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Tato publikace byla zpracována na základě kontaktů s finskou firmou Ima-
ran Voima Oy - IVO, které v otázkách projektového řízení byly navázány kolem
roku 1984 a vyvrcholily v letech 1986 - 1987. V tomto období byly finskou
stranou nabízeny ČSFR konkrétní formy pomoci a spolupráce, k nimž však
nakonec nedošlo. V tédobénebylo ani možno vydat publikaci o metodách řízení
výstavby čs. jaderných elektráren, která by navázala na publikace tohoto druhu
již vydané v Ústavu jaderných informací (dříve Ústředním informačním středis-
ku pro jaderný program - viz Lit. 57,59,60). Zájem finské strany však trvá
i nadále.

V současné době je úroveň projektového řízení IVO samozřejmě již na
mnohem vyšší úrovni Autoři však věří, že i tyto, byt již starší údaje budou pro
zkvalitnění našeho manažerstvipři stavbách energetiky užitečné.



UVOĎ

Čtenářům předkládaná publikace "Stavby energetiky - projektovo řízení" čerpá především /.firemních
podkladů energetických společností /. Finska a dalSích zemí, Francie, SRN, NDR a Maďarské republiky.

Snahou je podat základní představu o loni, co projektové řízení je. Jedná se o komplexní pojetí
"kultury" řízení, nikoliv o nástroj řízení, kterýsi lze zakoupit či jednorázovým kursem osvojil. Provázanost
projektového řízení s celkovou "kulturou" řízení jsme se snažili vyjádřil tím, že předem upozorňujeme na
problémy organizačního a odpovčdnostního strukturování energetických společností. Vybrali jsme re-
prezentanty obou základních orientací - investorské (Francie, MR) a dodavatelské (SRN a NDR). Cesta
SRN a NDR je dále zajímavá tím, že struktura dříve pro nás "vyspčlé" energeticky orientované NDR
zaniká a včleňuje se do organizačního uspořádání decentralizovaní energetiky SRN. Finská energetická
společnost tak dostává své konfrontační pozadí, což je pro pochopení projektového řízení významné,
zvláSlč pak, uvažujeme-li o jeho transferu do naäich podmínek.

Projektové řízení, jako dovednost v řízení, je jedno na svčlč. Vyspčlé firmy se od sebe navzájem učí,
"opisují", a tím projektové řízení získává na kvalité. Proto výbčr "učitelů" konzultantsko firmy není dán
ani lak tím, kdo má vetší zásluhy o rozvoj této dovednosti, ale kdo tuto dovednost v komplexnosti dokáže
na nás přenést, jak se dokáže k nám přiblížit, aby efektivnost transferu byla dostatečná, včasná, a včená.

Materiály, týkající se energetiky Finska, její jaderné části s reaktory VVER a znalosti a zkušenosti
z aplikace projektového řízení u státní energetické společnosti IVO, tvoří základ předkládané publikace
z více důvodů.

Především je to fakt, že žádná západní firma do ČSFR bezplatné dosud nepředala tolik podkladů jako
firma IVO, žádná firma se dosud nevenovala (ak komplexné otázkám "učení se" stát na vlastních nohou
v energetice. Dále jsou to skutečnosti, že Finové s progresivními metodami začínali zhruba před 10 lety
(pamatují si dčtské nemoci začátků), znají ekonomická prostředí západních zemí Evropy, mají bohaté
zkuSenosti z hospodářské spolupráce se SSSR v podmínkách tržního hospodářství, umí se pohyboval na
svetových trzích.

Proio jsme do publikace zařadili údaje týkající se nejen vývoje organizační struktury této slátní
energetické společnosti, ale i základní faktografické údaje o energetice Finska. Seznámit se s lčmito údaji
je důležité pro pochopení aktivit IVO v ekonomickém investování do rozvoje společnosti a pochopení
trendů modernizací řízení chodu i správy společnosti s uplatňováním soudobých možností informatizace
(počítače v rozhodovacích a řídicích procesech).

Část publikace týkající se Project Management (IVO) je obsáhlejší a čtenář by mčl její tabulkovou
strukturou procházet vždy s vedomím prostředí, které bylo rámcové vymezeno předchozími kapitolami.
Stejné lak popis programového prostředku ARTEMIS je třeba vidét v kontextu firmy IVO. ARTEMIS
rozhodné není jediným programovým prostředkem vhodným pro projektové řízení, existují i jiné, více či
ménč vhodné, což /.pravidla závisí na rozsahu použili a počáteční volbč, na rozhodnutí se pro "néco".

Ze všeho je nejhorší váhání, nicnedělání, což konečné v naSí energetice, a nejen v léto, dobře známe.

Dospeli jsme do doby, kdy programové produkty a samozřejmé i techniku lze téméř bezproblémové
kupovat a máme i schopné jednotlivec, kteří si dokáží lo nejnovčjší v léto oblasti osvojit i dále samostatné
rozvíjet. Problém dnes leží v jiné poloze. Nejsou lo ani tak chybéjící devizy, jako chybéjící kulturnost
inženýrské práce. Nejsme v naší společnosti, v národe, přesvčdčeni o tom, že zvýšením této "inženýrské"
kulturnosti se nám otevře i cesta ke zvyšování produktivity naScho hospodářského rozvoje. Nechybí nám
ani tak znalosti či vnímavost pro "nové", ale trpíme nedostatkem dovedností jazykových, manažerských,
počítačových, obchodních, monetárních atd.

Nedostatek dovedností v praxi stále dává dostatečný prostor demagogům a polov/.délancům, aby
"všcsmčrnč" působili i jednali. Jen obtížné a nesystematicky si vytváříme prostředí pro vySSí integraci,
respektive reinlegraci toho, co déláme. Přetrvávají problémy s resortismem nejen na úrovni národohos-
podářské, ale především v úrovních znalostí a pracovních postupů.

i nejen
inovacím technickým, ale i, a to zejména, inovacím v řízení. Snahou autorů bylo luto skutečnost v textu
publikace vyjádřit.



1. PROJEKTOVÉ ŘÍZENI

Stále častěji se dnes setkáváme s termínem projektové řízení. Vznikl překladem z anglického originálu
"Project Management". Koncepce projektového řízení vznikla ve velkých kapitalistických společnostech,
při hledání metod, nástrojů a technik, organizačních struktur a obecné principů úspešnosti na cestč být a
prosperovat i v podmínkách náročného tržního prostředí, v podmínkách silné konkurence. Projektové
řízení začínalo firmám pootvírat dveře k získávání schopností být adaptíbilní, přizpůsobovat se podmín-
kám měnícího se okolí.

V Československu se dnes o projektovém řízení začíná diskutovat; k tomu, abychom přednosti
projektového řízení začali využívat i u nás, musíme přejít od diskusí k efektivní osvětě a od osvčty
k praktickým aplikacím.

Často se diskutuje otázka, jak termín "Project Management" překládat. Jako řízení projektů nebo jako
řízení podle projektů? Nutno říci, že obé verze jsou správné, jde o to:

1) Řídíme-li projekt (předprojektovou a projektovou přípravu, proces výstavby včetně podmiňující
infrastruktury dodavatelské i územne správní až po uvedení do provozu, po naplnení předpokládané
funkce díla), jde o řízení sledu činností jednoho konkrétního projektu.

2) Řídíme-li se podle projektů (metodicky i vécnč dokázat uřídit to, co má výrazný začátek a konec a
tendenci cílového chování), jde o techniku řízení, která vychází ze zásad platných pro řízení projektu,
avšak zobecnených pro potřeby řízení (v nejširším slova smyslu) rozlehlých syslémů v náročném
prostředí.

V západní terminologii se v této souvislosti mluví o "management of projects" (1) a o "management
by projects" (2).

Za povSimnutí stojí i slova "projekt" a "management". Slovo "project" má dnes ve svété Širší význam
než náš projekt, v této včci se stále u nás chybuje, nedoceňujeme významnost tohoto rozdílu. Náš projekt
se v posledních desetiletích dožil značné deformace svého původního významu, zpravidla projektem
myslíme dokumentaci, výkresy zpracované projektantem. Anglické slovo "project" znamená mnohem víc,
dnes se ve svčté pod tímto slovem skrývá celý řetčzec činností spojených s životním cyklem toho, co
chceme mít (dům, továrnu, systém služeb, informační zázemí atd.); všechny práce spojené s přípravou i
realizací. Ještě horší osud postihl převzaté slovo "manažerství", které z našeho slovníku docela zmizelo.
Je však horší, že z naší hospodářské praxe zcela zmizel i obsah tohoto slova.

Za obecný problém je v kontextu s projektovým řízením třeba považovat ztrátu našich dovedností,
které v 60. letech byly obsahem toho, co se nazývalo MIS (Management Information Systems). Volnéji
řečeno, v této dobé se ve svčté začínalo k otázkám řízení přistupovat nové (pod vlivem nové se tvoříc!
kybernetiky, informatiky a jiných systémových disciplín). V socialistických zemích včetnč Československa
byl tento trend sice také zachycen, ale bohužel až příliš svérázné. Objevilo se ASŘ. To, co jsme v otázkách
řízení dčlali špatně, nesystémově, začali jsme automatizovat.

Jestliže dnes, téměř po 30 letech od nástupu nových metod řízení ve světě, hovoříme o projektovém
řízení u nás, nesmíme zapomínat na "kulturnost" prostředí pro řízení jako takové; nesmíme opomenout
základní myšlenky MIS - získat dovednosti v manažerství a v informatice a umět podporovat systémové
přístupy k problémům, které máme řešit a řídit, či o nich rozhodoval.

V tomto smyslu apelujeme i na čtenáře této publikace. Zaostávání, kterého jsme se dočkali v otázkách
řízení, je značné, varující však je, že propast, která se v těchto otázkách vytvořila mezi námi a našimi kolegy
z vyspělých zemí, si dostatečně neuvědomujeme.

Důkazem je naše chování při nákupu výpočetní techniky ve vyspělých zemích. Integrace osvojovacích
činností technických prostředků (počítačů), programových prostředků a organizačních uspořádání našich
organizací v prostředí konkrétní práce (např. na projektu jaderné elektrárny) se bojíme jako čert kříže a
nejsme schopni se probral z "uspání" dříve tak důmyslně nám inženýrům dávkované rozmělněné odpověd-
nosti za naši práci.

Nejvíce materiálů týkajících se aplikace projektového řízení v jaderné energetice jsme za dobu více
než pětiletých intenzivních kontaktů s firmou IVO obdrželi z Finska. Proto jsou v této publikaci uváděny
zkušenosti především této firmy, jak metodické, tak aplikační.



2. ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI VYBRANÝCH ZEMÍ

Dříve než se pustíme do rozborů metod projektového řízení u jedné energetické společnosti, je
užitečné si připomenout, alespoň na příkladech organizačních struktur i jiných energetických společností,
jak velká je vazba "kultury" řízení organizací a toho, co znamená projektové řízení.

Z již dříve zpracovaných publikací a rozborů organizačních struktur energetických společností ve
svčtč jsme pro potřeby tčto publikace vybrali reprezentanty z Evropy. Konfrontován je přístup dodava-
telsky (SRN) s investorským (Francie), s přístupy zemí tzv. východní Evropy; dodavatelský (NDR),
investorský (MR), se zaměřením na správu a rozvoj jaderné energetiky.

Text se omezuje pouze na problematiku organizačního uspořádání, na základní formy vztahu "doda-
vatel-odbčratcl" v zemích prosperujících v podmínkách volného podnikání a v zemích, usilujících o vstup
a získání dovednosti naučit se v tčchlo, pro nč nových ekonomických podmínkách, pohybovat. V závěru
tčto kapitoly uvádíme několik snímků zahraničních jaderných elektráren zajímavých pro inspiraci odbor-
níků v ČSFR (obr. 1 - 3).

2.1 SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Pro SRN je charakteristická pestrost středních a malých energetických podniků. Jejich výrobní
spektrum se pohybuje od výroby elektřiny, výroby tepla, přes jejich přenos a distribuci (prodej) až. po
kombinované podniky s rozvodem a prodejem plynu (na území SRN je cca 1 (XX) takovýchto organizací
s různou organizačně právní formou). V roli přímého investora jsou však jen největší podniky; střední a
malé podniky, pokud staví např. jadernou elektrárnu, se sdružují, uzavírají smlouvu o sdružených
prostředcích (kapitálu) a samozřejmé i smlouvu o dlouhodobých dodávkách (elektřiny, tepla, aid.). Tin)
je vytvořen předpoklad pro sdružení investice, neboť je smluvně zajištěna její návratnost i zisk z ní
plynoucí.

