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integrované výrobní systémy

Termín Industry 4.0 je v poslední době 
často zmiňován především v prostředí prů-
myslových výrobních podniků a stává se ja-
kýmsi moderním zaklínadlem. Bývá ozna-
čován také jako čtvrtá průmyslová revoluce 
a jsou s ním spojovány některé další termí-
ny, které hýbou světem techniky – big data, 
internet věcí (IoT – Internet of Things), chyt-
rá továrna (smart factory) či M2M (Machine 
To Machine). Ale co vlastně Industry 4.0 je 
a k čemu je její případná implementace prů-
myslovým či výrobním podnikům?

Industry 4.0 je termín, který začaly po-
užívat německé vládní instituce pro mo-
derní, pokrokovou automatizaci výroby. 
Poprvé se termín objevil při příležitosti 
Hannover Mes se v roce 2011 a zastřešo-
val současné progresivní technické směry 
v průmyslové výrobě. Základní vizí Indust-
ry 4.0 je chytrá továrna (smart factory), což 
je systém, který prostřednictvím snímačů 
na strojích monitoruje prostředí a provádí 
decentralizovaná, ale vysoce kvalifikovaná 
rozhodnutí směřující k optimalizaci výro-
by. Druhou základní vizí Industry 4.0 je on-
-line propojení celého hodnotového řetězce 

Industry 4.0
konkrétního výrobce – a to až směrem k zá-
kazníkům na straně jedné a směrem k do-
davatelům na straně druhé.

Po zavedení Industry 4.0 přestává být 
výrobní továrna jen nákladovým středis-
kem, jehož provoz lze zefektivnit pouze 
prostřednictvím úspory nákladů. Výroba 
by měla být schopna být střediskem zisku, 
které dokáže pružně reagovat na změněnou 
situaci – na trhu (tzn. směrem k odběrate-
lům), ale i na základě aktuálních odběratel-
ských vazeb (nedostupnost komponent či 
krátkodobé promoakce dodavatelů). Změ-
na z nákladového střediska na středisko zis-
ku je nesmírně lákavá pro každého výrobce, 
a proto i celý koncept Industry 4.0 je vel-
mi atraktivní.

Koncept Industry 4.0 se pohybuje po šesti 
základních osách:
– Interoperabilita je schopnost chytrých stro-

jů a lidí spolu komunikovat.
– Virtualizace je schopnost vytvořit virtuální 

model (resp. kopii) chytré továrny. Při vir-
tualizaci se používají reálně získané údaje 
(především z čidel strojů), které se apliku-
jí na model chytré továrny.

– Decentralizace je schopnost každého stroje 
činit decentralizovaná a přitom maximálně 
kvalifikovaná rozhodnutí směřující k opti-
malizaci výroby.

– Vše musí probíhat v reálném čase.
– Orientace na služby, a to jak na služby po-

skytované, tak i na služby nakupované.
– Modularita jako předpoklad flexibility,  

tj. schopnosti chytré továrny adaptovat se 
na změněné požadavky.
Industry 4.0 není ve skutečnosti revolu-

cí, ale evolucí. Využívá technické prostředky, 
které jsou již delší dobu na trhu a dozrály do 
plně použitelného a integrovatelného stavu. Ale 
význam zavedení konceptu Industry 4.0 je re-
voluční, přínosy posouvají výrobce mezi svě-
tovou špičku. Naproti tomu může ignorování 
Industry 4.0 vést k naprosté ztrátě konkurence-
schopnosti, a to nejen na globalizovaném trhu, 
ale i na trhu lokálním. Avšak pro implementa-
ci Industry 4.0 již dnes existují nástroje. Jed-
ním z předních dodavatelů takových nástrojů 
je i německá společnost EPLAN, která kon-
cept Industry 4.0 nejen podporuje, ale rovněž 
pomáhá svým zákazníkům s jeho zavedením 
do reálné praxe.
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RAMI 4.0 spojuje základní charakteristiky 
koncepce Industrie 4.0 do trojrozměrné-
ho vrstvového modelu. Na základě tohoto 
modelu mohou být jednotlivé funkce Indu-
strie 4.0 rozděleny do tříd a dále rozvíjeny.

 
Referenční model struktury Industrie 4.0, 

v němčině Referenzarchitekturmodell Indu-
strie 4.0, zkráceně RAMI 4.0, jehož auto-
ry jsou společně sdružení BITKOM, ZVEI 
a VDMA, popisuje v trojrozměrném prosto-
ru všechny základní aspekty Industrie 4.0. 
Díky tomu jsou komplexní vazby rozděleny 
do menších a jednodušších substruktur, jež 
lze rozvíjet samostatně.

Na pravé horizontální ose jsou hierar-
chické vrstvy podle mezinárodní normy IEC 
62264 Integrovaný systém podnikového ří-
zení. Tyto hierarchické vrstvy reprezentují 
různé funkce v továrnách a výrobních zaří-
zeních. Aby bylo možné reprezentovat pro-
středí Industrie 4.0, byly tyto funkce rozdě-
leny do několika částí, od „produktu“ až po 
propojení do internetu věcí a služeb, označe-
né „propojený svět“.

Referenční model struktury Industrie 4.0 
RAMI 4.0

Obr. 1. Model RAMI 4.0 (podle ZVEI)
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Levá horizontální osa představuje životní 
cyklus zařízení a produktů na základě IEC 
62890 Správa životního cyklu produktů a sys-

témů používaných pro měření, řízení a auto-
matizaci v procesním průmyslu. Osa rozli-
šuje dvě třídy: typ a instance. Typ se stane 


