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Je dobré si uvědomit, že informační systém v průmyslovém podniku 
existoval i před érou výpočetní techniky. Jen my považujeme slovní 
spojení informační systém za synonymum výpočetní techniky a pro-
gramového vybavení. A ne vždy si uvědomujeme, že informační systém 
průmyslového podniku je v současnosti tvořen mnoha jednotlivými 
informačními systémy, které ne vždy spolupracují, natož aby vytvářely 
synergický efekt. A v tom je kámen úrazu. Jednotlivé systémy jsou vytvá-
řeny v různých časových obdobích a na platformách, které jsou v tomto 
období prosazovány. Dále tyto informační systémy mají různou prioritu 
a z různých důvodů i rozdílný přístup autorů k možnosti systém rozšiřo-
vat, tvořit nové funkce a zajišťovat komunikaci s okolím v čase tak, jak se 
mění potřeby uživatele.

Automatizace, simulace a optimalizace, chytré továrny  
jako součást konceptu Průmysl 4.0 .................................................... 22

Článek stručně, s odkazy 
na zdroje podrobnějších 
informací, přibližuje 
charakter konceptu 
Průmysl 4.0 a některé 
hlavní rysy budoucích 
chytrých továren. V textu 
je kladen důraz na 
zásadní význam vzájem-

né komunikace zařízení v továrnách budoucnosti. Je konstatováno, 
že cesta k chytrým továrnám vede pouze přes jejich digitalizaci při 
použití výkonných simulačních nástrojů. V závěru článku je na ukázce 
simulačního modelu mořicí linky použitého v praxi naznačeno, jak lze 
v továrnách zítřka efektivně realizovat komunikaci v automatizovaných 
transportních systémech.

Přehled trhu MES ................................................................................ 41
Informační systémy třídy MES – Manufacturing Execution Systems – 
dnes stále představují pro velkou většinu průmyslových společností spíše 
výzvu než realitu. Přitom existuje spousta řešení, ze kterých je možné si 
vybrat. Některé systémy uvádí přehled systémů MES na následujících 
stranách. Kritéria výběru se mohou od firmy k firmě měnit. Určitě k nim 
budou patřit reference, náročnost instalace, požadavky na infrastruktu-
ru, náročnost zaškolení obsluhy, komplexnost funkcí a procesů, náklady 
na přizpůsobení potřebám zákazníka, termíny zavedení, rozsahy záruk, 
doprovodné služby, a především cena, popř. metodika její tvorby. Toto 
jsou obecné požadavky, které určitě mohou být značně rozšířeny.

Servisní robot na pomoc pasažérům na letišti .................................. 48

Servisní roboty se kolem 
nás objevují v dalších 
a dalších nových rolích, 
většinou vyžadujících větší 
inteligenci, samostatnost 
a také nové způsoby inter-
akce robotu s člověkem. 
Proto se mnoho nových 
robotů realizuje v rámci 
vědeckovýzkumných pro-
jektů, jejichž výsledky jsou 
obecně široce využitelné. 

Příkladem je evropský výzkumný projekt Spencer, věnující se vývoji robo-
tického asistenta pro podporu pohybu pasažérů tranzitních letů po letišti.

Použití znalostního řízení ve fermentačním procesu výroby  
antibiotik .............................................................................................. 50

Výroba antibiotik je jed-
nou z aplikačních oblastí 
bioprocesů, které vzhle-
dem k jejich biologické 
povaze nebývá snadné 
zcela automatizovat. 
Části procesu výroby jsou 
obvykle automatizovány, 
nicméně hlavní rozhod-
nutí o vedení biotechno-

logických kultivací se často odvíjejí od empirických zkušeností obsluhy 
s daným procesem. Dosáhnout toho, aby tato hlavní rozhodnutí pro-
váděl řídicí systém, lze zejména následujícími dvěma způsoby.