Roztříštěné "investorství" má své zázemí ve výzkumné základně a různých sdruženích. Na tuto činnost
energetické společnosti aktivně přispívají s cílem vytvořit prostředí pro integraci informací (vědomostí,
zkušeností, poučení, atd.), současně dokázat čelit opozicí jaderné energetiky (a nejen jaderné, pokud jde
o ekologii), kterou v SRN tvoří silná skupina "zelených". Zájmová sdružení lze charakterizoval jako
integrovaný informační systém, který nepatří žádné instituci, není administrativně řízen, je barometrem
potřeby praxe a tvořivosti ve smyslu dalšího pokroku - podobná sdružení existují v USA a dalších zemích.
Přesto v Evropě, pokud jde o energetiku, je SRN zřejmě jedinou zemí, která s přehledem tento otevřený
systém pomoci nejširšímu podnikání ovládá. Rozhodující roli v tomto systému, pokud jde o jadernou
energetiku, hraje silná dodavatelská firma, která dodává "na klíč". V SRN je to firma KWU, vyčleněná
z firmy Siemens, s vedoucí rolí v konsorciu pro výstavbu jaderných elektráren v SRN. Dnes je opět
včleněna zpět jako dceřiná firma, která zpracovává plánovací a projektovou dokumentaci jaderných
elektráren a zajišťuje jejich výstavbu formou generálního dodavatele (GD). Firma KWU neprovádí
realizaci stavebních částí. Hlavní objekty (rcaklorovna, budova pomocných provozů atd.) kontrahuje u
velkých stavebních podniků, výstavbu administrativních budov, terénní úpravy, silnice apod, u středních
a malých stavebních firem. Dodavatelský systém zajišťuje, že GD uzavírá s investorem jedinou smlouvu,
ostatní smlouvy jsou věcí GD, nikoliv investora. GD plní funkci generálního projektanta, ostatní projekty
(především prováděcí), které GD neprovádí, koordinuje (převážně stavební).

Investor (velká energetická společnost nebo sdružení, konsorcium investorů) zajišťuje koordinaci a
zpracování plánovací a přípravné dokumentace, výběr staveniště, koncepční řešení pro plánovací účely -
podobně jako náš IZ. Tyto práce se zpravidla zadávají konzultantským firmám, které se specializují na
poradenství v investiční výstavbě. Investor dále organizuje nabídkové řízení, rozhoduje o systému doda-
vatclsko-odbčraiclských vztahů, vystaví objednávky, žádá orgány státní moci o povolení výstavby atd. Jde
o běžnou činnost jako všude jinde ve světě. Tam, kde byla investorem velká energetická společnost, stává
se tálo i provozovatelem, u sdružení, kde se mění forma činnosti, mění se i samo sdružení.

Hospodárske smlouvy jsou jediným nástrojem investora po celou dobu přípravy a realizace investic,
jinak je investor plně v moci GD (pomáhají mu konzultantské firmy a odborné skupiny v zájmových



sdruženích). Kontrola jakosti je téméř v pinč púsobnosii GD - což je nwíní jen tehdy, jde-Ji o skuteční
solidní firmu.

SRN je příkladem monopolizace dodavatelské sféry, což v dnešním svéte není nic neobvyklého; co je
väak podstatné, že ČSFR sousedí s tímto slutém, máme s ním silné historické pouto a v současné dobe
obchodní vazby pokračují. Proto je třeba na praxi investiční výstavby jaderných elektráren dnes existující
v SRN pohlížet velice střízlivé s pochopením prostředí, ve kterém se realizuje. Z tohoto pohledu je
zajímavé a poučné sledovat vývoj v NDR, kde se s historickými pouty vyrovnávali po svém a kde stojí před
problémem nápravy toho, co bylo.

2.2 DĚDICTVÍ Z NDR

Základní rozdíl mezi obéma nemeckými státy je v centralizovaném a decentralizovaném pojetí
energetiky. V NDR je ve všech průmyslových odvčtvích zavedena převážné kombinátní forma. V energe-
tice jsou, zjednodušené řečeno, všechny klasické elektrárny v jednom kombinátu a jaderné elektrárny
v druhém kombinátu, přičemž tento kombinát je zároveň investorskou organizací a provozovatelem a
přímo podléhá (stejné jako kombinát pro klasickou energetiku) ministerstvu pro uhlí a energetiku.
Kombinát jaderných elektráren má svá odborná ředitelství - odborné ředitelství výzkumu, odborné
ředitelství technického rozvoje a investic, odborné ředitelství výroby; má vlastní výzkumnou základnu.
Energetika je centralizována a vytváří silný útvar.

Obdobné jako v SRN, je i v NDR zaveden systém jediného generálního dodavatele (GD), dodávka
jaderné elektrárny "na klíč" s vazbou na generálního dodavatele SSSR. Generální dodavatel plní rovněž
funkci generálního projektanta (GP) v NDR, s vazbou na generálního projektanta SSSR. Stavební část
GD zajišťuje formou subdodávek, a to u kombinátu pro stavbu a montáže pro odvetví resortu uhlí a
energetiky (kombinát patří pod řízení resortu stavebnictví), a je dodavatelem projektové dokumentace
stavební části. Korr.binát jaderných elektráren v roli investora zpracovává návrh zadání úlohy, nabídku na
výstavbu, a to společné s GD tak, že výsledkem upřesňování a vyjasňování rozhodujících problémů je
zásadní rozhodnutí o výstavbe, které je výtvorem obou partnerů (GD zajišťuje vazby za své subdodavatele
již v této fázi přípravy). Zásadní rozhodnutí je předáno ústředním orgánům, posouzeno v resortu tčžkého
strojírenství a následné předáno vládé NDR k vydání Zadávacího příkazu, který obsahuje icchnicko-eko-
nomické parametry stavby, dodavatelský systém, priority dodávek, stanovení povinnosti kontraktace aid.

• (opét prvek řízení zasluhující naši pozornost, viz rovnčž postup v MR). Po vydání Zadávacího přík;.zu
generální dodavatel systému "na klíč" kontrahuje další subdodávky. Zajišťuje komplexním způsobem
technologickou i stavební část JE včelné zakládání. Má komplexní odpovédnost za celou stavbu a
koordinuje dodávky své i subdodavatelů. Na stavbč zřizuje řídící štáb pro koordinaci dodávek, který tvoří
zástupci GD a zmocnenci rozhodujících subdodavatelů. Koordinuje i práce při uvádéní JE do provozu
(zde je postup obdobný jako v SRN).

V dodavatelském systému je spojena odpovčdnost investora a GD za přípravu i realizaci, výhodné je
využíváno propojení projektanta, výzkumu a realizace na staveništi, centrum má nástroje pro včasný zásah
a uvážlivá rozhodnutí včas, před zahájením výstavby.

Nicméné stále zůstává závislost investora na GD. Jestliže GD a dodávky tuzemské i zahraniční, které
koordinuje, nejsou až tak precizní, stojí otázka kontroly jakosti a kvality v popředí a musí se řešit. Investor
musí kontrolovat, jít do problémů, sporů, arbitráží, a aby obstál, musí do problému vidél, alespoň jako
GD. Ncmá-li k dispozici konzultantskou firmu nebo jiné v tomto smyslu vhodné prostředí, musí spoléhat
sám na sebe. Silný útvar centralizované energetiky má tak velkou naději sklouznout do administratívne
řízené kontroly vedené "úředníky" a ne odborníky; odborníci jsou výhradné u GD a léžko (i u centrálne
řízených hospodářských systémů) se najdou prostředky na dublování - projektantů, dozorů aid. Jsou však
dalSÍ aspekty, které potvrzují nevýhodnost kompromisních řízení. Za nevýhodu systému NDR se dále
považuje skutečnost, Že provozní personál se seznamuje se zařízením pouze podle dispozic GD. Kontrola
jakosti při výstavbe je v převážné působnosti stavebního dodavatele, nikoliv GP, a už vůbec ne investora
(pokud sám nčjak vzniklé problémy neřeší).



2.3 MAĎARSKO

Energetika v MR je soustředěna v energetickém trustu MVMT, který spadá do působnosti resortu
průmyslu. V trustu je zřízena investorská organizace ERBE, která pro činnost trustu vykonává i funkci
investora při výstavbě JE.

ERBE zpracovává podklady pro rozhodnutí ministerstva průmyslu, rozhodnutí je podobno jako
v NDR v závěrečné fázi vydáno ve formě Zadávacího příkazu (uvádějí se hlavní tcchnicko-ckonomické
parametry, hlavní dodavatelé atd.). Ve fázi realizace hlavní koordinační úkoly zabezpečuje rovnčž ERBE.
Stačí pro tyto účely vlastní organizační a koordinační útvar. Do působnosti tohoto útvaru se promítá i
činnost řídící týmové skupiny, která je speciálnč vytvořena pro stavbu JE. Mimoto stavba JE má svého
zmoenčnee vlády a u ministerstev, kterým jsou podřízeni hlavní dodavatelé, jsou zřízeny funkce zmocněn-
ců ministra.

Silná koncentrace všech koordinačních prací investora se v MR pozitívne projevila potřebou pracoval
v navrženém režimu řízení s využitím moderních metod sítové analýzy. Potřeba osvojit si moderní
inženýrské technologie řízení vedla investora ke spolupráci se západními společnostmi, nejprve nákupem
vhodných programů řízení z USA a dílčími kontakty s finskou firmou IVO a následné k širší spolupráci
s firmou Bechtcl (USA).

Dodavatelský systém v MR je charakterizován silnou pozicí investora (podobné jak je lomu v násle-
dujících příkladech z Francie a Finska), nicménč bez delegace odpovědnosti na rozhodující dodavatele
formou generální dodávky, bez forem tvorby, konsorcií atd. je tento přístup únosný v "malém", tj. při
výstavbč elektrárny pouze na jedné lokalite. Tuto skutečnost si ministerstvo průmyslu MR uvedomovalo
již před lety a usilovalo o implantaci moderních metod řízení investiční výstavby v Širším záběru, nejenom
v jaderné energetice. Výsledkem těchto snah centrální sféry MR je, že kontakt se západními firmami
existuje, proces intelcktualizace inženýrské základny již probíhá.

2.4 FRANCIE

Francii budeme věnovat více prostoru. Nejen pioto, že jde o zemi, které nesporně patří prvenství
v energetice, především jaderné, ale také proto, že Francie je příkladem úspěSného řízení centrálne řízené
energetiky v podmínkách tržního hospodářství; centrálně řízená státní energetická společnost EdF a její
dodavatelské prostředí byly vzorem pro koncipování státní energetické společností IVO (Finsko), které
se v publikaci věnujeme především.

Hlavním orgánem pro povolovací řízení při výstavbě jaderných elektráren a nad kontrolou jejich
provozu z hlediska jaderné a radiační bezpečnosti je ve Francii ministerstvo průmyslu a průmyslového
rozvoje. Orgány tohoto ministerstva postupují v povolovacím řízení vždy ve spolupráci s místními samo-
správnými orgány, po vyjádření jak ministerstva pro životní prostředí, lak ministerstva zdraví a sociálního
zabezpečení. Pro plynulý a rychlý průběh povolovacího řízení je zpravidla zřízena dočasná meziminister-
ská komise. Pracovní problematika se soustřeďuje na úrovni ministerstva ve zvláštní, tzv. ústřední službě
pro bezpečnost jaderných zařízení.

Rozhodnutí o výstavbě jaderné elektrárny projednává nejvyšší vedení EdF a předkládá prostřednict-
vím ministerstva pro průmysl a průmyslový rozvoj přímo úřadu předsednictva vlády. Podkladem jsou
studie jako vývoji spotřeby elektřiny ve státě z hlediska dlouhodobého, tak i údaje o výstavbě připravované
elektrárny. Vlastní povolení k výstavbě jaderné elektrárny vydává předseda vlády ve formě výnosu.
Ministerstvo průmyslu a průmyslového rozvoje rozhoduje polom o základních parametrech jaderné
elektrárny na základě předložených podkladů.

EdF jako investor jaderných elektráren vychází při organizaci výstavby ze zkušeností, které tato
společnost získala v etapě výstaby velkých vodních elektráren a velkých klasických kondenzačních
elektráren. Typickým znakem organizace výstavby je systém více dodavatelů technologické části elektrár-
ny. Úkolem EdF jako investora je zajišťovat koordinaci dodávek všech komponent i stavebně montážních
prací. I když tato organizace výstavby je značně náročná na metody řízení, EdF zdůvodňuje tento způsob



řízení tím, že právč tenio způsob umožňuje, aby si společnost zajišťovala vysokou standardizaci i kvalitu
dodávaných zatížení. V dodavatele stavebních prací volí EdF zpravidla funkci jednoho hlavníiio vyššího
dodavatele, který si zajišťuje další dodávky zejména z řad místních stavebních podniků.

Při výstavbě jaderných elektráren se rozlišují dve skupiny dodavatelů:

- dodavatelé stavební části jaderné elektrárny,
- dodavatelé strojní a elektrické části jaderné elektrárny.

Mezi stavební podniky, které mají největší podíl na realizaci stavební části, patří stavební firma SPIE
- Batignolles. U dodavatelů elektrické a strojírenské části je nejdůležitější dodavatel firma Framatome.
V oblasti klasické částí, zejména turbogenerátorů, je hlavním dodavatelem firma Alsthom - Atlantique.
Do jejího výrobního programu patří turbogenerátory, alternátory, mezipřihřívače apod. Dodavatelem
jaderného paliva je společnost Cogcma.

