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COMPAS automatizace, přední dodavatel průmyslové automatizace na platfor-
mě Siemens TIA, nabízí průmyslovým podnikům navíc řešení elektronicky řízené vý-
roby. Jedná se o řešení na platformě systémové integrace automatizace a výrobního 
informačního systému COMES s komunikační vazbou na instalovaný celopodniko-
vý systém ERP. 

Zvyšte svoji produktivitu a jakost výroby a uspořte náklady pomocí moderních in-
formačních a řídicích technologií!

Pomáháme Vám k úspěchu.

COMPAS automatizace spol. s r. o. 
Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 567 567 111, fax: +420 567 567 112
e-mail: info@compas.cz, www.compas.cz

Řízení výrobních celků
Systémová analýza o průchodu zakázky evidenčními body ..........................8

Aktuální situace 
v automobilovém 
sektoru nutí výrobce 
pružně reagovat 
na nové podněty 
v reálném čase.  
To předpokládá 
dobrou znalost 
výrobního systému 
a jeho možností. 
V podniku Škoda 

Auto používají pro získávání informací o výrobním systému metodu analýzy dat 
z evidenčních bodů. Touto metodou analyzují na jednotné bázi jak výrobní data, tak 
i výstupy ze simulačních nástrojů, a jejich porovnáním vyvozují patřičné závěry.

Programovatelné automaty
Zajištění bezpečnosti strojů s využitím systému Simatic S7-300F ............. 16

Článek popisuje způsob 
realizace bezpečnostních 
funkcí na rozsáhlejším 
zařízení – výrobní lince, 
která je z hlediska 
bezpečnosti rozdělena 
na samostatné úseky. 
U rozsáhlejšího zařízení 
je návrh bezpečnostních 
obvodů podstatně složitější 
než u jednotlivého stroje. 
V článku je naznačen postup 
při navrhování obvodů 

nouzového vypnutí od úvodní analýzy rizika až po vlastní realizaci bezpečnostních 
funkcí řídicího systému vytlačovací linky při použití FailSafe systému Simatic S7-300F 
od společnosti Siemens. 
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Vážení a milí čtenáři,
když jsem se radil s Evou Va-
culíkovou, o čem by měl být 
červnový úvodník, doporuči-
la mi postavit vedle sebe op-
timistickou analýzu němec-
kého sdružení AMA (str. 58) 
a komentované výsledky prů-

zkumu Svazu průmyslu a dopravy (str. 51). Op-
timistický pohled na svět je nutný, protože, jak 
říká jedno arabské přísloví, když se necháš vést 
krákajícím havranem, dojdeš k mršině. Zároveň 
to ale musí být pohled střízlivě uvažující a správ-
ně hodnotící, zda náznaky oživení jsou skuteč-
ným obratem, nebo jen přechodným zakolísáním 
prohlubující se hospodářské recese.
Současný vývoj hospodářství, ač pro mnohé vel-
mi neradostný, může být velmi cenným zdrojem 
poučení o tom, jakou má hospodářský systém 
stabilitu a kde jsou jeho slabiny. V ekonomii není 
možné, jako v automatickém řízení, dělat identi-
fikační experimenty. Byla by proto velká škoda, 
kdybychom hospodářskou recesi jen „přežili“, 
a nepoučili se z ní, protože bychom se odsoudili 
k tomu, abychom své chyby opakovali.
Dnes (1. června 2010) umístíme na webové 
stránky www.automa.cz úvahu Ing. Jiřího Čer-
nohorského o vývoji českého průmyslu. Zvláš-
tě v povolební situaci je to úvaha velmi aktuál-
ní. Cituji: „S podivem je třeba konstatovat, že 
problematika rozvoje našeho technického prů-
myslu se nestala předmětem diskuse poslanců 
a senátorů a nestala se ani předmětem vášni-
vých předvolebních střetů politiků. Příčinou je 
zřejmě neznalost této problematiky u politic-
kých a vládních elit.
Současná situace vyžaduje, aby na rozhodují-
cích pozicích ve vládě, v politické sféře a v pod-
nikatelské sféře působili talentovaní lidé bez 
postranních zájmů o nelegální finanční příno-
sy a rozšířené pravomoci. Může být takový na-
léhavý úkol v dohledné době splněn?“ 
Vyzývám vás, milí čtenáři, k diskusi o této úva-
ze, jejíž plné znění najdete na webu a v příštím 
čísle tištěného časopisu. 
V současné době vzniká ediční plán časopisu 
na příští rok. Po konzultacích s redakčním kru-
hem i vedením vydavatelství počítáme s udr-
žením a rozvojem obou verzí časopisu, tištěné 
i na webu. Na webu jsou aktuální zprávy dopl-
ňovány průběžně, články do archivu s minimál-
ním zpožděním za tištěnou verzí. V tištěné verzi 
časopisu budou opět v každém čísle dvě zdůraz-
něná témata, oborové a produktové, a samozřej-
mě zde zůstanou i průběžně udržované rubriky, 
oblíbené výukové články a seriály, přehledy trhu 
atd. V obou verzích časopisu budeme nabízet čte-
nářům kvalitní informace z oboru a firmám mož-
nost inzerce cílené na vybranou skupinu kvali-
fikovaných odborníků. Do jaké míry se nám po-
daří naše plány realizovat, záleží na podpoře 
předplatitelů i inzerentů. Za dosavadní podpo-
ru děkujeme a uvítáme jakékoliv náměty a při-
pomínky, jak naše služby zlepšit.

Petr Bartošík, šéfredaktor
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