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Životní cyklus řídicích systémů

Článek se zabývá problematikou životní-
ho cyklu řídicích systémů technologických 
procesů. Definuje používané pojmy a uvá-
dí jejich interpretaci z pohledu prodeje ří-
dicího systému jako automatizačního pro-
středku, dodávky systému řízení techno-
logického procesu a užití řídicího systému 
spolu s provozováním řízeného technolo-
gického zařízení. Rozebírá problematiku 
provozu řízeného zařízení včetně udržo-
vání a rozvoje příslušného systému řízení 
v situaci morálního a fyzického zastarává-
ní použitého řídicího systému.

1. Úvod

Životní cyklus je původně biologický po-
jem popisující průběh života organismu od 
jeho zrození, přes reprodukci (vznik nového 
života) až po jeho zánik.

Jde o termín, který k označení obdobného 
děje převzalo několik dalších oborů. V astro-
nomii se např. používá pojem životní cyklus 
hvězdy, v oboru výpočetní techniky se pra-
cuje se životním cyklem softwaru a v oblas-
ti řízení projektů se hovoří o životním cyk-
lu projektu.

V ekonomickém světě se pojem životní 
cyklus produktu používá zejména v oblasti 
marketingu. V podstatě popisuje časový prů-
běh uplatnění produktu na trhu. V grafickém 
vyjádření se na vodorovné časové ose vyná-
šejí tzv. fáze životního cyklu produktu, struč-
ně fáze produktu (výzkum a vývoj, zavádění 
na trh, růst prodeje, zralost produktu, pokles 
prodeje, ukončení prodeje), a na svislé ose 
příslušné objemy prodejů (dodávek), jak uka-
zuje obr. 1 v části týkající se obecného život-
ního cyklu produktu. Jednotlivé fáze produk-
tu s sebou nesou určitý přístup prodávajícího 
(např. přicházet v pravidelných intervalech 
s novinkami, a tím mít náskok před kon-
kurencí) a určité chování kupujícího (např. 
mít vždy to nejnovější a nejvýkonnější nebo 
úplně naopak se veškerým novinkám vyhý-
bat a používat pouze zavedené a osvědčené 
produkty). V jednotlivých fázích se také sta-
novuje aktuální prodejní cena produktu. Zá-
měrem výrobců je řídit fáze životního cyklu 
produktu tak, aby dosáhli optimálního výno-
su z daného produktu a měli včas připraven 
produkt nový.

2. Životní cyklus řídicích systémů 
z hlediska prodeje

Prodej řídicích systémů jako automati-
začních prostředků probíhá podle standard-

ního modelu obecného životního cyklu pro-
deje produktu. V počáteční etapě může pro-
bíhat i jistý výzkum metod a potřebných 
řídicích funkcí, ale zejména je vyvíjen a in-
tegrován hardware a software daného ří-
dicího systému, souvisejících komponent 
a nástrojů. V těchto dvou fázích se neusku-
tečňuje žádný prodej. Po dokončení vývoje 
nastává fáze zavádění produktu na trh. Nový 
řídicí systém se postupně dostává na trh, se-
znamují se s ním zákazníci a často se také 
definitivně dolaďují jeho funkční schopnosti. 
Razantní nárůst objemu prodeje (dodávek) 
nastává ve fázi růstu prodeje. V této fázi se 
obvykle spolu s novým produktem ještě pro-
dává také produkt předešlý, u něhož lze oče-
kávat začátek poklesu prodeje (samozřejmě 
pokud předešlý produkt existuje). Životní 
cyklus řídicího systému dále pokračuje fází 
zralosti, kdy je standardně prodáván, pod-
porován souvisejícími službami a zákazní-
ky rutinně zaváděn a používán k řízení pří-
slušných technologických zařízení (proce-
sů). Často je současně průběžně upravován, 
rozvíjen a modernizován. Během fáze zra-
losti produktu může dočasně klesat a narůs-
tat objem jeho dodávek. Jakmile však za-
čnou objemy prodeje klesat trvale, hovoří 
se o fázi poklesu. Následně je životní cyk-
lus řídicího systému završen fází ukončení 
jeho výroby a prodeje.