Státní energetická společnost EdF (celkem cca 125 000 pracovníků) v celém investičním procesu
sehrává rozhodující roli koordinátora všech prací s vedomím, že tyto práce dčlá pro sebe. Má k dispozici
tyto rozhodující útvary, které pokrývají celou škálu činností energetické společnosti (stav 1986):

a) Ředitelství investic: působí zejména v přípravných etapách a sehrává důležitou roli svobodného
útvaru, pokud jde o finanční politiku společnosti.

b) Ředitelství výzkumu a vývoje: zde se soustřeďují otázky převážné aplikovaného výzkumu, zaměřené
na všechny obory a činnosti EdF. Výzkum se provádí jak z hlediska teoretického, tak i v podmínkách
simulování provozních podmínek. Jednotlivé útvary tohoto ředitelství jsou v intenzívní informační
interakci s útvary ředitelství výstavby, s jejich organizačními jednotkami zaměřenými na projektování
a kontrolu jakosti s dodavateli i provozovateli elektráren; v roce 1986 pracovalo na tomto úseku cca
2 000 osob.

c) Ředitelství EdF International: poskytuje konzultační služby cizím vládám a soukromým podnikům,
hájí zájmy francouzské energetiky v zahraničí.

d) Ředitelství výroby a přenosu: uvádění jaderných elektráren do provozu, a to zkušebního i trvalého,
patří v EdF do působnosti oblastního ředitelství výstavby, které vlastní proces výstavby koordinovalo.
Útvary tohoto oblastního ředitelství koordinují celý proces zkoušek za účasti hlavních dodavatelů i
kontrolních orgánů. Dílčí aktivity, týkající se zejména zkoušek jaderného reaktoru, zajišťuje hlavní
dodavatel reaktorové části, tj. Framatome, u turbogenerátorů dodavatel této části, tj. Alsthom-At-
lantigue a další dodavatelé. Až po uvedení do provozu a připojení ha síť se předává výrobní blok do
plné působnosti ředitelství výroby a přenosu elektřiny. Zpravidla velké jaderné bloky seskupené
v rámci určité lokality tvoří tzv. střediska jaderné energie. V rámci organizační struktury EdF mají
tato střediska pravomoc a odpovědnost obdobnou našim výrobním koncernovým podnikům. Ředi-
telství výroby a přenosu má intenzívní informační interakce s ostatními ředitelstvími a jejich útvary.
Veškeré informace o provozu, zejména pak o všech disfunkčních jevech, jsou soustředěny v bance
dat a jsou vyhodnocovány skupinou odborníků. Na základě jejich doporučení EdF přijímá opatření
jak k odstranění disfunkčních jevů v operative, tak přenáší zkušenosti do projektů a vývoje dalších
jaderných bloků. Mimoto k bance dat máji přístup hlavní dodavatelé, zejména dodavatelé reaktorů
Framatome, kteří neustále vyhodnocují uvedené informace a činí případná nápravná opatření
v konstrukční dokumentaci, event, ve výrobní technologii. Informace, které se týkají jaderné a
radiační bezpečnosti, jsou zároveň k dispozici příslušným státním inspekčním a dohlížecím orgá-
nům. V působnosti tohoto ředitelství jsou dále investice týkajíc! se přenosových zařízení VVN.
V roce 1986 pracovalo na tomto úseku cca 37 000 osob.

e) Ředitelství distribuce: působí v oblasti zabezpečování distribuce vyrobené elektřiny a částečně,
v daných podmínkách rozvoje, i tepla. Nejde o malý rozsah činností, investiční výstavba i správa
rozvodů energie činí v EdF cca 40 % veškeré činnosti. V roce 1986 pracovalo na tomto úseku cca
74 000 osob. Jejich úkolem je provoz všech VN a NN sítí spolu s administrací vfec než 26 milionů
odběratelů.

f) Ředitelství výstavby: výstavba jaderných elektráren zařadila EdF na první místo, co se týká rozsahu
investiční výstavby ve Francii. Ředitelství výstavby však nezajišťuje veškerou investiční činnost,
vzhledem k lomu, že investice na úseku přenosových zařízení jsou soustředěny v ředitelství výroby a
přenosů a investice na úseku distribuce elektřiny řeši ředitelství pro distribuci. V ředitelství pro
výstavbu je tedy soustředěna především investiční činnost zaměřená na výstavbu elektráren.
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Do působnosti ředitelství patří tvorba investičních záměrů, zpracování přípravné a projektové
dokumentace, zajištění koordinace a kontrola vlastní realizace stavby a uváděni elektrárny do
provozu. Po uvedení do provozu přechází jaderné energetické dílo do působnosti ředitelství pro
výrobu a přenos elektřiny, resp. příslušné územní jednotky tohoto ředitelství.

Ředitelství výstavby má následující strukturu:

3. stupeň řízení

- vrcholové řízení,

- ústřední informační služba,.

2. stupeň řízení

- projektové organizační (SEPTEN),
- organizační jednotka pro kontrolu jakosti (SCF),

- 5 oblastních ředitelství pro výstavbu,

1. stupeň řízení

- detašované pracovní skupiny přímo na lokalitách výstavby.

Celkový počet všech pracovníků uvedené divize (ředitelství) je cca 5 500.

Ústřední služba ředitelství výstavby má za úkol především připravovat rozhodnutí pro vrcholové
řízení, koordinovat činnost oblastního ředitelství pro výstavbu, kontrolovat jejich činnost, analyzovat
a dále zpracovávat technické a ekonomicKé informace z oblastního ředitelství výstavby a zajišťovat
styk s ostatními ředitelstvími společnosti BdF. Je rozdělena na 7 hlavních útvarů:

- administrativa - patří sem ekonomika, personální i všeobecná správa,

- plánování a rozpočty,
- právní záležitosti a záležitosti koncesí,
- smluvní politika, technická politika a cenové záležitosti,
- styk s veřejností, lokalizace sídla JE, záležitosti životního prostředí,

- topografie, geologie a geotechnika,
- informatika.

Projektová organizace (SEPTEN) ředitelství výstavby je zaměřena na inženýrsko-projekční přípravu
výstavby jaderných elektráren, v menší míře i na přípravu výstavby ostatních elektráren společnosti.
Vedoucí této organizační jednotky je podřízen řediteli pro výstavbu. Celkový počet pracovníků je
cca 430, z toho 260 vysoce kvalifikovaných specialistů. Projektová organizace SEPTEN má tyto
útvary:

• útvar projektů a celkové koordinace projektových inženýrských prací,

- útvar materiálů, strojů a zařízení,
- útvar technických výpočtů a průmyslové fyziky,
- útvar pro strojní a elektrické podsystémy elektráren,
- útvar jaderné bezpečnosti,

- útvar kontroly jakosti,
- útvar garančního servisu,
- útvar pro administrativní a finanční záležitosti.

Projektovou dokumentaci zpracovává jednak SEPTEN, jednak oblastní ředitelství výstavby, které je
pověřeno budoucí koordinací výstavby jaderné elektrárny. Dílčí projekty jaderného reaktoru a
související zařízení zpracovává přímo dodavatel jaderného reaktoru, tj. Framatome. Úroveň zpraco-
vání projektové dokumentace na úrovni organizační jednotky SEPTEN odpovídá zhruba našemu
úvodnímu projektu, úroveň projektové dokumentace, kterou vypracovává oblastní ředitelství výstav-
by, odpovídá zhruba našim prováděcím projektům. Organizační jednotka SEPTEN má hlavní
odpovědnost za celkovou úroveň přípravné a projektové dokumentace.

SEPTEN úzce spolupracuje jak s organizační jednotkou pro kontrolu jakosti, tak i s jednotlivými
oblastními ředitelstvími výstavby.
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Organizační jednotka pro kontrolu jakosti (SCF) ředitelství výstavby byla zřízena v polovině 70. let,
kdy se do popředí, zejména při výstavbe jaderných elektráren, dostávala problematika jakosti jak
jednotlivých bloků, lak i jakosti jejich komponent. Celkový počet pracovníků této jednotky je cca
340. Důležitost prací organizační jednotky SCF pro kontrolu jakosti charakterizuje dále uvedený
přehled pracovní náplnč. Jednotka:

- spolupracuje s projektovými útvary při volbě materiálů a technických postupů při výstavbe JE,

- spolupracuje s útvary oblastních ředitelství výstavby při přípravě hospodářských smluv s dodavate-
li,

- provádí kontrolní inspekční službu zaměřenou na druh a jakost výrobků, komponent i výrobních
postupů při výstavbe jaderných elektráren,

- provádí kontrolu na jednotlivých stavbách, ale též u hlavních dodavatelů a v případe potřeby i u
jejich subdodavatelů,

• provádí kontroly se zaměřením na jakost strojů, zatížení, materiálů, dodržování technologických
postupů jak ve výrobě materiálů a zařízení, tak i ve vlastní výstavbe, kontroluje též projektovou
dokumentaci a konstrukční výkresy,

• spolupracuje při technické specifikaci smluvních požadavků vůči hlavním dodavatelům,

• kontroluje též vybrané technologické postupy ve výrobe materiálů, jako např. sváření, tváření,
zpracování apod.

Oblastní ředitelství představují jednotky, kde je soustředěna konkrétní výkonná činnost, týkající se
řízení a koordinace výstavby jednotlivých elektráren. Na této úrovni převažuje operativní rozhodo-
vání, zejména smluvní zajišťování realizace jednotlivých staveb elektráren, celková koordinace těchto
staveb a uvádění staveb do zkušebního i trvalého provozu.

Oblastní ředitelství má hlavní odpovědnost za koordinaci výstavby, tj. za koordinaci všech hlavních
dílčích dodávek. Za tímto účelem uzavírá smlouvy s dodavateli stavební i technologické části,
respektive s dodavateli jednotlivých komponent i se stavebními podniky, které provádějí terénní
úpravy staveniště.

Útvary oblastního ředitelství výstavby organizují nabídkové řízení (pokud s dodavatelem není již
uzavřena dlouhodobá smlouva, jako např. s dodavatelem jaderného reaktoru, firmou Framatome),
vyhodnocují došlé nabídky, vystavují objednávky a uzavírají smlouvy atd. Jedná se tedy v podstatě o
aktivity, které v obecné poloze se zahrnují pod pojem "engineering". Sledování smluvních plnění,
event, uzavírání smluv na dodatečné, resp. nepředvídané dílčí práce je v účelném rozsahu delegováno
na detašované pracovní skupiny přímo na staveništi jaderné elektrárny. V čele těchto pracovních
skupin je pověřený vedoucí stavby.

Výstavba jaderných elektráren je pro EdF finančně vysoce náročná již i s přihlédnutím k tomu, že
dotace státu v podstatě neexistují. Je pozoruhodné, že EdF při vysokých nárocích na jaderný program
rozvíjí i ropercionálně i investiční program v ostatních oblastech své činnosti, zejména v oblasti
přenosu a distribuce elektřiny.

Z hlediska finančních zdrojů si EdF opatřuje zdroje pro financování investiční výstavby jednak
v rámci samofinancování, jednak vypisováním půjček a uzavíráním úvěrových smluv. V roce 1985
byla skladba financování následující:

vlastní zdroje
dlouhodobé úvěry
krátkodobé půjčky
ostatní zdroje

54,8 %,
25,5 %,
18,3 %,

1,4%.

K tomu je nutno poznamenat, že kapitál si EdF opatřuje jak na domácím, tak i zahraničním finančním
trhu a vypisováním půjček s dlouhodobou amortizační lhůtou. Spolehlivý chod jaderných elektráren
umožňuje společnosti krýt veškeré požadavky tuzemských odběratelů bez omezovačích podmínek se
současným zvyšováním podílu elektřiny v energetické bilanci státu.

EdF je rozdělena do 8 ředitelství (divizí). Ředitelství d, e, f jsou provozní, ostatní servisní. Tři ze
servisních divizí slouží také sesterské plynárenské společnosti Gaz de France (PdF).
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Obr. 1 Japonská J E TOMARl

Oftr. 2 Americká JE LIMERICK



Obr. 3 Francouzská JE SAINTALBAN
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3. ENERGETICKÁ SPOLEČNOST IVO (FINSKO)

Společnost Imatran Voima Oy (IVO) má mezi řadou elektrárenských společností zvláštní postavení.
Jde totiž o státní akciovou společnost (stát vlastní 95,6 % akciového kapitálu, zbytek je majetkem Sdružení
sociálních pojišťoven). Z toho vyplývají pro firmu IVO některé zvláštní funkce, na kterých má finský stát
zvláštní zájem. Jde především o zahraniční obchod a jeho významné postavení, pokud jde o přenosovou
soustavu včetně výsadní role v dispečerském řízení finské elektrizační soustavy.

Ze stanov akciové společnosti IVO vyjímáme několik zajímavých ustanovení:

Základní kapitál může činit minimálně 600 mil. FIM, maximálně 2 400 mil. FIM. Akcie s nominální
hodnotou 10 FIM jsou rozděleny do dvou skupin - 1 . skupina (minim. 59,262 mil. akcií, max. 237,046 mil.
akcií), 2. skupina (minim. 738 tis. akcií, max. 2 954 tis. akcií). Akcie 2. skupiny jsou preferenční, tj. před
rozdělením dividend je na ně vypláceno 7 % nominální hodnoty akcie. Cizinci, ať právní čí fyzické osoby,
nemají právo ani prostřednictvím finských majitelů vlastnit akcie společnosti.

