 Náklady na externí spolupráci 

 Realizace projektu
 Interní personální náklady
 Cena hmotných dodávek vč. jejich instalace a uvedení do provozu
 Cena externích inženýrských prací
 Ztráty z přerušení výroby

 Provoz digitalizované výroby po dobu jejího životního cyklu
 Kvalifikační příprava vlastního provozního personálu
 Externí servis a údržba vč. ND
 Cloudové služby
 Realizace change-requestů apod.
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Úvaha k návratnosti investovaných 
prostředků (ROI) II.
Struktura přínosů
 Přínosy explicitně vyčíslitelné, lze stanovit např. z

 ekonomických a finančních analýz
 výpočtů KPI
 mezičasového porovnávání
 kalkulovaných úspor provozních nákladů (spotřeby energií) apod.

 Přínosy obtížně vyjádřitelné
 k jejich výpočtu neexistují v době zavedení systému žádné výpočetní ani 

jiné metody
 bylo by snad možno je vyhodnotit po určité době na základě analýz 

dopadů, vycházejících z dostatečně dlouhých časových řad
 to nikoho neuspokojí, a tak se tyto přínosy „nalžou“, aby ROI vyšlo  
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Digitalizovaná výroba - investiční záměr 

 Co a proč bychom chtěli realizovat

 Přinese nám to zisk?

 Nedá se to nedělat, brzy to budou mít všichni

 Kdy a v jakých krocích bychom to chtěli 
realizovat?

 Kdo by to dělal?

 Kdy by dílčí řešení resp. celek mohlo fungovat?

 Kolik to bude stát?

 Kdo to zaplatí?
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Přechod na digitalizovanou výrobu I.

 

Úplné počítačové propojení v rámci matice 
vazeb a vztahů
 výrobních strojů a zařízení vč. senzorů
 manipulačních, dopravních a 

skladovacích systémů
 zpracovávaných produktů a 

polotovarů
 všech dalších systémů a subsystémů 

výrobního podniku, tj. konstrukčních, 
výrobních, ekonomických, 
obchodních, logistických a dalších

Související témata:
 RTDB s replikovatelností veličin na 

bázi kompresních algoritmů
 Reprezentace entit softwarovými 

moduly
 Kybernetická bezpečnost

2D model >3D model
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Přechod na digitalizovanou výrobu II.

 Digitalizovaná výroba nebude patrně vznikat na 
zelené louce

 Stávající výrobní prostředí v podnicích je výrazně 
heterogenní

 Existující prvky, systémy a provozní soubory bude 
nutné efektivně integrovat do vyššího celku

 Na pořad přijdou tzv. integrační projekty 

 Top-down versus bottom-up přístupy

 Top-down celková koncepce a bottom-up 
jednoduché realizační kroky 
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Přechod na digitalizovanou výrobu III.
1. Vypracování konceptu přechodu na digitalizovanou 

výrobu (provozovatel + „nezávislý“ odborný poradce)
 Provést datovou analýzu jednotlivých procesů
 Vypracovat matici vztahů a vazeb
 Zavést standardy a informační konvence
 Zpracovat rámcový technologický projekt
 Připravit road-map kvalifikační přípravy týmů pro nové pojetí 

obsluhy a zabezpečování provozu výrobního systému 

2. Up-grade popř. obnova prvků výrobní technologie 
(provozovatel + dodavatelé)
 Zajištění konektivity výrobních strojů a zařízení
 Nasazení inteligentních robotů a manipulátorů
 ……
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Přechod na digitalizovanou výrobu IV.
3. Realizace integračního projektu na úrovni shop-floor

(profesionální inženýrské firmy)
 Úprava prvků a systémů existující výrobní struktury (splnit 

podmínku konektivity, adaptace interface, virtualizace
řídicích architektur apod.)

 Doplnění o nezbytné další HW a SW prvky s integračním 
potenciálem (polní instrumentace apod.)

 Instalace průmyslové a informační komunikační sítě, 
zajištění jejich vzájemné koexistence

 Vytvoření RTDB s replikovatelnou množinou fyzikálních, 
procesních, stavových a provozních veličin na bázi 
kompresních algoritmů

 Integrace do kompaktního celku a implementace 
zákazníkem požadovaných (zatímních) funkcionalit
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Přechod na digitalizovanou výrobu V.

4. Implementace optimalizačních procedur a 
algoritmů na úrovni shop-floor (externí 
dodavatel)

5. Realizace integračního projektu na úrovni 
podniku

6. ……… 

Ale: permanentní dynamika vývoje, novinky…
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Přechod na digitalizovanou výrobu VI. 