Je patrné, že takto marketingově pojatý 
životní cyklus se odvíjí od objemu prode-
je daného produktu, přičemž tento objem je 
ovlivňován dostupností a použitelností jiné-
ho produktu plnícího obdobné funkce. Tím-
to jiným produktem může být výrobek kon-
kurence, v daném kontextu nás však spíše 
zajímá situace, kdy jde o produkt účelově 
vyvíjený původním výrobcem jako inovač-
ní náhrada produktu původního. Výrobce si 
novým produktem s lepšími užitnými vlast-
nostmi nejen posiluje pozici na trhu, ale také 
si řeší některé drobné aktuální a zcela určitě 
velké budoucí problémy s produkcí původ-
ního produktu (např. řídicí systém je zalo-
žen na komponentách, které mají samy o so-
bě krátký životní cyklus, a tudíž se postupně 
stanou na trhu těžko dostupnými, popř. zcela 
nedostupnými).

Zavedení nového produktu na trh v sou-
časnosti běžně doprovázejí rozmanité propa-
gační a prezentační programy, které mají za 
cíl co nerychleji dosáhnout růstu jeho pro-
deje. Obecně méně úsilí je věnováno péči 
o produkty ve fázi poklesu a zejména ukon-
čování výroby a prodeje produktu na konci 
jeho životního cyklu. U složitých produk-

tů dlouhodobého užití, jimiž řídicí systémy 
bezesporu jsou, to však je záležitost nadmí-
ru důležitá. Stále více výrobců řídicích sys-
témů má dnes vypracované různé způsoby 
postupného oznamování přechodu produk-
tu do fáze poklesu, ukončení jeho dodávek 
k použití v nových zařízeních, ukončení 
dodávek náhradních dílů, oprav a celkové 
podpory původního systému až po mož-
nosti přechodu na nový řídicí systém (tzv. 
strategie migrace). Často dochází k dílčí-
mu použití těchto nástrojů pouze na vybra-
né komponenty systému, přičemž ukonče-
ní dodávek určité komponenty neznamená, 
že bude automaticky zajištěna dostupnost 
komponenty plně ekvivalentní. Vždy však 
platí, že je zcela na uživatelích řídicích sys-
témů, jak s takovýmito informacemi od vý-
robce naloží.

3. Dodávky automatizovaných systémů 
řízení

Dodávka automatizovaného systému ří-
zení spočívá v tom, že dodávající firma uve-
de do provozu řídicí systém (systémy) za 
účelem zajistit řízení určitého technologic-
kého zařízení anebo souboru těchto zaříze-
ní u konečného uživatele. Otázka životního 
cyklu řídicího systému zde úzce souvisí se 
životním cyklem řízeného zařízení. Životní 
cyklus technologických zařízení je v mnoha 
případech mnohem delší než životní cyklus 
současných řídicích systémů. Provozovatel 
technologického zařízení musí v rámci jeho 
průběžné údržby počítat s určitou formou ak-
tualizace použitého řídicího systému, včet-
ně případné výměny. Obvykle se to neděje 
osamoceně, ale jako součást modernizace 
daného technologického zařízení (provozo-
vatel je ochoten přistoupit na záměnu řídi-
cího systému pouze v případě, když vzros-
te efektivita provozu celého technologické-
ho zařízení).

Použití nového řídicího systému k řízení 
nově budovaného technologického zařízení 
obvykle nepřináší zásadní problémy (samo-
zřejmě za předpokladu, že systém je funkč-
ní a jeho zavedení je dodavatelem odborně 
zvládnuto). Z hlediska životního cyklu řídicí-
ho systému jde o jeho použití v poměrně dob-
ře identifikovatelné fázi jeho života a provo-
zovatel se může k jeho použití jednoznačně 
vyjádřit (např. zda chce dodat úplnou novin-
ku ve fázi zavádění, nový moderní řídicí sys-
tém ve fázi růstu, osvědčený systém ve fázi 
zralosti nebo např. z důvodu jednoduchého 
ovládání a nízké ceny systém ve fázi pokle-
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su). Toto rozhodnutí ovlivní následný provoz 
i údržbu řídicího systému.