Minimálně 75 % akcií musí vlastnit finský stát a Sdružení sociálních pojišťoven, přičemž minimálně
51 % akcií musí vlastnit přímo stát. Správní rada (Administration council) může mít od 9 do 13 členů,
které volí valná hromada akcionářů. Ministerstvo obchodu a průmyslu může jmenovat jednoho zástupce
do správní rady. Členem správní rady nemůže být zvolena osoba starší 67 let. Členství je ve správní radč
tříleté, každý rok se obměňuje 1/3 jejích členů. Správní rada, která rozhoduje o všech podstatných
záležitostech společnosti, dohlíží mimo jiné na radu ředitelů, schvaluje výroční zprávu pro valnou
hromadu akcionářů, potvrzuje počet rady ředitelů, jmenuje jejího předsedu, zástupce, event, členy,
generálního ředitele a jeho zástupce a rozhoduje o jejich platech.

Členem rady ředitelů, kteří jsou jmenováni na čtyřleté období, nesmí být osoba starší 65 let, přičemž
generální ředitel společnosti může být členem rady ředitelů. Společnost musí mít 5 až 8 řádných účetních
revizorů a stejný počet jejich zástupců. Původní stanovy společnosti z r. 1931 byly doplněny pouze
nepatrně v letech 1947 a 1987.

Podíl IVO na finské elektroenergetice celkem charakterizují tyto základní údaje (za rok 1986):

Výkon instalovaný netlo

z toho: jaderné elektrárny

Výroba elektřiny celkem

Dovoz elektřiny

Vyvoz elektřiny

Prodej elektřiny ve Finsku

Prodej tepla

Délka přenosových vedení

Jedn.

MW

MW

TWh/r

TWh/r

TWh/r

TWh/r

TWh/r

km

IVO

2 861

890

10,8

6,3

0,5

24,0

2,2

12 572

Finsko

10 735

2310

46,9

6,3

0,5

49,8

...

18 500

podíl IVO

0,27

0,39

0,23

1,0

1,0

0,48

...

0,68

Z uvedených hodnot je nápadný rozdíl mezi výrobou a prodejem elektřiny společností IVO. Je to dáno
tím, že kromě vlastních výroben (vodních, jaderné, s plynovými turbínami a konvenčních kondenzačních
na uhlí či rašelinu) má IVO i kapitálový, a tím i výkonový podíl na elektrárnách jiných firem, s jinými má
uzavřené kontrakty na prodej elektřiny.
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Ze základních ekonomických údajů firmy (za rok 1986):
(pttz/i.: dlouhodobý kurs ptvikč marky k marce západončmeckč I DEM = 2,4 h'lM).

Tržby celkem 4 621 mil. FIM
i. toho za elektřinu 4 283 mil. FIM
Provozní náklady (hlavne nákup elektřiny a paliva) 2 213 mil. FIM
Mzdy, materiál a dalSí stálé náklady 855 mil. FIM
Odpisy ze ZP 842 mil. FIM
Danč nepřímé 454 mil. FIM
Finanční náklady 382 mil. FIM
Zisk před zdanením 125 mil. FIM
Zisk za finanCní rok 81 mil. FIM

SpoleCnost IVO vlastní i kapitálový podíl (buď včtšinový,či nikoliv) v řadč dalších společnosti,
většinou zaměřených na výrobu elektřiny a tepla, resp. specializovaných na určilo činnosti v oboru
elektrocnergetiky. Spolu s dceřinými společnostmi, kde má IVO více než padesátiprocentní kapitalovou
úCast, tvoří tzv. IVO GROUP.

Celkový akciový kapitál IVO činil k 31.12 1986 860 mil. FIM, celková aktiva (pasíva) Činila k témuž
datu 7 729 mil. FIM.

SpoleCnost IVO byla založena v roce 1932 finským státem a původně vlastnila pouze jednu vodní
elektrárnu. Dnes je to zisková státní spoIeCnost, poskytující služby v mnoha sektorech, přcdc-vSím
elektrocnergetiky. Jejím hlavním cílem je poskytování služeb zákazníkům, veřejným společnostem, jakož
i energetickým firmám, těmito způsoby:

- spolehlivými a ekonomickými dodávkami energií ke krytí potřeb zákazníků;
- hledáním cest, jak veřejnost i průmysl mají co nejefektivnějším způsobem spotřebovával energii;
- plánováním, výstavbou a využíváním výrobního a přenosového zařízení, které je veřejností ak-

ceptováno a je ekonomicky odůvodněné;
- poskytováním konzultačních a podobných služeb domácím i zahraničním zákazníkům v odvetví

eleklrocnergctiky;
- vývojem nových technologií a zařízení se zvýšenou účinností, s vyšším ziskem při současném

zvyšování kvalifikace svého personálu a vytvářením pozitiního dojmu na veřejnost;
- dohledem na odbornou zdatnost zaměstnanců energetiky, jejím zvyšováním a účastí na výzkumu

a vývoji.

3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI IVO

OrganizaCní struktura společnosti se mčnila v souladu se zmčnami jejího charakteru v důsledku
promčn cílů a externích podmínek.

V šedesátých letech byl kladen důraz na vodní elektrárny a přenosová vedení. Kondenzační elektrárny
nabývaly na významu v letech sedmdesátých. Koncem sedmdesátých let se IVO orientovala na velké
investice, mezi nimi na jadernou elektrárnu Loviisa. Zdroje elektřiny mčly různá paliva (jaderné, ropné
produkty, uhlí, rašelina, vodní elektrárny); začal stoupat počet elektráren.

S ohledem na tento vývoj byla IVO koncem sedmdesátých let organizována pro výstavbu a provoz
velkých výroben. Místo toho se však soustředila na výstavbu velkého počtu malých dčl, následkem čehož
se stával složitějším i provozní úsek firmy. Vrcholové vedení si uvědomilo, že za této situace je zapotřebí
zmenil obchodní přístup a firmu v počátku osmdesátých let reorganizovalo do tčehto úseků (divizí):

- úsek energie,
• úsek investic,
- ústřední správa.
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Vývoj organizace se nezastavil ani v osmdesátých letech a jeho výsledkem je dnešní organizace
orientovaná především na produkt a na zákazníka. IVO je vicesektorová firma, poskytující služby v oblasti
energetiky. Předmětem obchodní činnosti je výroba elektřiny a tepla a jejich přeprava a prodej velkood-
běratelům. Dále výzkum a vývoj, plánování a výstavba investic (spojených s výrobou a přepravou elektřiny
a tepla) a konzultační činnost ve Finsku i v zahraničí.

Současné organizační schéma firmy IVO uvádí obr. 1

Vedení firmy (podle uvedeného schématu) má tuto strukturu:

Valná hromada akcionářů General meeting of shareholders

Správni rada (13 členů) Administrative council

Rada ředitelů
prezident, 4 viceprezidenti,
prezident IVO-Internatíonal

vedení společnosti
- prezident
- viceprezident

právní oddělení finanční oddělení oddělení služeb

Velkou pozornost věnuje společnost IVO výzkumu a vývoji. Dokládá to i roční rozpočet na výzkum
a vývoj. V roce 1989 (při ročním fondu 220 osob) činily prostředky na výzkum a vývoj cca 150 mil. FIM,
přičemž rozdělení prostředků do jednotlivých oblastí bylo toto:

a) výrobní činnosti 27 mil. FIM; Slo především o metody údržby a provozu, informační technologie
apod.;

b) ochrana životního prostředí - 22 mil. FIM (především metody odsiřování, denitrifikace, měření emisí,
radioaktivní odpady atd.);

c) elektrárny a sítě - 39 mil. FIM (tlakové fluidní spalování, jaderné elektrárny, vývoj simulátorů,
technologie elektrizačních soustav);

d) užití energie - 26 mil. FIM

- průmyslové procesy,

- vyrovnávání výkyvů ve spotřebě,

- bivalentní užití energie,

- elektrická vozidla,

e) nové formy energie

- sluneční elektrárny,

• využití vodíku v energetice.

Obdobně velký význam přikládá IVO informačním technologiím, a nedávno založila dokonce
dceřinou firmu DATIVO, která vyvíjí v této oblasti servisní činnost. IVO má roční obrat cca 80 mil. FIM
(20 mil. USD) a působí i v software pro IBM a VAX hardware, provozních systémech a datových
komunikacích.

V oblasti inženýrských služeb mimo teritorium Finska působí další dceřiná společnost IVO Interna-
tional Ltd. (dříve IVO consulting engineering Ltd.). Její roční obrat je rovněž cca 80 mil. FIM.
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V roce 1988 mčla firma IVO celkem 4 238 zamestnanca, s následující sirukiurou v členení podle
vzdělání a hlavních smírů činnosti:

vysokoškoláci

technici

administrativa

ostatní

celkem

Energetika
(výroba)

275

368

7.95

1 017

1955

Engineering

636

443

259

589

1927

CAD

101

12

181

62

356

Celkem

1012

S23

735

1 668

4 23S

Stál nakoupí elektrinu ze sítč xa 0,18 FlM/kWh a spotřebitelům prodává za 0,3 FIM/k Wh. Rozdíl je
státem použit napfíklad na dotace IVO v programech sociální politiky finské vlády v elektrifikaci a
teplofikaci zemé.

Zájem vlády je uplatňován prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu, přesnčji odborem
energetiky (30 pracovníků). Odbor má prostředky na rozvoj včdy a techniky, cca 20 mil. US S ročne, pro
iniciaci výzkumu státní sféry, univerzit a výrobců elektřiny a tepla. Společnost IVO kromé tčehto fondů
na "R VT" má vlastní prostředky; vlastní laboratoře, klerč sama včenč řídí a finančne zabezpečuje (cca 4(K)
pracovníků). Ministerstvo a jeho odbor neplánují výrobu, netvoří programy dalíího rozvoje, pouze sledují,
koordinují a usměrňují vývoj ve Finsku pomocí finančních prostředků, které mají k dispozici.

Tabulka uvádějící strukturu zamestnanosti I VOcharakicrizujc minimální hodnoty počtu pracovníků;
tyto se mční podle zakázek a situace na trhu.

Ve Špičkách IVO "najímá" 20 - 30 % pracovních sil formou smluv s ostatními firmami (strojními,
stavebními atd.). Udržuje si Slab vedoucích (ředitel, mistr, předák atd.), kteří řídí podle zásad dohodnutých
v kontraktech se spolupracujícími firmami investiční akce IVO. Protiváhou je účast cca 20 % pracovníků
IVO na akcích v zahraničí. Tento systém umožňuje plánovat pracovní a materiálové zdroje, mobilizovat
je a posiloval v rámci platných dodavatelsko-odbčratclských vztahů. IVO vystupuje vůči dodavatelům
akcí, které financuje, jako zkuSený partner v technice, technologiích, ekonomii, legislative, vedč a technice
atd. Tato integrace zejména v oblasti "investor-projeklani" přináSí nejen pevný postoj IVO (tedy i vlády
Finska) k dodavatelům ze zahraničí, ale umožňuje i podnikání v zahraničí.

IVO má vlastní organizaci "IVO International Ltd.". Přibližné lze tuto organizaci charakterizoval jak*)
invcsiorsko-projcktovou, tematicky orientovanou, štrukturálne pružnou, schopnou odpovídat na nejrůz-
nější otázky plynoucí z obchodních i hospodářských zájmů společnosti i vlády Finska. Zábér společnosti
je Široký:

- úprava vodních toků, vodní hráze, přehrady a zásobníky vody,

- tunely a nodzemní sklady,

- plánování energetických systémů, přenos energie (elektřina, plyn atd.),

- klasické elektrárny,

- jaderné elektrárny,

- mořské stavby,

- inženýrství živomího prostředí.

Aby spolcfinost zvládla rozsah své činnosti a držela krok se svetovou špičkou, je organizována na
principech maticové struktury řízení. Společnost intenzívne investuje do oblasii vývoje a výzkumu.
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3.2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA LOVIISA

Jako výsledek pečlivého výberu technických a ekonomických koncepcí, nabídek dodavatelů, plateb-
ních a úverových podmínek a mnoha dalších okolností pro výstavbu a provoz (např. s podmínkami
dodávek čerstvého a odebírání vyhořelého paliva), se společnost IVO ro/.hodla pro to, ?.c si bude projekt
a výstavbu řídit sama, a sama si lakč provedla výbér dodavatelů dílčích zařízení a systémů elektrárny i
dodavatelů montáží.

Byla vybudována jaderná elektrárna s dvčma lehkovodními bloky, označenými Loviisa 1 a Loviisa 2.
Jsou v nich použity sovétskč lehkovodní reaktory, kterč byly ve stejné dobé použily u nás v jaderné
elektrárno v Jaslovských Bohunicích (v současnosti ČSFR jedná o odstavení dvou bloků léto elektrárny
z provozu). Finové si však dokázali prosadit té dobé odpovídající koncepci jaderne bczpeCnosti - dvojitý
koniejnmcnt, a na svou dobu vyspelý systém řízení technologických procesů. Zcela odlišné od ostatních
elektráren s reaktory VVER je dispoziční řešení objeklů a nastavovací plán; obojí je kompaktní, úsporné
na plochu i na objem budov.

Tuto elektrárnu budovala společnost IVO v rozsáhlé mezinárodní technické a obchodní spolupráci.
Sovétský Alomcncrgocxpori dodal reaktory s parogenerátory a potrubím, stavební ocelovou konstrukci
strojovny, zařízení pro zpracování odpadů, lurboaliernálory a nCktcré součásti elektroinstalace. Finské
firmy dodaly obéhová čerpadla primárního okruhu, stroje pro zavážení paliva, ventilační systémy, části
elektroinstalace a v technické spolupráci s americkou firmou Wcsiinghousc ledové kondenzátory pro
potlačení havarijního přetlaku v ochranných obálkách. Západoevropské firm;, dodaly zařízení systému
mčřcní a regulace a další.

