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Při výměně systému řízení procesní výroby 
(DCS – Distributed Control System) je důležité 
uplatnit pečlivě naplánovanou strategii migra-
ce, a minimalizovat tak dopady na nepřetržitou 
výrobu. Platí to především v situaci, kdy tento 
systém řídí technologii, která dodává následu-
jícím výrobním linkám suroviny nebo základ-
ní či doplňkové materiály. V takovém případě 
může i krátký výpadek v důsledku znamenat 
vážné přerušení výroby. Společnost Sanofi- 
-Aventis Germany zaváděla v závodě Frank-
furt-Hoechst pilotní instalaci systému řízení 
technologie vyrábějící vodu na injekce (WFI – 
Water For Injection; obr. 1). Prokázalo se 
přitom, že dokonce i systém, jehož struktu-
ra za předchozí roky nabrala na složitosti, 
lze za pomoci dobře navržené strategie bez-
pečně a efektivně převést na nový DCS, jímž 
byl v tomto případě APROL od firmy B&R. 
Po úspěšném dokončení pilotního projektu za-
čala společnost Sanofi-Aventis – jedna z deseti 
největších farmaceutických společností na svě-
tě – převádět na DCS APROL od B&R mnoho 
dalších výrobních závodů.

Zvládání rizik migrace

S tím, jak technologie a jejich řídicí systé-
my stárnou, mohou ztrácet spolehlivost, doda-
vatelé mohou přestat dodávat některé díly a na-
konec je nutné systémy vyměnit. Když taková-
to situace nastane, je prioritou co nejrychlejší 
návrat k plnému provozu a zajištění spolehli-
vosti na příští roky. V ideálním případě tako-
vou změnu doprovázejí vylepšení dosavadní-
ho systému. Nelze však podceňovat celkovou 
dobu a náklady potřebné na přechod k moder-
nějšímu DCS ani riziko neočekávaného vý-
padku výroby. To je velmi důležité především 
v případech, kdy na materiálu ze závodu, je-
hož DCS se modernizuje, závisí provoz dalších 
technologií. Rizika lze minimalizovat strategií 
migrace přizpůsobenou konkrétnímu případu.

„Něco jako univerzální strategie migra-
ce prostě neexistuje. Strategii silně ovlivňuje 
to, jak zainteresované osoby vnímají situaci 
a hodnotí rizika,“ vysvětluje Christian Sturm, 
odpovědný vedoucí projektu ve společnosti 
Sanofi-Aventis. „Stejně jako většina farma-
ceutických společností, i my preferujeme po-
stupnou migraci. Minimalizujeme tak rizika 
migrace a usnadňujeme procesy kvalifikace 
a validace systému, které jsou nutné při každé 
změně.“ Při postupné migraci nahrazuje nový 
DCS ten zastaralý, ale nižší úroveň řízení pro-
vozu je relativně nedotčena. „Vyšší bezpeč-
nost postupné migrace však samozřejmě něco 
stojí,“ zdůrazňuje Christian Sturm. Současně 
s oživováním nového DCS je nutné udržovat 
v chodu i dosavadní systém, a to až do ukon-
čení migrace. To vyžaduje značný prostor a je 

Zvládání rizik migrace díky systému APROL

to náročné na organizační práci a vedení do-
kumentace. Hlavní otázkou je, kdy a jak lze 
uvést do provozu nový systém a znovu vali-
dovat řízené technologické procesy. Jestliže je 
možné současně provozovat oba systémy, lze 
nový systém technicky uvést do provozu ještě 
před propojením s technologickými zařízení-
mi. Nový DCS lze tedy kvalifikovat a valido-
vat už v době, kdy výrobu ještě řídí starý DCS.

Takový postup migrace však všechny DCS 
neumožňují. Důležitým kritériem pro výběr 
DCS je proto míra podpory strategie postup-
né migrace. 

Struktura softwaru ovlivňuje životní cyklus

Christian Sturm považuje za důležitou 
také složitost a použitelnost softwaru DCS: 
„Když výrobní závod přeroste určitou veli-
kost, je lepší uvolnit se ze závislosti na ex-
terních službách a udržovat potřebné know- 
-how především na vlastní půdě.“ To je mož-
né pouze tehdy, když lze software používat 
bez toho, aniž je při každém kroku zapotře-
bí expert na informatiku. „Softwarový ná-
stroj také musí mít dostatečně propracova-
nou strukturu. Musí představovat samostat-
ný systém pracující nezávisle na operačních 

systémech a softwarových rozhraních. To 
nakonec prodlouží životnost DCS,“ dodává 
Christian Sturm.