Poznámky:

 Reprezentace entit softwarovými moduly -
agenty

 Existence věrohodných simulačních technik

 Rozhodování při nejistotě - implementace 
prediktivních rozhodovacích procesů 

 Kybernetická bezpečnost

 Kvalifikační příprava projekčních, realizačních i 
provozních týmů
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Příprava odborníků pro digitální výrobu
 Znalosti, dovednosti a zkušenosti
 Nedostatečná připravenost absolventů organizovaných forem 

studia
 Nevyhovující prakticky orientované znalosti a dovednosti
 Absence otevřeného školství
 Absence systémového myšlení
 Disjunkce znalostních okruhů 
 Nedostatečná jazyková vybavenost (i v češtině) 

 Co s tím?
 Postgraduální vzdělávání na specializovaných školicích a 

rekvalifikačních pracovištích 
 Účast na realizaci inovativních projektů
 Motivační aspekty 
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Příklad dílčího řešení – KP Krušovice

VARNA CKT FILTR. PT.

ETHERNET IT

STÁČENÍ LAHVÍ A KEG

PRŮMYSLOVÝ ETHERNET VE VÝROBĚ

WWW portál pro sledování produkce,
OEE a energetiku, reporting

Virtualizovaná serverová platforma s
systémem ProLeiT a SIDAS IEM/OEE

Operátorské stanice 
ProLeiT

Operátorské stanice 
ProLeiT

POMOCNÉ PROVOZY
VODA, CHLAD
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Příklad dílčího řešení - VISCOFAN I.
IP 21 Process Explorer
SIDAS WEB

IP 21 and SIDAS 
SERVER

Ethernet – Production Level

Ethernet – Information Level

Machines 
Equipped 
PLC S7

Machines 
Equipped 
PLC S7

Machines 
Equipped 
PLC S7

Machines 
Equipped 
PLC S7

Machines 
Equipped 
PLC S7

Machines 
Equipped 
PLC S7

PSM

Coffi NET, 
ULMA

Integration done 
by VISCOFAN 

Engineers

COLFAN

PLASTIC 2014

Ph.1

Ph.2
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Příklad dílčího řešení – VISCOFAN II.

PRODUCTION MACHINE
TWO TYPES OF DATA – PRODUCTION DATA AND MACHINE STATUS

PRODUCT

PRODUCTION MACHINE 
CONTROL SYSTÉM
CONNECTED TO 
ETHERNET NETWORK DIRECTLY OR UNDIRECTLY

2

1

DIRECT
DATA
VIA
ETHERNET

IP 21 SIDAS / WWW

BAR CODE READER FOR
PRODUTION ID

LOCAL PANEL FOR DATA
EVALUATION

INFORMATION NETWORK

SCREENS FOR ENGINEERS
AND MANAGEMENT

PRODUCTION 
VALUES

MACHINE 
STATUS

UNDIRECT
DATA TRANSFER
VIA NEW PLC
IO SIGNALS ONLY

2



25/27Přechod na digitalizovanou výrobu

Akční plán Národní iniciativy Průmysl 4.0
 10/2015 zahájení prací na Akčním plánu (vláda ČR, MPO, 

MVVI)
 Konstituování platforem, sekcí, pracovních skupin
 Výběr cca 5 základních typů výrobních procesů pro realizaci 

pilotních projektů
 Příprava a schvalování vzdělávacích a rekvalifikačních programů 
 Projednání finančních spoluúčastí MVVI/TAČR/podnikatelských 

subjektů a vědecko- výzkumných pracovišť

 06/2016 až 12/2016 
 Diskuze Akčního plánu na úrovni vlády ČR
 Příprava realizace pilotních projektů

Předpoklad: Významná úloha českých inženýrských firem
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Shrnutí
 Zdá se, že největším problémem přechodu na digitalizovanou 

výrobu v existujícím prostředí českých výrobních podniků patrně 
bude:
 Zdrženlivost výrobní sféry
 Neexistence dostatečného počtu odborníků pro navrhování, 

realizaci, provozování a další rozvoj digitalizovaných výrob
 Obchodní zájmy výrobců a dodavatelů 
 Nepřipravenost vzdělávací soustavy
 Možnost odlišných přístupů k předmětným „modernizacím“ u 

výrobních podniků vlastněných zahraničním kapitálem a u podniků 
v domácím vlastnictví

 Sociální dopady a absence politiky zaměstnanosti za měnících se 
podmínek

 Nevyjasněné formy financování všech s přechodem spojených aktivit
 Časový tlak
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Závěr

 Digitalizace výroby na principu Průmyslu 4.0 
nebude primárně „technical business“, ale 
„people business“. 

 Tento trend se nedá ignorovat, jde o budoucí 
konkurenceschopnost českého průmyslu 
v dnešním globalizovaném světě.

Neobávejte se toho, najděte si špičkové realizační 
partnery a neváhejte se do toho co nejdříve pustit!