Výstavba byla zahájena v roce 1971, vrcholila na podzim 1975. První blok byl dán do komerčního
provozu v kvčlnu 1977, druhý blok v roce 1980. Elektrárna leží na plochém skalnatém ostrove při jižním
pobřeží Finska, ve Finském zálivu Baltského moře. Ostrov je spojen s pevninou umčic nasypanou Šíjí, po
jejíž korunč vede příjezdní komunikace.

Většina provozních a pomocných objektů je sdružena vkomplexu výrobního bloku. Redukuje se nárok
na venkovní spojovací irasy - vozovky, komunikace a mosty. Z pomocných objeklů stojí oddčlenč jen
čerpací stanice chladicí vody druhého bloku, sdružený objekt dieselgencrálorových stanic a pomocné
kotelny, venkovní elektrické stanice a objekty špičkové elektrárny s plynovými turbínami.

Na rozdíl od našeho velkoplošného pojetí terénních úprav byly zde mezi výstavbovými plochami
ponechány enklávy původního lesního porostu se vzrostlými jehličnatými stromy a s nedotčeným parterem
- přírodními vlivy odkrytým a ohlazeným povrchem skalních ploten a vegetačním krytem a borůvčím na
plochách mezi skalisky. Mezi stromy byly zasazeny i přízemní provizorní budovy zařízení slavenišlč.
Soulad architektury je tu silným jednotícím prvkem, i když ne jediným. Architektura a vůbec všechny
složky hmotné kultury jsou ve Finsku obecnou životní potřebou. Je to vidčt i na této elektrárno. Finskou
architekturu provází nejenom skromnost prostředků, ale i neustálá péče uživatelů o prostředí. Platí to i
v Loviise, opravdu pro celou elektrárnu - od trávníků a stromů přes budovy až po interiéry výrobních
objektů.

Jaderná elektrárna Loviisa je výsledkem racionálních koncepčních a výstavbových postupů, uplatňo-
vaných v ekonomickém prostředí vyžadujícím efektivnost, maximální úspornost na projektantovi, doda-
vateli i na provozovateli. Pro nás, v etapé hledání cest ke zlevnční jaderné energetické výstavby, je to řešení
poučné. Loviisa 1 a 2 není už dnes vrcholem vývoje - její koncepce vznikla v roce 1970. Společnost IVO
je jako provozovatel s jejími provozními vlastnostmi spokojena. Již nčkolik let uvažuje o jejím rozšíření,
o výstavbe nové jaderné elektrárny s jedním blokem o výkonu I (KXI MWc. Její pracovní označení je
Loviisa 3.

Mezi zvažovanými variantami jsou i ty, které jsou založené na spolupráci se sovélským Atomcncr-
goexportem a s leningradským projektovým pracovištčm (LOAEP), s nímž IVO spolupracuje na tech-
nickém vývoji lehkovodního bloku I (XX) MWe. Práce vede a koordinuje LOAEP, IVO se účastní
vývojových prací jako konzultant. Cílem práce na projektu VVER-91 je modifikace a modernizace bloku
VVER-1000, která umožní dodržet finské předpisy a nové sovčtské předpisy, a zároveň dosáhnout
všestranné konkurenční schopnosti na západních trzích a na trzích třetího svčta. Návrh bloku VVER je
založen na čtyřnásobné redundanci bezpečnostních systémů, která snižuje nárok na odstávky pro údržbu
ve prospech pohotového výkonu. Dalším zdokonalením oproti dosavadnímu bloku KXX) je dvojitý
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kontejnment, jehož vnitřní plášť bude předpjatý železobeton s ocelovou vystýlkou (dimenzovaný na
vnitřní přetlak 5 bar) a vnéjší plášť železobetonový nepředpjatý. Nové kompaktní dispoziční řešení celého
bloku s pomocnými provozy příznivé ovlivňuje hodnoty obestaveného prostoru, spotřeby stavebního
materiálu i délky potrubí a kabelů.

Realizaci elektrárny Loviisa i netradiční participaci na technickém rozvoji vyhlédnutého dodavatele
zde uvádíme jako úspčsný doklad minulého i současného úsilí télo společnosti. IVO se jako investor
podj í má významných rolí v přípravé i ve výstavbe, aby dosáhla úspéchu využitím moderních metod řízení,
systémovým přístupem, i všestranným využíváním a rozvíjením výpočetní techniky a práce s ní. A také
jsme tu viděli poučný příklad postupného cílevčdomého vytváření integrovaného systému řízení provozu,
ostatních činností společnosti, řízení technického rozvoje a výstavby, založeného na moderních techni-
kách práce s informacemi.

CORPORATE
SERVICES

CORPORATE
MANAGE.
MENT

CORPORATE
STAFFS

RESEARCH
ANO DEVE-
LOPMENT
DIVISION

ENERGY PRODUCTION

POWER PLANT
OPERATION DIVISION

POWER PUNT
OPERATION SUPPORT
DIVISION

IVO ENGINEERING

GENERAL ENGINEERING
DIVISION

POWER PLANT
ENGINEERING DIVISION

POWER TRANSMISSION
DIVISION

ENERGY SALES

POWER SUPPLY
DIVISION

SALES DIVISION

STRATEGIC PLANNING

{ADMINISTRATION J
IPOWER SYSTEM TECHNOLOGY

POWER SYSTEM OPERATION

DISTRICTS
SOUTH EAST, SOUTH WEST.EAST,
WEST, NORTH FINLAND,
UUSIMAA, HAME

-{SALES. INDUSTRY

-[SALES. MUNICIPAL DISTRIBUTORS

j SALES, REGIONAL DISTRIBUTORS]

_[ MARKETING

| ECONOMY AND ADMINISTRATION |

J PRODUCTION PLANNING I

POWER PUNTS
HAAPAVESI, IMATRA, IHKOO,
JOENSUU, LOVIISA, NAANIAU.
RAOHALAHTI, VANAJA

[ F U E L *

(PRODUCTION TECHNOLOGY

— | ENGINEERING STAFF*

{PROCESS ENGINEERING DEPART.!

•(CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT |

•lELECTROTECHNICAL DEPART. "1

J f V O AUTOMATION |

-| IVO THERMAL POWER ENGINEER. |

-| IVO HYDROPOWER ENGINEERING |

-I IVO ENVIRONMENT ~\

-| NUCLEAR POWER DEPARTMENT

HMERI-PORI PROJECT

POWER TRAN*MI»»..POM, HtOJ.

POWER TWAN»..OVEH»tA» PROJ.
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Obr. 1 Organizační schéma finské společnosti IMATRAN VOIMA OY-1VO (k 1.1.1900)
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Překlad k obr. 1

Corporate services
Corporate management
Corporale staffs
R and I) division
Energy sales
Power supply division
Sales division
Strategic planning
Energy production
Power plant operation division
Power plan operation supportdivision
1VO engineering
General engineering division
Power plant engineering division
Power transmission division
Administration
Power system technology
Power system operation
Districts...
Sales, industry
Sales, municipal distributors
Sales, regional distributors
Marketing
Economy and administration
Production planning
Power plants...
Fuels
Production technology
Engineering staffs
Process engineering department
Civil engineering department
Electroteclinical department
IVO Automa'ion
ÍVO thermal power engineering - I V ) engineering
IVO hydropowcr engineering - 1VO engineering
IVO environment
Nuclear power department
MERI-PORI project
Power transmission, domestic projecis
Power transmission, overseas projects
Transmission engineering department
Network construction department
IVO service department

- Celopodnikové" služby
- Vedení firmy
- Štábní útvary
- Odbor výzkumu a vývuje
- Odbyl energie
- Odbor dodávek elektřiny
•Odbor odbytu
• Strategické plánování
- Výroba energie
- Provoz elektráren
- Podpůrný provoz elekt,1ren
- Inženýrské služby
- Engineering profesní
- Engineering elektráren
• Odbor přenosu elektřiny
- Správa
- Technologie energetických systému
- Provoz energetických systémů
- Oblasti, celkem 7 oblastí
- odbyt, průmysl
- Odbyl, distribuce - mesta
- Odbyt, distribuce - ohlas! i
- Marketing
- Ekonomika a správa
-Plánování výroby
- Elektrárny (celkem H elektráren)
- Paliva
- Výrobní technologie
- Engineering, Stiíbní útvary
- Oddelení technologických procesu
- Oddelení stavební
- Odděleni eleklro
- IVO automatizace
- tepelne elektrárny
- hydroenergetika
- IVO životní prostředí
- Oddelení jaderné energetiky
- Stavba Meri-Pori
• Přenos - tuzemsko
- Přenos - zahraničí
- Engineering, oddelení přenosu
- OddčJeni výstavby .sílí
• IVO oddelení slujeb
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Obr.2FinskáJELOVIISA
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O výroba elektřiny
O výroba elektřiny - ve výstavbě \ \ vajukoski

O výroba elektřiny a tepla

• výroba elektřiny a tepla • ve výstavbě

•ŕr výroba tepla Petäjäskoskl

Tai

Silnoproudé vedení (400,220,110 kV) \ X j N
celkem 13 300 km 1)1

400 kV vedení
400 kV vedení ve výstavbě
220 kV vedení
220 kV vedení ve výstavbě

.Vanttaudkoskl
Seitakorva

Pirttikoski
O MYLLYKOSKI

UUSNCAUPJJMftl ^
NAANTAÚ

Obr. 3 Elektrárny finské společnosti IVO -1988
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1986
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Oftr. 4 Názorný příklad jednoduché výpavM energetické firmy (IVO) o soM:
jak si slojí kapitálově, technologicky, obchodně, jaké má zámčry do budoucno out.

Obrázek uvádíme z hlediska jeho metodit-kč hodnoty
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4. ENERGETIKA FINSKA

Jedním /.charakteristických ukazatelů energetiky je mírná spotřeba energie na obyvatele, která v roce
ilW7 dosáhla 8,5 tmp/ob/r a patří me/i nejvyšší na svítč. Je tomu tak především v důsledku klimatických
podmínek, struktury průmyslu, nízké hustoty obyvatelstva (Finsko se 4,9 mil. obyvatel má rozlohu
337 000 km", tj. mernou hustotu obyvatelstva pouze 54,5 ob/km , ledy jednu ', nejnižších v Evropě),
velkých vzdáleností mezi obcemi a v neposlední řadč vysokou životní úrovní obyvuelstva.

Přitom závislost na dovozu, zvláštč u paliv, je velmi vysoká. Dokumentuje to struktura primárních
rnergetických zdrojů zemč v roce 1987:

domácí paliva
výroba primární elektriny
dovoz elektriny
dovoz ropy
dovoz zemního plynu
dovoz uhlí

celkem

18,2 %
27,4 %

4,8 %
32,4 %

4,6 %
12,6 %

lO0,0 %

Štruktúru konečné spotřeby energie podle jednotlivých forem a spotřebitelů byla v roce 19S6 tato (v mil. tre/r):

Průmysl

Vvtápení

Obwak'1. služby

Doprava

(Vlk.-m

Index 1986/1973

Elektr.
energie

2,45

0,47

1,46

0,03

4,41

1,83

Teplo
z.CZT

0,17

1,69

-

1,86

3,(K)

Ropné
prod.

1,97

1,84

0,75

3,37

7,93

0,78

Ostat,
paliva

4,35

0,79

0,20

-

5,34

1,12

Celkem

8,94

4,79

2,41

3,40

19,54

1,09

Ind. 86/73

1,12

0,81

1,52

1,40

1,09

-

ľívn : ÍR' - tun;! ropj)člu> ckvivaJcnlu (4.184.1O1 J)
UdajejMHi LivcUcnyv metodice OHCD.

Z údajů o konečné spotřebč je patrná dominantní váha průmyslu na celkové spoiřebč energie. Hlavní
pnciíl na spoiřebč energie průmyslu celkem má odvčtví výroby celulózy a papíru - cca 50 '/,. Druhým
ru|\ čiším spotřebitelem energie je vytápční -cca 25 %.

Pokud jde o vývoj mezi roky 1973 a 1986, tj. od první ropní krize, pozoruhodní jsou zejména dvč
skutečnost i -jednak celkový nárůst konečné spotřeby o pouhých 9%, a to v období, kdy Finsko dosahovalo
jednoho z nejvySSích ročních přírůstků GDP (Index 1986/1973: 1,44) a dále došlo k výraznému nárůstu
spotřeby tepla z ceniralizovančho zásobování teplem (CZT) a elektřiny.

V současnosti žije lémčř polovina obyvatel Finska v domech připojených na CZT, a co se týče nové
bylovč výstavby, řádové 90 % nových administrativních budov a sousiředčné bytoví výstavby se na CZT
napojuje. 80 7>. nových rodinných domků bude vylápčno elektricky.