U mnoha nástrojů pro migraci je uvedeno, 
že zvládají složité situace a zjednodušují inže-
nýrské práce. „Podle našich zkušeností však bo-
hužel některé nástroje svým závazkům nedosto-
jí,“ říká Patrick Heiber, vedoucí údržby EMR 
ve společnosti Sanofi-Aventis. Jedním z čas-

tých problémů je skuteč-
nost, že se v systémech 
za roky provozu hroma-
dí „mrtvý kód“ a nástro-
je pro migraci tento ne-
potřebný software auto-
maticky a bez kontroly 
přebírají do nového sys-
tému. Místo zjednodu-
šení je potom software 
ještě složitější. „Nástro-
je pro migraci jsou však 
také velmi užitečné při 
zmenšování objemu pro-
gramátorských prací,“ 
přiznává Patrick Heiber, 
„a to přesto, že jsem za-
tím nepoznal nástroj, kte-
rý by zajistil stoprocent-
ní migraci bez lidského 
zásahu nebo kontroly, 
zvláště u dynamických 
objektů.“ 

Nejlepší podporu 
migrace nabízejí specia-
lizované nástroje. Dů-
kazem je importér pro-
měnných – Tag Impor-
ter systému APROL. 
Po ověření dokáže na-
číst programy z různých 
řídicích jednotek a vy-
tvořit celý projekt sys-

tému APROL jediným stisknutím tlačítka, té-
měř bez zásahu uživatele. Významně usnad-
ňuje validaci procesů podle CFR 21, část 11, 
nebo Dodatku 11 evropské směrnice Eudra-
lex. Nástroj Tag Importer není užitečný jen 
při migraci, ale také při úpravách během doby 
života systému.

Proč právě APROL

Když společnost Sanofi-Aventis zaháji-
la projekt migrace patnácti systémů ovláda-
jících technologii výroby vody na injekce, 
které po dlouhá léta rostly a nabíraly na slo-
žitosti, pomohla úzká integrace nástroje Tag 
Importer s původními řídicími jednotkami 
k tomu, aby systém B&R APROL při po-
drobném hodnocení vynikl nad čtyřmi kon-
kurenčními DCS. 

Obr. 1. Tanky na vodu na injekce (WFI)
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Systém B&R APROL nabízí paralelní přístup 
k dosavadní provozní vrstvě řízení při zachování 
nenarušeného provozu současného DCS. Proto 
mohla společnost Sanofi-Aventis využít výho-
dy postupné migrace včetně validace procesů. 

„Zvláště jsme spokojeni se strukturou soft-
waru, kterou jsme testovali velmi podrobně,“ 
říká Christian Sturm. „Systém APROL vy-
chází z Linuxu, a proto je bez pevných vazeb 
na rychle se měnící svět kancelářského softwa-
ru.“ Christian Sturm uvádí jako faktor přispí-
vající k rozhodnutí pro B&R také inteligent-
ní mechanismy systému APROL pro zotavení 
po haváriích. „B&R navíc nabízí řídicí počí-
tač, jehož obsluha nevyžaduje univerzitní ti-
tul v oboru počítačových věd,“ dodává Chris-
tian Sturm, „a dokonce i údržbu systému bez 
problému zvládnou naši interní pracovníci.“

Pilotní instalace se systémem APROL 
a řídicími jednotkami ABB Freelance

Společnost Sanofi-Aventis již využívá 
mnoho prvků od společnosti B&R, zatím 

však nikdy neimplementovala celofiremní 
projekt se systémem APROL. „Jsme farma-
ceutická společnost, a proto jsme velmi kon-
zervativní. Migraci jsme tedy zahájili na je-

diné pilotní instala-
ci, abychom snížili 
rizika změny doda-
vatele,“ vysvětlu-
je Christian Sturm. 
Pilotní instalace 
je vybavena DCS 
APROL, ale na pro-
vozní úrovni jsou 
použity řídicí mo-
duly od ABB. „Naše 
vysoká očekávání 
byla zcela naplněna. 
Výsledky potvrzují, 
že systém APROL 
od B&R byl správ-
nou volbou,“ shrnu-
je Christian Sturm. 
„Již jsme zaháji-
li dvouletý proces 

převádění zbývajících systémů řízení tech-
nologie výroby WFI na nový řídicí systém.“

(B&R)

