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bíte, kde vyrábíte, jak vypadá vaše projekto-
vé řízení, komunikace, interní procesy. Reali-
zační schopnost se doloží jednak referencemi 
a jednak tím, jak sestavíme nabídku, předloží-
me projektové plány a v nich ukážeme cestu, 
jak projekt řešit. Stroje a linky jsou prototypy, 
v těch rozsáhlejších se většinou řeší nějaký 
problém, který je nový, unikátní. 

Patří cena mezi důležitá kritéria při rozho-
dování, která firma zakázku získá?

Němec: Cena je samozřejmě velmi důle-
žitá. Nikdo stroj nekoupí dvakrát dráž, než 
za kolik ho nabídne konkurent. Na zlevňo-
vání se tlačí i shora v celém řetězci. Auto-
mobilka si potřebuje vytvořit cenový pro-
stor. Protože i když jsou nyní auta vybavena 
daleko lépe než dřív a počet dílů se vzhle-
dem k požadavkům na komfort a bezpečnost 
zdvoj- až ztrojnásobil, nejsou pětkrát dražší 
než před deseti lety.

Jak probíhá zakázka na výrobní linku, 
stroj nebo kontrolní pracoviště pro výrob-
ce do automobilového průmyslu?

Rolenc: Nejprve vytvoříme koncept ře-
šení a podle něj 3D model požadované lin-
ky nebo stroje. Nad ním si se zákazníkem 
ověřujeme, že mu zvolený koncept vyhovuje 
a odpovídá všem požadavkům. Z 3D mode-
lu vzniká výkresová dokumentace, kusovníky 
a další podklady. Podle dokumentace nakou-
píme komponenty, vyrobíme speciální díly 
a sestavíme stroj.

Němec: K oživení a testování používáme 
vzorky dodané zákazníkem. Finální výrobky 
se téměř vždy nějak liší od původních mode-
lů nebo prototypů, se kterými jsme pracovali. 
Doplní se šroub, mírně se změní tvar, použije 
se jiný materiál. S tím vším je nutné počítat. 
Proto přibližně stejnou dobu, která je třeba 
na montáž stroje, věnujeme jeho ladění, tes-
tování a úpravám. Následně stroj uvedeme 
do provozu a před odvozem testujeme u nás. 
Funkční zařízení se poté rozebere na menší 
funkční celky a odveze k zákazníkovi. Tady 
opět často dochází ke změnám oproti původ-
nímu plánu. Po několika kolech testů za účas-
ti našeho zákazníka i automobilky proškolíme 
obsluhu i údržbu, finalizujeme dokumentaci 
a zařízení přechází do provozu. Tím pro nás 
zakázka „víceméně“ končí.

Vracíte se k zákazníkovi i poté, co je stroj 
nebo linka v provozu?

Němec: Ano, jestliže zákazník chce stroj 
nebo linku rozšířit, přidat funkcionalitu, za-
měnit díl nebo něco podobného. Míváme se 
zákazníky dlouholetá partnerství, pro kaž-
dého z nich obvykle řešíme desítky projek-
tů, takže lze vlastně říct, že od něj spíš vů-
bec neodcházíme, než že bychom se vraceli.

Při kontrole kvality vzniká velké množství 
dat. Zpracování a analýzy dat jsou ještě 
náročnější, je-li vyžadována vysledovatel-
nost (traceabilita) výrobků. Jak přistupuje 
k práci s daty společnost DEIMOS?

Němec: Pro automobilky je traceabilita 
povinná, z důvodu bezpečnosti legislativně 
zakotvená. Svolávací akce při zjištění nějaké 
skryté vady série dílů vychází právě z těchto 
dat. Dnes je možné dohledat konkrétní šroub 
v každém automobilu.

V naší firmě máme zvláštní tým pro práci 
s daty. Dříve byl dost striktně oddělen systém 
řízení výroby od sběru dat. Nyní se sběr dat 
prolíná řízením výroby. S daty už nepracuje jen 
oddělení kvality zákazníka, stroje komunikují 
mezi sebou. Komunikace probíhá elektronicky 
napřímo, palety jsou osazené tagy RFID nebo 
čárovým kódem. V důsledku je potom možné 
například zabránit vpuštění konkrétní série dílů 
(nebo výrobků obsahujících tyto díly) kamko-
liv do výrobního procesu v továrně.

V principu se od centrálního řízení vý-
roby přechází k paradigmatu multiagentní-
ho systému. Což je vlastně základ koncepce 
průmyslu 4.0.

Data mohou po analýze napovědět výrob-
cům mnoho zajímavého o jejich podniku. 
Jak vidíte tyto možnosti v budoucnu?