Určitá specifika má zavádění řídicích sys-
témů při řízení rozsáhlých technologických 
zařízení. Komplexní automatizovaný sys-
tém řízení je zde často realizován postupně 
a v celkové sestavě použitého řídicího sys-
tému určitého typu vedle sebe pracují jeho 

různé verze, mnohdy s odlišnými komponen-
tami, dodávané v průběhu poměrně dlouhé 
doby (tímto není myšleno použití řídicích 
systémů různých typů v rámci jednoho kom-
plexního automatizačního projektu). Pou-
žít takovýto typově stejný řídicí systém je 
pro uživatele bezesporu v mnoha ohledech 
výhodné (stejná koncepce systému, stejné 
podpůrné nástroje, úzký sortiment náhrad-
ních dílů atd.). Z hlediska průběhu celkové-
ho životního cyklu použitého typu řídicího 
systému může být nasazován v různých fá-
zích (první dodávky mohly být realizovány 
ve fázi zavedení nebo růstu, podstatná část 
v období zralosti a některá doplnění ve fázi 
poklesu). Explicitně by se měla věnovat péče 
(míněno tak, že provozovatel by o tom měl 
vědět a tuto skutečnost akceptovat) zejména 
dodávkám nových částí systému v období, 
kdy systém jako celek vstupuje do fáze po-
klesu, nebo se v ní dokonce již nachází. Vel-
mi obezřetně je třeba postupovat také v pří-
padě, kdy se provozované řídicí systémy mo-
dernizují cestou náhrady určitých jejich částí 
modernější technikou (použitím např. výkon-
nějších procesorů, komunikačních prostřed-
ků apod.). V takovém případě sice dochází 
k významnému zlepšení funkčních schop-
ností provozovaného řídicího systému, ale 
to neznamená, že se významně prodlužuje 
i jeho celkový životní cyklus. Vedle žádou-
cího morálního omlazení celého systému se 
při nekoncepčním přístupu může současně 
začít projevovat fyzické stáří jeho původních 
částí, což má neblahý dopad na spolehlivost 
provozu. Navíc mohou být také ukončeny 
dodávky a popř. i podpora ponechaných pů-
vodních částí.

Nedílnou součástí současných automati-
zovaných systémů řízení jsou úrovně monito-
rování a ovládání procesu spolu se zpracová-
ním a předáváním všech možných dat a infor-
mací. Běžnou platformou pro realizaci těchto 
prostředků jsou nástroje z oblasti informatiky 
(IT). Konkrétně počítače typu PC v kancelář-
ském nebo průmyslovém provedení s přísluš-

ným operačním systémem a vhodným uži-
vatelským softwarem typu HMI (SCADA). 
Z hlediska životního cyklu celého řídicího sys-
tému jde o subsystém podléhající pravidlům 
obvyklým v oblasti IT, který v praxi nelze 
svazovat s životním cyklem řídicího systému, 
a tím méně s životním cyklem řízeného tech-
nologického zařízení. Je nutné respektovat ino-
vační cykly počítačů typu PC a průběžně tato 
zařízení obnovovat v úzké vazbě na systémo-
vou podporu operačního systému a příslušného 
uživatelského softwaru. Z technického hledis-
ka je vhodné mít otevřené komunikační roz-
hraní mezi úrovní řídicího systému a úrovní 
monitorování a ovládání procesu.

4. Životní cyklus užití řídicího systému

Životní cyklus užití řídicího systému je 
definován především s cílem umožnit jed-
noznačnou vzájemnou komunikaci a sdílení 
jeho jednotlivých fází provozovatelem řídi-
cího systému technologického procesu a do-
davatelem automatizovaného systému říze-
ní. Jeho značná část koresponduje s životním 
cyklem prodeje řídicího systému (jako obec-
ného produktu). V závěrečných fázích však 
existují významné odchylky.

