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téma

nosti jisté vystřízlivění a prosazení racionálního 
pohledu na celou disciplínu. K tomu uveďme 
tři, podle názoru autora podstatné poznámky.

Tou první je připomenutí původního smys-
lu výrobně informatického snažení. Je obtíž-
né v zobecněné podobě charakterizovat tech-
nologické a výrobní struktury průmyslového 
podniku. Nicméně stále platí, že v ustálené 
podobě výroby je nutné produkovat s co nej-
nižšími jednotkovými výrobními náklady, 
s co nejvyšší a reprodukovatelnou kvalitou 
a tam, kde jde o odezvu na aktuální poža-
davky zákazníka, i s požadovanými dodací-
mi lhůtami. Svou roli v některých případech 
hraje i legislativní rámec, který může primár-
ní výrobu nebo její sekundární procesy v ně-
kterém směru omezovat. Výrobní informač-
ní systém je ale nutné vždy chápat jen jako 
prostředek k logistické a optimalizační pod-
poře všech těchto cílů, nikoliv jako cíl sám.

Druhá poznámka se týká automatizační 
infrastruktury výrobního prostředí. V napro-
sté většině případů to není prostředí z tohoto 
pohledu homogenní (tedy vytvořené na hard-
warových a softwarových platformách jedno-
ho a téhož výrobce), ale prostředí výrazně he-
terogenní, tvořené prvky a systémy několika, 
popř. mnoha výrobců a dodavatelů. Tato sku-
tečnost svým způsobem redefinuje MES z po-
jetí jakéhosi systému, který je možné s využi-
tím předpřipravených funkčních modulů snad-
no dodat, na pojetí MES jakožto integračního 
projektu, v rámci jehož realizace je zapotřebí 
vytvořit z takovéto různorodé množiny kom-
paktní fungující celek a jeho doplněním o ne-
zbytné další hardwarové a softwarové kom-
ponenty docílit funkcí požadovaných zákaz-
níkem. To ovšem nebývá standardním úkolem 
pro klasické integrátory systémů.

A poslední, třetí poznámka. Integrační 
projekt kategorie MES není úspěšně reali-
zovatelný bez efektivního zapojení techno-
logických, výrobních a finančně ekonomic-
kých specialistů koncového uživatele, neboť 

jejich znalosti a zkušenosti nelze z principu 
věci suplovat znalostmi externích specialis-
tů z jiných (automatizačních, resp. DB a IT) 
oborů (viz též první poznámka). 

S přihlédnutím k uvedeným poznámkám 
jsou tak postupně revidovány investiční zá-
měry sledující implementaci výrobního in-
formačního systému typu MIS/PMIS/MES. 
V poptávkách se sice stále objevují poža-
davky na realizaci různého rozsahu funkcí od 
jednoduchých (archiv, zobrazení a protokoly) 
až po komplexní řešení systému obsahující 
exekutivní funkce a obousměrné připojení 
on-line na ERP (SAP apod.). Většina těchto 
požadavků je však stále inspirována spíše in-
formacemi od prodejců softwarových licencí 
a proklamovanými možnostmi těchto produk-
tů, než podložena analýzou vlastních potřeb.

Ekonomické problémy v minulých letech 
u většiny koncových uživatelů vedly a zřejmě 
i nadále povedou k novému chápání výrob-
ního informačního systému z pohledu přija-
telných nákladů na takovýto projekt. V tomto 
smyslu byly vypracovány různé studie TCO/ 
/ROI týkající se implementace výrobního in-
formačního systému. Je zřejmé, že vyčísle-
ní nákladů je relativně jednoduché. Je nut-
né zahrnout náklady na dodávky hardwaru, 
standardního softwaru, kompletní softwaro-
vý inženýrink včetně testování a zprovozňo-
vání systému, náklady na jeho provoz a údrž-
bu a také náklady spojené s účastí vlastních 
pracovníků koncového uživatele, kteří se na 
implementaci v jejích jednotlivých fázích po-
dílejí. Obtížná je však kvantifikace přínosů, 
která by smysluplně a pravdivě vypověděla 
o přínosu informačního systému. Zde navíc 
mnohdy není příliš snadné najít metodicky 
správný postup komparace nového a bývalé-
ho (referenčního) řešení. 

Vysoká cena projektů MES, jejich pro-
blematické zavádění a málo průkazné vyčís-
lení přínosů otevřely diskusi, jak z původních 
záměrů na vše řešící výrobní informační sys-

tém najít řešení systému, které by obsahovalo 
pouze ty funkce, které nejsou v jiných řídi-
cích a informačních systémech dosud obsa-
ženy a jejichž přínosy by byly jednoznačněji 
vyčíslitelné. Snahou také je minimalizovat 
pořizovací náklady cestou využití existují-
cích licencí a instalací. 