Spotřeba elektrickí energie na obyvaiclc je ve Finsku jedna z nejvyšších na svčtč, v roce 1986 činila
10 700 kWh/ob/r (pro srovnání v témze roce v ČSFR 4,730 kWh/ob/r; ve Francii 6 050 kWh/ob/r a v SRN
6 700 kWh/ob/r).
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Struktura spotřeby elektřiny podle skupin odběratelů byla obdobná jako u spotřeby energie celkem
(údaje za rok 1985):

průmysl celulózy a papíru 29,5 %
ostatní průmysl 26,0 %
domácnosti (mimo otopu) 15,8 %
služby 15,3 %
vytápění 10,6 %
ostatní 2,8 %

celkem 100,0 %

Mezi příčiny takovéto struktury odběru patří prakticky neexistující distribuční rozvod zemního plynu,
ale také stále klesající cena elektřiny.

Rozdělení výrobců elektřiny podle primárních zdrojů je poměrně rovnoměrné a odráží snahu Finska
o malou závislost na dovozech a na výkyvech světových cen paliv. Údaje za rok 1987:

jaderné elektrárny 34,5 %
vodní elektrárny 23,5 %
teplárny průmyslové 11,9 %
teplárny CZT 11,9%
dovoz 11,1%
kondenzační na fosilní paliva 7,2 %

celkem Í0Ó^%

Rovněž vlastnictví elektrárenských zdrojů je velmi různorodé, vytváří dobré klima pro konkurenci, a
dává tak šanci menším výrobcům. V roce 1987 vlastnily státní elektrárenské společnosti 44 % zdrojů,
soukromé 39 % a 17 % patřilo ostatním majitelům, především komunálním správám.

Obdobně je tomu u přenosových vedení, které má v majetku několik firem, z nichž nejvyšší podíl
zaujímá státní společnost IVO. Distribuční elektrické sítě jsou v rukou velkého počtu (více než 150)
nezávislých firem, naprostou většinu z nich vlastní místní správy. V 80. letech se Finsko zařadilo mezi
země s jadernou energetikou. I když po výstavbě dvou jaderných elektráren byly plány na výstavbu dalších
jaderných bloků "uloženy k ledu" (hlavně v důsledku očekávaného odporu veřejnosti po černobylské
havárii), perspektivně se s tímto zdrojem počítá.

Ve stejném období doslove Finsku k velmi rychlému rozvoji teplárenství. Finsko má dnes na jednoho
obyvatele nejvyšší teplárenskou výrobu na světě.

Tyto skutečnosti spolu s aktivním vstupem finských firem na světový trh odsiřovacích technologií
dokumentují racionální reakci finského průmyslu a vládních kruhů na trendy současné světové energetiky.
V organizaci finské energetiky, která kombinuje různé formy vlastnictví, hraje významnou roli Koordi-
nační rada výrobců elektřiny (STYV). Ve Finsku je celkem 400 výroben elektřiny (celkový instalovaný
výkon je asi 12 000 MW). Rada je dobrovolným sdružením, které koordinuje postup svých členů
z technického i ekonomického pohledu, z hlediska společného provozu výroben a využití přenosových
vedení. Rada se zaměřuje na plánování výroby a přenosových kapacit, zásady společného provozu,
informací pro instituce i odběratele a na zaručení konkurenčních podmínek pro malé výrobce.

Finsko je rovněž členem sdružení Nordel (spolu s Dánskem, Norskem, Švédskem a Islandem).
S ohledem na geografickou polohu je pro Finsko významná mezinárodní spolupráce. Ta přináší úspory
investičních i provozních nákladů a zvyšuje spolehlivost elektrizační soustavy. Zahraniční obchod
s elektřinou je kromě se Švédskem významný i se Sovětským svazem. Struktura zahraničního obchodu
elektřinou v roce 1988 byla následující:

(TWh/r) Dovoz Vývoz

Finsko
Švédsko
Norsko
Dánsko

X ) z who ze SSSR 4,7; ze Švédska 2,9
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Tvorba cen za elektřinu odpovídá organizaci energetiky a je v podsiatč dvoustupňová s tím, že
uživatelé přenosových vedení platí za použití léchto vedení provozovateli.

Výrobci prodávají elektřinu velkoodběratelům, tj. buď průmyslovým odbčralelům nebo rozvodným
podnikatelům, kteří za veřejné tarify distribuují elektřinu konečným odbčratelům. K cenám elektřiny
neexistují státní dotace. Základním principem cenoví tvorby je, že odběratel kryje veškeré náklady, kterč
vyvolal.

Tarify pro velkoodbčratele jsou dlouhodobé (včtSinou desetileté), a z tohoto důvodu obsahují klau-
zuli, která váže cenu elektřiny na cenový vývoj vstupů (např. 55 "/< dle indexu velkoobchodních cen, 30 "A
dle indexu cen uhlí a 15 % dle ceny uranu).

Vlastní tarify jsou kombinované za výkon a za práci a odpovídají struktuře zdrojů výrobce - v základ-
ním pásmu výrobč vodních á jaderných elektráren, poloSpičkový tarif uhelným elektrárnám a Špičkový
tarif výrobe plynových turbín. Kromč toho se ceny liSí pro různá denní a roční období.

Distribuční tarify jsou velmi rozmanité, přičemž platí, že všechny rozvodné podniky, kterých je více
než 150, se při jejich tvorbč řídí doporučeními vypracovanými STYV. Odbčratclsi může zvolil nejvýhod-
nčJSí tarif. Tarify jsou trojího druhu - jednoduchý, časové závislý nebo výkonový.

Jednoduchý tarif zůstává konstantní bčhcm celého roku. Časová sazba je určena hlavne pro odběratele
siřední velikosti (např. domácnosti s elektrickým vylápčním) a je promčnná pro den a noc i podle ročního
období. Výknovč sazby jsou určeny pro menší závody, jejichž Špičkový otlbčr není soudobý s maximem
ostatních odbčratelC Sazby mohou být ledy až čtyřstupňové, v závislosti na denním a ročním období.

1 ceny za použití přenosových vedení (ve Finsku 100 až 400 k V) se řídí pravidly STYV. Vycházejí ze
zásady krytí nákladů přenosu, tj. ze skutečné délky vedení, napčfové hladiny a pořizovacích nákladů
vedení. Kalkulace ceny je postavena na předpokladu, že vedení bude provozova.no při optimálním zatížení
a cena je úmčrná smluvnč rezervované přenosové kapacitč. Obdobné se počítají i skutečné ztráty- Podle
doporučení STYV by celkové přenosové náklady ncmčly převýšit 10 ','•; ceny elektřiny přepravované
vedeními 10 kV.

Úspéchy finské elektrocnergeliky, která je do určité míry centralizovaná a ve státním vlastnictví, aviak
obdobné jako v jiných odvčtvích je nucena striktními antimonopolními zákony k zachování konkurence,
dokumentují dobře ceny elektřiny. Jednak v mezinárodním porovnání (zde je nutno mít na zřeteli
geografickou polohu ovlivňující předevSím náklady na chlazení výroben), jednak dlouhodobý vývoj
domácích průmčrných cen elektřiny.

Následující tabulka uvádí ceny elektřiny několika evropských zemí k počátku roku ľ>SS (v pencíchikWh) pro

a) průmyslové odbératele s příkonem 10 MW a ročním odhčrem 50 G Wh/r;
b) domácnosti s ročním odbčrcm 3,5 GWh/r.

_ _ .... *) h)
Finsko
Švédsko
Francie
Rakousko
SRN

Vývoj domácí ceny elektřiny ve Finsku charakterizuje dohře dlouhodobý index reálne ernv elektřiny k životním
nákladům (v %):

2,3
2,4
3,2
4,3
5,7

5,2
4,6
7,7
S,7
10,3

Rok

Ind.

1967

100

1970

X6

1973

78

1976

82

1979

73

1982

72

19X5

5X

19X7

60

Významné je přitom to, že za totéž období doSlo i k podstatnému snížení emisí SO;. Z. úrovnč cca 650
tis. l/r v období 1975 - 1980 emise poklesly a v roce 1986 dosáhly cca 400 tis. t/r.
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Obr. 1 Dálkové rozvody tepla ve Finsku

Obr. 2 Finská uhelná elektrárna INKOO
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Obr. 3 Finská JE elektrárna OLKILUOTO

1) Reaktorová budova
2) Tlaková nádoba reaktoru
3) Recirkulační čerpadlo
4) Pohon regulačních tyčí
5) Víko tlakové nádoby reaktoru
6) Víko kontcjnmcntu
7) Zvednuté víko koniejnmentu
8) Hlavní parní potrubí
9) Napájecí potrubí

10) Stroj na zavážení paliva
11) Bazén reaktoru
12) Bazén vyhořelého paliva
13) Horní suchá jímka kontejnmenlu
14) Spodní suchá jímka kontcjnmentu
15) Kondenzační jímka kontcjnmcntu
16) Budova pomocných systémů
17) Vysokotlaká turbína
18) Nízkotlaká turbína

19) Generátor
20) Dynamo
21)Přehfívák
22) Nízkotlaké parní potrubí
23) Kondenzátor
24) Kondenzátní potrubí
25) Hlavní transformátor
26) Administrativní budova
27) Hlavní dozorna
28) Vstupní budova
29) Výtah
30) Čerpadla napájecí vody
31) Ventilační komín
32) Budova radioaktivních odpadů
33) Sklad radioaktivních odpadů
34) Sbérná nádrž kapalných odpadů
35) Systém pevných odpadů
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5. EFEKTIVNÍ INVESTOVANÍ
V ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI IVO

Společnost IVO, přestože je tcmčř ze UK) rÁ. slálním podnikem, pracuje v tržním hospodářství a je
pro ni ledy naprostou nutností, aby se ve všech oblastech své činnosti (ledy i v investiční výstavbe) chovala
ekonomicky.

Pokud jde o stavbu (bčžne se užívá termínu "project"), časovč lze celý projekt rozdčlit do nčkolika fází
(obr. 1).

Filosofie chápání jedné stavby jako celku bčhcm celého cyklu, tj. počínaje úvahami o realizaci stavby
a konče likvidací stavby po ukončení její životnosti, se může jevil jako zbytečné Široké pojetí. Má vSak
svoje racionální opodsutnční, především z hlediska spolehlivosti provozu a ekonomických výsledků díla.

Zpčtná vazba mezi provozem (především opravami a údržbou), ale i zkušenosti z likvidace zařízení
(obzvláště důležité pro jaderné elektrárny) a tčmi, kteří připravují, projektují či slaví další stavbu
obdobného typu, vede ve svých důsledcích k úspofe investičních a provozních nákladů staveb. To se
pochopitelně projeví i u spotřebitelů snížením průmčrných cen odebírané elektřiny, vyplývajícím z po-
klesu mčrných nákladů výroby.

Zpčtná vazba se projevuje i v oblasti řízení personálního. Společnost se snaží o to, aby li pracovníci,
kteří se podíleli na projektování, přípravo a výstavbe díla, se po jeho uvedení do provozu stali zamestnanci
elektrárny. Osobní vazby tak zesilují vazby organizační.

Péče o efektivní hospodaření firmy se projevuje i tím, že ekonomický aspekt je jako jeden z aspektů
řízení zahrnul do celkového systému řízení. V investiční oblasti jde o tzv. cost control v rámci project
management, a to po celý cyklus stavby, počínaje prvními úvahami o stavbé a konče její likvidací. K tomu
slouží ekonomický cíl, klcrým jsou celkové náklady stavby za dobu její výstavby a životnosti, zahrnující
jak investiční (kapitálovou) složku, lak náklady provozní. Bčhcm jednotlivých fází stavby se sleduje
dosažení tohoto celkového ekonomického cíle pomocí čtyř dílčích ekonomických cílů.

Kkonomická efektivnost je základní parametr, podle néhož se investor rozhoduje, zda bude investovat,
stanoví se cena produktu (elektřiny nebo tepla) a výnosnost investice.

Finanční cíle stanoví požadovanou strukturu vlastního kapitálu a domácích i zahraničních úvérů.

Celkové náklady na životnost elektrárny jsou základem pro optimalizaci nákladů bčhcm projektového
procesu, s kterým jsou poměřována všechna rozhodnutí o variantních dílčích projektových řešeních.

Získaná hodnota (earned value) se používá bčhem vlastní výstavby. Spojuje časové a nákladové hledisko,
umožňuje kontrolovat odchylky proti plánovanému časovému harmonogramu i vynakládání prostředků
a předpovídat, jaké budou skutečné investiční náklady stavby. Její hlavní výhodou je možnost oddelení
důsledků časových skluzů od odchylek proti rozpočtu.

Souvislost nákladového aspektu a dalších aspektů řízení se projevuje i v tom, že se tyto aspekty
prolínají a jsou mezi sebou účclnč propojeny. Jde především o systém kódování, dekompozici nákladových
položek v souladu s dekompozicí technickou, postup při zmčnovém řízení, při tvorbč a vyhodnocování
průbčžných zpráv a hlášení, u..avírání a řízení kontraktů apod. Tylo a další aspekty jsou součásti jednoinč
koncipovaného a provozovaného kompulerizovaného informačního systému provozovaného na počítači.

Pro účely sledování ekonomické stránky investičního procesu jej lze rozdčlit do nčkolika fází, viz
obr. 2.

První Táze začíná úvahami o investici a končí rozhodnutím o realizaci investice. V jejím průbčhu jsou
zpracovány studie, je předložen projekl a uvnitř firmy probíhá jejich upřesňování a kontrola. Z hlediska
posuzování nákladů, resp. ekonomické efektivnosti, je pokryta u firmy IVO souborem programů IVO-
STUDY. Ze zkušeností firmy vyplývá, že tato fáze je pro celkové ekonomické výsledky stavby'rozhodující,
a proto sejf včnujc mimořádná pozornost.