Fáze s jejich náplní a milníky z pohledu 
užití řídicího systému lze definovat takto (viz 
obr. 1 v části týkající se životního cyklu užití 
řídicího systému):
1. Fáze vývoje:
– definování požadavků na funkce řídicího 

systému,
– vývoj hardwarových komponent a softwa-

rových nástrojů,
– zkoušky, verifikace a validace jednotlivých 

komponent, systému a nástrojů (realizace 
prototypů a ověřovací série),

– certifikace vybraných řešení.
2. Fáze zavedení:
– optimalizace provedení komponent sys-

tému a funkčních schopností podpůrných 
nástrojů,

– vyškolení aplikačních pracovníků,
– použití v prvních zakázkách (pilotní pro-

jekty).
3. Aktivní fáze:
– standardní používání v automatizačních 

systémech,
– inovace (průběžný rozvoj a podpora sys-

tému),
– modernizace (významná zvýšení technic-

ké úrovně systému).
4. Fáze útlumu:
– oznámení o zahájení fáze útlumu (ukon-

čení dodávek pro nové projekty automati-
začních systémů),

– možnost dodat pouze po individuálním pro-
jednání s budoucím uživatelem (např. do-
plnění provozovaných systémů (úloh)),

– není vyvíjen nový hardware ani software 
(existující je dále podporován),

– komponenty systému jsou dále vyráběny 
především pro dodávky náhradních dílů,

– oznámení o milníku ukončení podpory 
(předcházet by měla výzva jednotlivým uži-
vatelům k individuálnímu projednání mož-
ností, jak udržet jejich systémy v dalším pro-
vozu cestou tzv. garantovaného servisu).

5. Milník ukončení:
– uzavření individuálních smluv o garanto-

vaném servisu,
– obecně ukončení příjmu nových objedná-

vek (včetně objednávek náhradních dílů).
6. Garantovaný servis:
– vzájemně smluvně dohodnuté podmínky 

udržení řídicího systému v provozu (období 
a podmínky systémové podpory a servisu, 
zajištění potřebných náhradních dílů atd.).
Uvedené schéma životního cyklu užití ří-

dicího systému by mělo být především zá-
kladnou pro správy jednotlivých fází cyklu. 
To znamená, že dodavatel řídicího systému 
by měl jednotlivé fáze životního cyklu svého 
produktu vyhodnocovat a po formální strán-
ce o ně pečovat, včetně příslušných vyhláše-
ní k provozovatelům řídicích systémů. Po-
užít část životního cyklu v podobě uzavře-
ní smlouvy o garantovaném servisu je však 
možné i v případě, kdy nebyly formálně vy-
hlášeny příslušné fáze a milníky pro určitý 
konkrétní řídicí systém. Vždy jde o to, vyvo-
lat vzájemné jednání, přičemž cílem je do-
hodnout další postup a podmínky podle kon-
krétního stavu užití řídicího systému na pří-
slušném řízeném zařízení.

Pro seriózního výrobce a dodavatele ří-
dicího systému jako automatizačního pro-
středku končí veškerá odpovědnost ve vzta-
hu k produktům a komponentám dodaným 
v minulosti oznámením o termínu ukončení 
jejich dodávek s vyhlášením mezního termí-
nu možného objednání náhradních dílů nebo 

Obr. 1. Životní cyklus: prodej vs užití řídicího systému (viz text)
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možnosti přechodu (migrace) na nový sys-
tém. Konkrétní rozhodnutí o dalším provozu 
používaného řídicího systému zůstává zcela 
na provozovateli.

Pro dodavatele automatizovaného systé-
mu řízení technologického procesu je situa-
ce složitější, neboť mnoho zákazníků předpo-
kládá, popř. v současné době přímo požaduje 
zajištění provozu dodaného řídicího systému 
tak, aby byl v souladu s průběhem životního 
cyklu řízeného technologického zařízení. To 
znamená zajistit provoz použitého řídicího 
systému i v případě, že tento již není výrob-
cem podporován. V případě, že dodavatelem 
systému řízení technologického procesu a vý-
robcem řídicího systému je tentýž subjekt, je 
situace jednodušší jen zdánlivě.