Vážení a milí čtenáři
Při jedné své přednášce jsem hovořil o mandrago-
ře lékařské. Možná si tu bylinku vybavujete z filmu 
Císařův pekař a pekařův císař. Roste ve Středomoří 
a na Blízkém východě na rumištích, smetištích, po-
pravištích a jiných nevlídných místech a ve středo-
věku se věřilo, že její kořen, připomínající lidskou 

postavu, dokáže zázraky. Alchymisté ji používali při přípravě elixíru 
života a nápoje lásky, snažili se s ní vyrábět zlato nebo se stát ne-
viditelnými. Bývala též součástí čarodějnických létacích mastí. Při 
jejím sběru bylo třeba přesně dodržovat složité rituály, popisované 
ve zmíněném filmu, jinak by démon, který sídlí v kořeni této rostli-
ny, mohl sběrače zabít svým děsivým křikem. 

Srovnával jsem mandragoru s koncepcí průmyslu 4.0. Průmysl 4.0 
slibuje úsporu provozních a režijních nákladů v některých odvětvích 
až o 30 %, snížení nákladů na zpracování výrobků o 25 %, zvýšení 
produktivity práce o 30 %, řešení nedostatku pracovníků technic-
kých profesí, zvýšení flexibility a kvality výrobních procesů, snížení 
energetické a surovinové náročnosti nebo vznik nových výrobních 
a obchodních procesů (to jsem si nevymyslel, ale opsal z dokumen-
tu MPO s názvem Národní iniciativa Průmysl 4.0). Co jsou jen mar-
ketingové mýty a legendy a co průmysl 4.0 skutečně přinese? Také 
to naznačí články v tomto vydání časopisu Automa. 

Připomínám, že mandragora byla ve středověku často falšo-
vána a jejím prodejem se zabývalo mnoho šejdířů a podvodníků, 
kteří, když byli přistiženi, byli krutě trestáni na pranýři, či dokon-
ce na popravišti. Podívejme se však na to, jak skončila zázračná 
mandragora. Dnes už nevěříme tomu, že je to bylina zázračná, 
ani démon v jejím kořeni už nás neděsí. Ovšem víme, že obsahuje 
halucinogenní látky, takže v létacích mastích skutečně fungovala, 
a vědci se snaží její alkaloidy využít jako cytostatikum při léčbě 
některých forem leukémie.

Věřím, že s průmyslem 4.0 to bude podobné. V současné době jej 
mnozí považují za jakýsi zázrak a všelék. Ti, kdo v praxi principy 
průmyslu 4.0 skutečně uplatňují, ale raději mluví o postupné cestě. 
Část už máme za sebou, ale velký kus práce nás ještě čeká, a to jak 
v teorii řízení a v oblasti standardizace, tak v průmyslové praxi.

Mediální a marketingový humbuk nakonec utichne a principy 
kyber-fyzických multiagentních systémů, jež jsou podstatou koncep-
cí moderní výroby, ať se jmenují jakkoliv, si postupně najdou svou 
cestu do praxe. Šejdíři a šarlatáni si vyhledají nový zázračný po-
jem a my poznáme, k čemu je ten průmysl 4.0 ve skutečnosti dobrý.

Petr Bartošík, šéfredaktor
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Harmonogram a ediční plán časopisu Automa
  č. uzávěrka expedice oborové téma – produktové téma přehled trhu

6 10. 5. 2016 14. 6. 2016 automatizace montážních operací – 
průmyslové roboty

7 6. 6. 2016 19. 7. 2016 technika pro řízení technických zařízení 
budov a domácností – asistenční technika

systémy pro 
kontrolu 
přístupu

8-9 10. 8. 2016 26. 9. 2016 interakce člověk-stroj, HMI, MSV 
2016 v Brně – technika pro zajištění 
bezpečnosti strojů a strojních zařízení

10 5. 9. 2016 17. 10. 2016 strategie migrace řídicích 
a informačních systémů; distribuované 
řídicí systémy – snímače průtoku  
a regulační ventily

plováčkové 
průtokoměry

11 10. 10. 2016 14. 11. 2016 systémy pro řízení a regulaci polohy 
a pohybu (motion control) – řízené 
elektrické pohony

lineární 
polohovací 
systémy

12 10. 11. 2016 15. 12. 2016 automatizace pro energeticky  
a materiálově úspornou výrobu  
a pro zpracování odpadu – systémy  
pro správu výroby, distribuce 
a spotřeby energie a surovin  
v průmyslovém podniku