Druhá fáze, chronologicky vymezená rozhodnutím o investování a její konec v užším slova smyslu
uvedením elektrárny do provozu a v širším slova smyslu ukončením garančního období dle kontraktů
s dodavateli, se týká vlastní investiční výstavby. Nástrojem ekonomické kontroly je pro tuto fázi systém
používající tzv. získanou hodnotu.
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Třetí fáze se týká provozu bčhem životnosti elektrárny a končí tedy v užším smyslu vyřazením
elektrárny z provozu, v širším její likvidací. Nákladový aspekt je pro toto období řešen stejně jako
hospodaření celé společnosti, tedy v podstate finančním plánem, resp. plánem nákladů.

Všechny tři fáze jsou tedy dlouhodobé (minimálně několikaleté) a filozofií firmy je, že jsou vzájemné
propojeny a vzájemné vazby mezi nimi se přes hospodářské výsledky celé společnou promítají až do jejího
zisku, resp. jeho rozdelení formou dividend akcionářům.

5.1 SOUBOR PROGRAMŮ IVOSTUDY

Programový soubor IVOSTUDY se skládá z celkem devíti uživatelsky orientovaných programů.
Uživatelé je mohou provozovat po velmi krátkém zaškolení na lóbitových osobních počítačích typu IBM
compatible. Jedná se buď o programy užívající interaktivní programy s výpočtovými tabulkami (spread-
sheets) Lotus, nebo o aplikační systémy s relačními databázemi K-man.

Programy jsou trojího druhu (viz obr. 3):

- databanky nákladů,
- nákladových odhadů,

- nákladových analýz.

Jedná se o následující programy:

- 1. IVOWMP - Investiční náklady na svčtovém trhu

- 2. IVOPCC-Kontrola nákladů stavby

- 3. IVOPRICE - Ceny komponent

- 4. IVOSCALE - Přepočet investičních nákladů

- 5. IVOCOST - Sbčr odhadů investičních nákladů

- 6. IVOEST - Odhady investičních nákladů

- 7. IVOKWH - Výrobní náklady elektřiny a tepla

- 8. IVOPROFIT - Analýza ekonomické efektivnosti

- 9. IVOPOWER-Analýza výroby elektřiny

1. IVOWMP - Investiční náklady na svétovém trhu

Vstupními údaji jsou ivestiční náklady klasických či jaderných elektráren, resp. jejich hlavních částí,
jako např. reaktorové části, turbogenerátoru, kotle, podle uzavřených kontraktů. Pro zadanou
cenovou úroveň a výkon elektrárny se programu používá k řádovým odhadům investičních nákladů
v požadované cenové úrovni a požadovaném výkonu zařízení. Tyto odhady (s přesností 15 %) slouží
pro další analýzy, resp. pro jednání o nabídkách dodavatelů.

2. IVOPCC - Kontrola nákladů stavby

Vstupními údaji jsou schválené rozpočty (původní i včcinč zmčn nákladů), čerpání nákladů v jed-
notlivých obdobích a předpokládané čerpání v budoucnosti. Databanka obsahuje tyto údaje za
nakolik desílek elektrárenských bloků. Výstupem jsou zprávy o rozdílu mezi náklady dle rozpočtu a
skutečné vynaloženými náklady nebo jejich plánovaným čerpáním. Náklady jsou přitom přepočteny
do stejné struktury nákladů a cenové úrovné. Kromč přepočtů na stejnou nákladovou strukturu a
cenovou úroveň, pro využití v programech IVOWMP a IVOSCALE pro odhady nákladů, rozpočtu
obdobné stavby, či nového nákladového odhadu téže stavby.

3. IVOPRICE - Ceny komponent

Program slouží jednak k záznamům o cenách komponent, které firma kdy zakoupila, k vytváření
ceníků komponent, k vyhledávání cen a pomocí regresní analýzy k tvorbe cenových vzorců kompo-
nent. Vstupními údaji jsou ceny základních technologických komponent, jako jsou čerpadla, ventily,
výměníky, nádrže a potrubí. Kromč cen jsou u nich uvedeny základní technické charakteristiky.
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4. IVOSCALE - Přepočet investičních nákladů

Vstupními hodnotami jsou investiční náklady různých typů a výkonů elektráren (jaderné, fosilní na
různá paliva, teplárny) v členční na hlavní technologické části. Je využíván k řádovému odhadu
investičních nákladů variant, řešení pro studie a analýzy ve standardizované forme, jakož i pro zprávy
o investičních nákladech elektráren.

5. IVOCOST - Sbčr odhadů investičních nákladů

Vychází se z nákladových karet, resp. podrobných odhadů dle IVOEST a podle jednotlivých pro-
jektových profesí (strojní, stavební, clektro atd.) umožňuje na standardizovaných formulářích pro
různé úrovne členční technologických částí, resp. staveb, zpracování sumací a hlášení o investičních
nákladech podle nákladových karet obsahujících provedené zmčny.

Struktura dat je taková, že umožňuje přepočet na různé cenové úrovne a pro jednotlivé prvky
obsahuje:

- technické údaje,
- množství,
- čas potřebný k výrobe,
- nákladové údaje v členční zařízení, materiál, práce, celkem...

6. IVOEST - Odhady investičních nákladů

Program je určen pro rychlé počítačové odhady jednotlivých systémů elektrárny a predbežnou
specifikaci komponent. Vychází se ze specifikací komponent a z projektovaných technologických
schémat, pracuje se buď s výpočtovými tabulkami, nebo s údaji ze souborů systému CAD. Používá
se pro základní strojní komponenty jako např. potrubí, ventily, nádrže, výmčníky apod.

7. IVOKWH - Výrobní náklady elektřiny a tepla

Podle hodnot zadávaných pro výpočet provozních a palivových nákladů a odhadů investičních
nákladů z IVOSCALE program počítá mčrné výrobní náklady elektřiny, resp. tepla u výtopen.
Součástí programu je analýza citlivosti pro různá využití výroben. Výrobní náklady jsou uvádčny i
podle hlavních nákladových položek.

8. IVOPROFIT - Analýza ekonomické efektivnosti

Analýzy podle tohoto priwamu jsou určeny především pro žádosti o úvčry u bank financujících
investici, ale také pro vedení firmy, jako podklad pro rozhodnutí o investici. Základní metodou je
tok hotovosti, který se počítá pro každý rok výstavby a provozu elektrárny na základč předpokládané
výroby, ceny elektřiny, paliva a očekávaného nárůstu této ceny, jakož i podle odhadů investičních a
provozních nákladů. Výsledkem jsou křivky splatnosti investičního úvčru a kritéria nejpoužíva-
nějších metod hodnocení ekonomické efektivnosti investic, tj. současné hodnoty, vnitřního výno-
sového procenta a merných výrobních nákladů za dobu životnosti investice. Kromé elektráren je
program sestaven i pro výpočty efektivnosti tepláren a výtopen.

9. IVOPOWER-Analýza výroby elektřiny

Program slouží k vytváření odhadů perspektivní výroby elektřiny a k tvorbe alternativních investič-
ních programů pro krytí základního i Špičkového zatížení. Vstupními hodnotami pro výpočet jsou
charakteristiky existujících zdrojů soustavy (viz IVOPROFIT) a výstupem je současná hodnota
investičních programů, bilance elektřiny a křivky trvání zatížení.

Programový soubor 1VOSTUDY vznikal postupné a s cílem zajistit firmé potřebnou informační
základnu a nástroje, které s využitím výpočetní techniky umožní zpracování a vyhodnocení studií a
projektů. Je dobrým příkladem loho, jaký před relativné krátkou dobou málo vyspčlá zemč přikládá
význam systematické práci s moderními metodami řízení s příslušným informačním zabezpečením. Do-
kumentujeme, že v tržním hospodářství si zvlášič malá, relativné chudá zemé nemůže dovolit rozhodoval
bez solidních znalostí o trhu, na nemž se musí pohybovat.

Studie, které firma pravidelné zpracovává, mj. s využitím souboru programů IVOSTUDY, a které
mají vždy kromč technické i ekonomickou část, jsou trojího druhu:

a) obecné studie, založené především na veřejné publikovaných údajích,



b) předběžné studie a porovnání, které kromě publikovaných údajů vycházejí i z informací od výrobců
zařízení a jiných provozovatelů,

c) ověřovací studie (feasibility studies), jež se zpracovávají ve spolupráci s dodavateli zařízení již pro
konkrétní stavbu.

Typy studií se liší řádové jednak absolutním rozsahem (pracností) a dále podílem technické a
ekonomické části. Využití jednotlivých programů IVOSTUDY, jak pokud jde o databanky, tak softwa-
rově, bylo popsáno výše.

Pokud jde o jednotlivé fáze projektování, uplatňují se jednotlivé programy IVOSTUDY takto:

1. Koncepční studie v rámci strategického plánování firmy využívají nejprve programy IVOWMP, pro
přepočet na srovnatelnost pak IVOSCALE a po úpravč na podmínky konkrét ní lokality se s použitím
IVOKWH vyberou nejlepší varianty, které jsou součástí předběžné zprávy o realizovatelnosti.

2. V koncepčním projektu se pro vybrané varianty z koncepční studie při dalších projektových pracích
pracuje především s programem IVOCOST. Porovnání pro rozhodnutí o výběru nejefektivnější
varianty se provede pomocí programu IVOPROF.

3. V předběžném projektu při permanentním upřesňování odhadů investičních nákladů se využívá
programů IVOEST a IVOPRICE. V pozdějších nákladových odhadech se pomocí programu
IVOPCC upřesňují odhady nákladů již proinvestovanými částkami.

5.2 SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ BĚHEM VÝSTAVBY

Ke sledování nákladů během vlastní výstavby se používá kategorie získaná hodnota (earned value).
Využívá se především ke kontrole nákladů ve vztahu k rozpočtu pro příslušnou činnost. Pomocí tohoto
pojmu lze nejen hodnotit skutečně vynaložené prostředky ve srovnání s rozpočtem (tj. plánovaným
vynakládáním prostředků), ale rovněž zjišťovat, zda jsou příslušné práce opoždčny či v předstihu proti
časovému plánu. Systematické využívání tohoto nástroje vede tedy k neustálému zpřesňování odhadu
skutečných nákladů příslušné činnosti a rovněž ke stále přesnějšímu odhadu termínu ukončení činnosti.
Tomuto využití se říká analýza trendů. V praxi se metody využívá ve standardizovaném aplikačním
produktu řady světových firem specializovaných na projekt management (společnost IVO využívá soft-
ware Artemis). Metoda získané hodnoty je běžně využívána velkými firmami působícími v investiční
výstavbě složitých projektů, či při řešení náročných výzkumných projektů a byla vyvinuta americkými
firmami při práci na komplikovaných zbrojních zakázkách typu jaderné ponorky nebo raketové systémy.

Celý projekt je rozčleněn podle work breakdown structure (viz příloha) do určitých menších celků až
na nejjednodušší činnosti. Pro ně se v návaznosti na další aspekty project management (časový plán,
ukončení činnosti, návaznosti na další činnosti, vztah na zdroje) stanoví odhad čerpání nákladů (tzv.
budget baseline), nebo cost estimate (CE). Pomocí výpočetní techniky je snadné sumarizovat jednotlivé
dílčí prvky či činnosti do vyšších celků až po celý projekt při současné kontrole vazeb mezi jednotlivými
činnostmi, zdroji apod. Pro zvolenou agregaci je potom možné v tabulkové či grafické formě sledovat
závislost nákladových veličin (Ij. nákladových odhadů čili rozpočtu, získané hodnoty a skutečně vynaklá-
daných nákladů) na čase, a to jak v příslušném časovém období (obvykle měsíc), tak kumulované od
počátku projektu, v desagregaci podle jednotlivých činností, až po projekt jako celek.

Základní vysvětlení pojmů používaných při vyhodnocování nákladového i časového postupu uvádí
následující obrázek (obr. 4).

Pro výpočet základních pojmů jak pro běžné, tak kumulované období - označeno indexem kum - platí
následující vztahy:
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Pro tzv. Časovou odchylku (schedule variance) SC:

SV= BCWP-BCWS
Pro SV < 0 ... projekt je ve skluzu,
pro SC > 0 ... projekt je v předstihu proti Časovému plánu.

Pro nákladovou odchylku (cosi variance) CV:

CV = BCWP-ACWP
Je-li CV > 0, ...dochází k překročení nákladů dle rozpoCtu,
pro CV < 0, ...nejsou Čerpány plánované náklady.

Mezi získanou hodnotou a oběma odchylkami dostaneme úpravou výše uvedených rovnic tento vztah:

EV = BCWP = ACWP + CV = BCWS + SV

Kategorií získané hodnoty a cenových, resp. časových odchylek se používá především pro zprávy a
analýzy o plnění postupu projektu, a to jak z hlediska časového, tak nákladového (mimoto i pro analýzu
trendů, Čili pro upřesňování termínů dokončení činností a odhadů skutečných nákladů v závislosti na
dosavadním průběhu projektu).

Obvykle obsahuje hodnocení (zpráva o průběhu výstavby) údaje podle následující tabulky, v jednotlivých
řádcích podle jednotlivých činností a jejich agregace různého stupně.