Vždy jde o to, jak se vypořádat s fází 
poklesu prodeje řídicího systému a nezbyt-
nou potřebou ukončit jeho výrobu a podporu 
v konfrontaci s požadavkem řídicí systém na 
daném technologickém zařízení dále provo-
zovat bez omezení a ohrožení jeho funkce-
schopnosti. Má-li být tento rozpor vyřešen, je 
nejprve třeba si vůbec připustit, že delší dobu 
používaný řídicí systém se již dostává do fáze 
poklesu prodeje, a tudíž každé jeho další uži-
tí na daném zařízení neznamená automatické 
prodloužení celkové doby života systému ří-
zení (vyskytuje se u rozsáhlých technologic-
kých celků, kde je často modifikován a rozši-
řován systém řízení). Následně je nutné, aby 
provozovatel přemýšlel o reálných možnos-
tech, jak tento rozpor řešit, a v žádném přípa-
dě nespoléhal na to, že „nějaké náhradní díly 
se vždy seženou a lidé si s tím nějak poradí“. 
Jde o situaci, v níž je těžké získat jakýkoliv 
obecný závazek dodavatele systému řízení, 
že takovýto řídicí systém bude dále podporo-
vat (jestliže není výrobcem řídicího sytému, 
není toho ani principiálně schopen, a jestli-
že je zároveň výrobcem, je stejně závislý na 
dodavatelích dílčích komponent a součástek, 
přičemž rekonstruovat ohrožené části systému 
je neekonomické). Nabízí se tedy jediná mož-
nost, a to pokusit se odhadnut budoucí potře-
bu udržet provozuschopnost řídicího systému 

ještě v době, kdy je možné zajistit alespoň po-
třebné náhradní díly. Ze strany provozovatele 
to znamená určit dobu předpokládaného dal-
šího provozu, společně s dodavatelem řídicí-
ho systému specifikovat typy a počty potřeb-
ných náhradních dílů a popř. dalších nástro-
jů (např. řešit správné uskladnění náhradních 
dílů), v určitém případě stanovit jiné způso-
by řešení očekávaných budoucích problémů 
(např. u nejohroženějších částí technologické-
ho zařízení nebo tam, kde již náhradní díly při 
vší snaze k dispozici nejsou, přechod od do-
savadního řídicího systém migrací k systému 
novému) a vše včlenit do vzájemné smlouvy 
o garantovaném servisu.

5. Migrace řídicího systému

Termínem migrace řídicího systému se 
obecně označuje náhrada určitého typu řídi-
cího systému novým typem od stejného vý-
robce. Takový postup ve svém důsledku řeší 
veškeré problémy s fázemi ukončení život-
ního cyklu aktuálně provozovaného řídicí-
ho systému.

Obvykle se u nových typů řídicích sys-
témů zachovávají určité funkce mající pří-
mou návaznost na předešlý systém. V sou-
časné době jde přinejmenším o sdílení shod-
ných komunikačních rozhranní a obdobných 
nebo shodných nástrojů pro podporu projek-
tování a tvorbu uživatelských programů. Při 
přechodu ze staršího typu systému na nový 
je tudíž možné využít značné množství uži-
vatelských programů a zejména zkušenos-
tí aplikátorů, operátorů a dalšího provozní-
ho personálu. Obecně se hovoří o co nejvyš-
ší míře zachování již vynaložených investic 
provozovatele.

Migraci řídicích systémů však nelze zu-
žovat na jejich pouhou záměnu. Obvykle je 
spojena s dosažením vyššího stupně automa-
tizace, a tím zvýšení efektivnosti řízeného 
procesu. Jde tedy o nové projektové řešení, 
přičemž hloubka „novosti“ projektu závisí na 
vlastnostech nového řídicího systému, na jeho 
technické návaznosti na starý systém (myšle-

no, co všechno lze využít ze starého systému 
a z jeho existujícího okolí a naopak co všech-
no se musí upravit a udělat nově), na navrže-
ném technickém řešení a na nutné míře při-
způsobení nového systému požadavkům zá-
kazníka a konkrétnímu způsobu použití.

6. Závěr

Principy životního cyklu užití řídicích 
systémů uvedené v článku začíná ve svých 
dodávkách používat společnost ZAT a. s., 
která je významným dodavatelem systémů 
automatického řízení technologických pro-
cesů zejména v odvětvích s vysokými po-
žadavky na bezpečnost, spolehlivost a po-
hotovost provozovaných technologických 
celků. Životní cyklus těchto celků je obec-
ně delší než životní cyklus použitých řídi-
cích systémů. Použití popsaných postupů 
řízení životního cyklu užití řídicích systé-
mů vyžaduje odpovídající přístup dodavate-
le k jejich provozovatelům a zejména zvlád-
nutí příslušných procesů uvnitř dodavatel-
ské společnosti.
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