Němec: Pravděpodobně jsme již blízko zlo-
mu, kdy se z ohromného množství dat, které 
se získává při kontrole kvality, začnou smyslu-
plně vyvozovat informace, které nejsou „vidi-
telné na první pohled“. Začnou se více využí-
vat mechanismy umělé inteligence. Současný 
internet věcí je vlastně taková továrna rozpro-
střená ve větší ploše s menšími zařízeními. Je 
škoda stejný mechanismus nevyužívat i v obo-
ru, který má k technice nejblíže.

Uložené záznamy výrobních operací mů-
žeme spojovat, obohatit o další data, napří-

klad o teplotě či o tom, kdo byl na směně, 
jaké bylo počasí apod. Tak získáme nové uži-
tečné informace. Třeba o tom, že se za urči-
tých konkrétních podmínek hromadí odchyl-
ky v tolerancích, které jsou sice ještě ve sho-
dě, ale jejich trend je negativní. 

V současnosti dokážeme leccos zpětně do-
hledat, v budoucnu budeme predikovat. Již 
nyní dokáže průměrný CNC stroj zjistit, že 
se mu tupí nástroj a je třeba ho vyměnit, aby 
i nadále vyráběl přesně. Ale zatím stroje ne-
dokážou vzájemně komunikovat a informace 
nejsou centrálně vyhodnocovány. Vše kom-
plikuje i to, že dodavatelé jednotlivých zaříze-
ní řeší sběr dat odlišným způsobem. Součas-
né standardy pro MES a další jsou spíše sérií 
doporučení. My se snažíme tuto úlohu zastře-
šit a sjednotit a komunikovat i s dalšími spo-
lečnostmi tak, aby vznikl přijatelný standard 
na úrovni konkrétní referenční implementace. 

Jaké další trendy pozorujete v oboru prů-
myslové automatizace?

Němec: Velké IT firmy, které původně 
spolupracovaly zejména s finančním sekto-
rem, se začínají zaměřovat na internet věcí 
a snaží se přiblížit k průmyslu – ať již pro-
střednictvím akvizice firem, nebo vlastního 
vývoje. Nezbývá než doufat, že budou respek-
tovat specifika průmyslové výroby. V řadě 
oborů je považováno za normální, že počítač 
občas „spadne“. Tak ho vypneme a zapneme 
a ono se to srovná. Ve výrobě není možné pře-
rušit provoz a sledovat nápis: „Nevypínejte 
počítač, probíhá aktualizace.“

Proč si myslíte, že se firmy zaměřené do-
sud spíše na kancelářský software začína-
jí zaměřovat na průmysl?

Němec: Většina softwaru pro banky, finanč-
ní instituce a jiné organizace se stala komodi-
tou. Hardwarovou infrastrukturu zase vytlačují 
cloudová řešení. Dříve se na zakázku stavěly 
i menší webové stránky, dnes je to záležitost 
online objednávky a konfigurace. Trh se ne-
zmenšuje, pouze se mění struktura. IT firmy 
se naučily analyzovat data ze sociálních sítí, 
z platebních systémů bank, z velkých databá-
zí. Tyto analýzy nabývají na významu i v prů-
myslu, snad s výjimkou Facebooku. 

Rozmlouvala Eva Vaculíková.
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y  Konference o průmyslu 4.0
v Olomouci

Tým studentů Moravské vysoké školy 
Olomouc se rozhodl uspořádat konferenci 
o čtvrté průmyslové revoluci a změnách, které 
s sebou přinášejí moderní internetové a webo-
vé technologie. Konference se bude věno-
vat širokému rozsahu témat: kromě techniky 
a technologií pro průmysl 4.0, cloudových 
služeb a internetu věcí se bude hovořit a dis-
kutovat také o ekonomických a sociálních 

změnách, které s sebou probíhající průmy-
slová revoluce nese. Jedním z témat budou 
i chytrá města a život v nich. 

S jakým záměrem je konference pořádá-
na? O tom hovoří sami pořadatelé. „Chceme, 
aby firmy, školy, malí podnikatelé a studen-
ti v Olomouckém kraji nestáli opodál. Pro-
to pořádáme konferenci, která zvýší zapoje-
ní olomouckého regionu do technologického 
vývoje. Odborníci z vysokých škol i firemní 
praxe představí fenomén čtvrté průmyslové 
revoluce, která již začala, a rozeberou její 

různé aspekty a dopady. Zahájí tak tradi-
ci každoroční konference ctvrtarevoluce.cz 
v Olomouckém kraji.“

Konference se bude konat 18. října 2017 
v prostorách BEA campusu Moravské vy-
soké školy Olomouc. Pořadatelem je Mo-
ravská vysoká škola Olomouc, generálním 
partnerem Tesco SW. Mediálním partnerem 
je časopis Automa.

Účast je zdarma, podmíněná registrací 
na webové stránce www.ctvrtarevoluce.cz.
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