Obr. 2. Voda na injekce je důležitou surovinou pro navazující výrobu 
léků pro parentální aplikaci, např. inzulínu

Pomůže oslabená koruna tuzemským ex-
portérům, nebo vnímají vývozci nedávnou 
intervenci ČNB jako dvojznačné řešení? Na  
XI. exportním fóru, které proběhlo 15. listo-
padu v Trutnově, o tom diskutovali zahraniční 
i domácí ekonomičtí odborníci, zástupci státní 
správy a významní tuzemští exportéři. Experti 
se zde zároveň snažili najít východiska z eko-
nomické krize a v tomto směru stanovili pod-
mínky, které by pomohly dalšímu růstu vý-
vozu. Mezi přednášejícími vystoupil i Hans- 
-Werner Sinn, jeden z nejvýznamnějších ev-
ropských ekonomů současnosti.

Exportéři se na fóru shodli na třech pod-
mínkách, které podpoří tuzemský vývoz:
– stabilní právní a daňové prostředí s mini-

málním množstvím legislativních změn 
a nezvyšování daňové zátěže pro podniky,

– vybudování a udržování antikorupčního 
prostředí a důsledné trestání jakýchkoliv 
nepravostí, neboť dochází k fatálním ztrá-
tám, a to nejen ve státním rozpočtu,

– kurz koruny nad hranicí 26 korun za euro; 
s tím souvisí i nedávná intervence ČNB.

Intervence ČNB přinese více pozitiv než 
negativ

Jiří Grund, předseda Asociace exporté-
rů, má na intervenci ČNB jednoznačný ná-

Exportéři se shodli na třech prorůstových 
pravidlech

zor. „Předpokládám, že tento razantní krok, 
po které jsme už dlouhou dobu volali, povede 
během nadcházejících šesti měsíců k růstu čes-
kého exportu o 2 až 3 %. Intervence sice vy-
volá nárůst cen některých dovozových kom-
ponent, které jsou třeba ke kompletaci zboží 
určeného k vývozu. Jsem však přesvědčený, 
že se s tím dokážeme vyrovnat a zásah ČNB 
přinese víc pozitivních než negativních do-
padů na celé české hospodářství. To vše však 
musí jít ruku v ruce se stabilním podnikatel-
ským prostředím bez daňových a legislativ-
ních zvratů.“

Hans-Werner Sinn: obnova 
konkurenceschopnosti jižních zemí si 
žádá tvrdá opatření

XI. exportní fóra se zúčastnil také vice-
guvernér ČNB Mojmír Hampl, generální ře-
ditel úvěrové pojišťovny EGAP Jan Procház-
ka, generální ředitel České exportní banky 
Jiří Klumpar, analytik společnosti spořitel-
ního a úvěrového družstva Akcenta Miro-
slav Novák, analytik Patria Finance David 
Marek, hlavní analytik Raiffeisenbank Aleš 
Michl a další hosté.

Pozvání přijal též Hans-Werner Sinn, je-
den z nejvýznamnějších evropských ekonomů 
současnosti. Hovořil např. o problémových 

zemích eurozóny – Španělsku, Portugalsku, 
Řecku. „Je důležité, aby se jižní státy snažily 
obnovit svoji konkurenceschopnost, o kterou 
přišly kvůli nadměrnému toku kapitálu a ros-
toucímu objemu úvěrů v zahraničí. Jednou 
z cest pro podporu konkurenceschopnosti je 
pokles domácích cen, což bude samozřejmě 
spojeno s tvrdými nákladovými restrikcemi 
zejména v oblasti osobních nákladů. Jde tedy 
o značně nepopulární opatření.“ 

Aktivity Asociace exportérů

Asociace exportérů vznikla v roce 2002, 
přičemž cílem bylo zachovat a zvyšovat kon-
kurenceschopnost tuzemských firem, zejmé-
na těch exportních. Zástupci asociace sledu-
jí tendence a vývoj legislativy Evropské unie 
a upozorňují na možná rizika pro Českou re-
publiku. Její členové posilují komunikaci 
s vládou při přípravě proexportních opatření 
a upevňují i vztahy se zástupci České národní 
banky. Asociace rovněž spolupracuje se špič-
kovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které 
vyjadřují vliv tuzemských exportních společ-
ností na ekonomiku České republiky. Sdruže-
ní exportních firem současně již devátým ro-
kem pořádá pro firmy Exportní fórum. Více 
na www.asociaceexporteru.cz.

(ed)