Zmíněná objektivní redukce původních 
rozsáhlých MIS/MES poněkud odsouvá do 
pozadí snahy o realizaci těchto systémů na 
základě obecného modelu MES. Většina kon-
cových uživatelů má zájem o realizaci méně 
rozsáhlého a přehlednějšího souboru funkcí, 
jejichž využitím lze okamžitý a hmatatelný 
přínos jednoznačně prokázat. Jde např. o úlo-
hy typu monitoring energetiky, optimalizace 
využití strojů (OEE), monitoring a optimali-
zace údržby nebo o úlohy spojené se sledo-
váním kvality (LIMS, QM).

V podstatě je také možné konstatovat, že 
veškeré duplikované funkce, které jiný řídicí 
(např. DCS) nebo informační systém (např. 
ERP) již obsahuje, a exekutivní funkce, je-
jichž implementace by na úrovni současné-
ho MES byla technicky příliš komplikovaná 
a finančně nesmírně nákladná, byly z projek-
tů výrobního informačního systému vyjmu-
ty. Z tohoto pohledu lze hovořit o evidentní 
konvergenci řídicích systémů a podnikových 
informačních systémů. 

Existuje však otázka, zda tato konver-
gence řídicích systémů a podnikových infor-
mačních systémů nebude nadále pokračovat. 
To by ovšem ve výhledu mohlo znamenat, 
že MIS/MES jako jakési historické rozhraní 
mezi těmito dvěma úrovněmi může časem 
ztratit svoje opodstatnění. Mnohé projekty 
poslední doby tomu ostatně již i nasvědčují. 

Článek je rozšířenou verzí příspěvku předneseného 
na semináři Perspektivy automatizace, který se 
konal 20. března 2012 v Brně.

Ing. Miroslav Dub, CSc., 
SIDAT, spol. s r. o.
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y   Expert na ruskou jadernou 
technologii přednášel  
na českých univerzitách

Přední expert na jadernou bezpečnost 
a na ruskou jadernou technologii VVER 
Michail Bykov přednášel ve dnech 28. až 
31. května na čtyřech českých univerzitách 
na téma Bezpečnost ruských jaderných pro-
jektů a technologie VVER po Fukušimě. 
Michail Bykov je zástupcem šéfkonstruk-
téra v ruské společnosti OKB Gidropress, 
která vyvíjí a vyrábí zařízení pro jaderné 
elektrárny založené na technologii VVER. 
Společnost je jedním ze tří členů Konsor-
cia MIR.1200, které se pod vedením čes-

ké společnosti Škoda JS ucházejí o dostavbu 
Jaderné elektrárny Temelín. Při svých před-
náškách se Michail Bykov zaměřil na hlav-
ní technické a konstrukční problémy, které 
vedly k tragické nehodě ve Fukušimě. Záro-
veň podrobně vysvětlil přednosti bezpečnost-
ních systémů technologie VVER (vodo-vodní 
energetický reaktor). Představil unikátní kom-
binaci aktivních a pasivních bezpečnostních 
systémů, které jsou nastaveny tak, aby zajis-
tily bezproblémový chod elektrárny při úplné 
ztrátě elektrického napájení a zabránily úniku 
radioaktivity následkem, tornáda, zemětřese-
ní, pádu letadla či jiných nehod. 

V České republice je technologie VVER 
expertům známa, čeští a ruští odborníci 
na jadernou energetiku a strojírenství spo-

lupracovali při výstavbě a provozu JE Du-
kovany a prvních dvou bloků JE Temelín. 
„Znalost technologie VVER je pro Českou 
republiku samozřejmě obrovskou výhodou. 
V případě vítězství Konsorcia MIR.1200 
v tendru nebude potřeba rozsáhlých inves-
tic do vzdělávání pracovníků a bude zajiš-
těn bezproblémový a plynulý provoz a ser-
vis elektrárny,“ poznamenal během diskuse 
Michail Bykov. 

Konsorcium MIR.1200 navázalo sé-
rií přednášek Michaila Bykova mimo jiné 
na existující dohodu o vzájemné spolupráci 
v oblasti vzdělávání a výzkumu s Vysokou 
školou báňskou v Ostravě a na dlouhodobou 
spolupráci konsorcia, společnosti Škoda JS, 
se Západočeskou univerzitou v Plzni. (ed)