činnost

činnost ľ

činnost 2

sledované obdobf

náklady rozpočtové

BCWS BCWP=EV

náklady
skuteční

ACWP

odchylky

SV CV

k dokončení projektu

rozpočet

BAC

posled.
náklad,
odhad

ECAC

odchylka

ACV

celkem

Poznámka: Symboly z hlavičky tabulky - viz obr. 4

Údaje jsou uváděny pro mzdové náklady v peněžních i časových jednotkách (v hodinách), pro celkové,
materiálové apod. pouze v peněžních jednotkách. Všechny údaje v tabulce, které jsou uváděny pro
sledované (běžné) období, se uvádějí i kumulovane, tj. jako součet od počátku činnosti až po sledované
období.

Kromě odchylek se pro hodnocení postupu projektu (stavby) používají i indexy (performace index):

BCWPČasový index:

Nákladový index:

li-

/ =

BCWS
BCWP
ACWP

Hodnocení lze pomocí těchto indexů vyjádřil i graficky ve formě kvadrantu, obr. 5
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Pro trendovou analýzu, tj. odhady termínu a nákladů k ukončení Činnosti, či určitého souhrnu Činností,
se používají následující pojmy:

1) odchylky k dokončení činnosti (at completion variance -ACV):

ACV = BAC-ECAC

2) index k dokončení: /** =

kde

BAC /budget at completion/je rozpočet k datu dokončení činnosti

ECAC /estimated cost at completion/je poslední nákladový odhad k datu ukončení činnosti

BCWPicum- získaná hodnota /za kumulované období od počátku činnosti po hodnocené období/

ACWPkum - skutečné náklady /za kumulované období od počátku činnosti po hodnocené období/

Pro hodnocení nedokončené akce se ve zprávách obvykle používá kromě výše popsaných odchylek a in-
dexů ještě těchto pojmů:

% dokončenosti - '"

,» x x , x ACWPkum
% vyčerpání rozpočtu -

nevyčerpaný rozpočet

- dle získané hodnoty BAC - BCfVPkum

- dle skutečného čerpání BAC - ACWPhim.

Pro ilustraci využití kategorie získané hodnoty k hodnocení průběhu jednoduché činnosti uvádíme jed-
noduchý příklad:

Na stavbě se má na určitém objektu provést ukládání betonu, přičemž základní vstupní hodnoty jsou
následující:

požadované množství betonu 200 m 3

potřebná doba 10 pracovních dnů
denní norma 20 m3/d
měrné náklady činnosti 300 Kčs/m3

plánované denní náklady čerpání 6 000 Kčs/d
celkové náklady (rozpočet) 60 000 Kčs

Údaje o skutečnosti k hodnocenému období (po 7 dnech):

rozpočet pro 7 dní 42 000 Kčs
skutečné náklady (ACWP) 31500 Kčs
skutečné množství betonu 70 m 3

Výpočet potřebných hodnot:

BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací) 42 000 Kčs
ACWP (skutečné náklady provedených prací) 31 500 Kčs
BCWP (EV) rozpočtové náklady provedených prací 21 000 Kčs
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Výpočet odchylek a indexů:

1. nákladová odchylka
2. časová odchylka

3. nákladový index

4. časový index

CV = BCWP - ACWP = 21 000 - 31 500 =
SV=BCWP - BCWS = 21 000 - 42000 =

- 10500/teKčs
- 2 1 000 Kcs

In =

lč =

BCWP 21000
ACWP
BCWP

31500
21000

0,667

BCWS 42 000
= 0,50

Hodnocení:

Provedena byla nižší hodnota prací než podle rozpočtu a práce jsou oproti časovému plánu ve skluzu.

předin-
vestlční
pláno-
vání

identi-
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realisace

provoz
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Obr. 1 Fáze výstavby
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náklady

Obr. 4 Rozpočet, náklady a čas - získaná hodnota

ACV At Completion Variance
ACWP Actual Cosi of Work Performed
BAC Budget at Completion
BCWP(EV) Budgeted Cost of Work Performed (Earned Value)
BCWS Budgeted Cost of Work Scheduled
BTC Budget To Completion
CV Cost Variance
EAC Estimate At Completion
ASAC Estimated Slippage At Completion
ETC Estimate To Completion
EV Earned Value
RB Reserve of Budget
SV Schedule Variance
SPV Spent Variance

příznivé z hlediska času,
nepříznivé s hlediska nákladů

1,00

nepříznivé s hlediska nákladů
i času

odchylka k dokončeni
skutečné náklady provedné práce
rozpočtový náklad k dokončení
rozpočtový náklad provedené práce (získaná hodnotil)
rozpočtový náklad plánovane práce
nevyčerpaný rozpočet
nákladová odchylka
odhad nákladů k dokončení
odhadované zpoidční k dokončení
odhad nákladů do dokončení
získaná hodnota
reserva rozpočtu
časová odchylka
vyčerpaná odchylka

příznivé s hlediska nákladů
i času

příznivé s hlediska nákladů,
nepříznivé s hlediska času

1,00

Obr. 5 Indexy podle metody získané hodnoty
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6. ŘÍZENÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY ENERGETICKÉ
SPOLEČNOSTI IVO

Společnost IVO si vybudovala (a buduje) síť pro zpracování a přenos dat v celém svém rozsahu
působnosti (I VONĚT). Do sítě jsou zapojeny počítače různých výrobců a programové prostředky, pracují
většinou s jazyky čtvrté generace (řízení relační databáze, dotazovací jazyk, příkazový jazyk pro vývoj
aplikací, obrazovkový editor a generátor sestav). Aplikační oblasti datových systémů jsou dány specific-
kými uživatelskými skupinami, kterými jsou:

- ústřední správa společnosti (plánování a řízení společnosti, informační systém řízení, financování,
účetnictví, materiálová a osobní agenda, zásobovací systém pro plánování, zásobování, poptávky,
nabídky, kontrolní činnost atd.) viz kap. 6.3.1;

- IVO Engineering (projektové řízení ve společnosti; řízení záměrů a realizace investiční výstavby;
řízení informací a záznamů dat z předprojetkové a projektové přípravy a řízení výstavby; projekto-
vání elektráren, přenosných soustav atd. s aplikací CAD) viz kap. 6.3.2;

- IVO Energy (funkce podniků, tj. provozovatelů zdrojů a zařízení; prodej elektřiny a řízení
energetické soustavy; řízení údržby, odstávek, materiálového a palivového hospodářství, optimali-
zace pracovních režimů, řízení odpadů, rozpočty, sledování nákladů elektrárenského provozu,
administrativ" atd.) viz kap. 6.3.3.

Pracovištč tčehto uživatelských skupin jsou prostřednictvím sítč IVONET vzájemné propojena a
rozdelený jsou i kompetence účastníků interaktivní komunikace v rámci síle. Síť IVONET je propojena
dle funkční potřeby s počítačovými sítčmi ve Švédsku, ale lakC v USA a v jiných zemích světa.

Kromě implementace počítačové grafiky do procesu předprojektové a projektové přípravy energetic-
kých zdrojů, což konečně charakterizuje vSechny vyspelé státy svčta, se firma IVO úspčSnč učí a zároveň
i rozvíjí svou koncepci projektového řízení. Pro pochopení moderních metod řízení podporovaných
výpočetní a informační technikou uvedeme stručné charakteristiky důležitých fází projektového řízení
uplatňovaných touto firmou:

Ověřovací studie: v léto dobé je ještč možné porovnání různých stavenišť. Kvalita a přesnost technické
dokumentace v této dobč se. mční v závislosti na systémech řízení, technických oborech a lokalite. Hlavní
důraz je na řešení technologického procesu. Dokumentace obsahuje předbčžná schémata, údaje o
hlavních komp mentách, predbežné dispoziční řešení pro odhad požadavků na obestavený prostor a
zastavčné plochy. Vyjasňují se příslušné normy, předpisy a požadavky úřadů. Provádí se analýza schop-
nosti přinášet zisk. kalkuluje se cena vyrobené energie a vztahuje se na dispoziční uspořádání (plant
configuration) a lokalitu závodu. Odhad výstavbových nákladů je užíván pro rozhodování o technické a
ekonomické koncepci.

Řízeni technické a ekonomické koncepce: je to nejtvořivější část z plánovacích a projekčních fází. V této
fázi má inženýr projektant ve své práci nejvíce "stupňů volnosti", aby vybíral mezi různými návrhy a
variantními konstrukcemi. Tato fáze je rozhodující pro ekonomii elektrárny a technickou úroveň. Jsou
již přijaty základní technické parametry a hlavní řešení; jimi je určováno 70 - 80 % konečných nákladů
elektrárny. Při řešení technické koncepce se vyhotovují predbežné specifikace hlavního zařízení, popisy
hlavních technologických procesů a jejich prostředí, technické specifikace, dispoziční výkresy, zatčžovací
údaje a výkresy potrubních tras. Celkový časový plán se kreslí v podrobnosti vyžadované hlavními
kontrakty. Rovněž je vypracován časový plán přcdbčžné projektové a technicko-obchodní činnosti
(preliminary engineering). Jsou zkoumány alternativy realizace projektu. Jsou koncipovány hlavní
smluvní dokumenty. Pro každou část technologického zařízení se dčlají cenové odhady s rozdčlcním na
hlavní systémy a na skupiny pomocných systémů. Tyto odhady nákladů jsou sestaveny do formy propočtu
investičního rozhodnutí (investment decision estimate). V záveru této fáze se buď provede investiční
rozhodnutí a projektová a obchodní příprava pokračuje, nebo je projekt zastaven. Konečné rozhodnutí
záleží také na vládč, politickém klimatu, požadavcích úřadů a na veřejném mínční.

Předběžná projektová a technicko-obchodní činnost: po vydání investičního rozhodnutí se pokračuje
v přcdbčžné projektové a technicko-obchodní činnosti na podkladč dokumentů vytvořených ve fázi
tcchnicko-ckonomické koncepce. Vynořují se nové obory technické spolupráce a objem technických
dokumentů rychle roste. Vyhotovujísc poptávky, plán organizace výstavby a rámcový časový plán. Náklady
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se odhadují obdobné jako v propočtu investičního rozhodnutí, ale jsou stále více podkládány čerstvými
nabídkami (nabídkovými rozpočty dodavatelů).

Zajišťování dodávek: na hlavní zařízení a na některé dodávky "na klíč" se uzavírají kontrakty. Tak se
získávají doplňující cenoví :nformace pro kalkulaci nákladů a pro podrobné projektování a lechnicko-
obchodní přípravu stavby. V léto dobč se zpracovává samostatný plán výstavby, tj. situační výkres
organizace výstavby, který vymezuje i povinnosti všech stran k pozemkům, určuje rozsah služeb a zařízení
při výslavbč.

Podrobná projektová a technicko-obchodníčinnost: uplatňujíse při ní výsledky zajišťování dodávek, nové
požadavky a zmčny; v této dobč se zmény mohou projednával již jen v detailech. Jsou vypracovány výkresy
prostavbu. Připravujíscsmluvnídokumenty prostavebnía technologické dodávky a montáže. Dokončuje
se zastavovací plán, aby mohly začít práce na staveništi.

Výstavba jaderné elektrárny: za inženýrskými, projektovými a technicko-obchodními činnostmi následují
výstavbové práce. Jsou zahájeny práce na staveništi a organizace postupují podle plánu. Časové plány
stavebních prací a montáží jsou plánovány podle technologického systému, stavebních ploch a podle
dodavatele. Technický a autorský dozor se zabývá včišinou aktualizací výkresů a plánů na podklade
postupu stavby. Součásti dokumentace jsou aktualizovány, aby odpovídaly skutečnému technickému
provedení. Náklady jsou odhadovány na podkladč zjišťování smčru vývoje a jsou kalkulovány z objedná-
vek, kontraktů a nabídek. Proces určování či odhadování nákladů neustává po celou dobu výstavby, a
odhady nákladů jsou průbčžnč aktualizovány, jak se objevují nové informace.

Uvádění jaderné elektrárny do provozu: bčhem tohoto období je podrobována mčřcním a zkouškám
technická, fyzikální a funkční způsobilost každého jednotlivého systému a celé elektrárny.

Výpis činností je nám důvčrnč znám. Na první pohled každý, kdo přišel do styku s problematikou
výstavby jaderných elektráren u nás, řekne, že nedčláme nic jiného. To je pravda, nicménč rozhodující
pro daný případ je, jak tyto činnosti provádíme, jak je máme provázány, jaký komunikační jazyk
používáme, jak dokážeme jednotlivé fáze překrýval atd. VýSc popsané fáze se týkají investičního procesu,
který byť má samozřejmou logiku, tak jako u nás, v sobč skrývá v případe aplikace projektového zařízení
obrovský vklad práce. Tato práce musí být udčlána předem, aby bylo možno následné využívat výhod, které
projektové řízení přináší.

V léto souvislosti je třeba zdůraznit, že IVO nezačala od nuly, pracovníci firmy navázali na zkušenosti
USA, Kanady, Švédska, Francie, SRN a dalších zemí, které dříve než IVO začaly s tčmito nástroji pracovat.
Na konkrétních případech praxe, tj. mimo jinč i na výrobč jaderných elektráren Loviisa 1, 2 s reaktory
VVER 440 a při zpracování projektu jaderné elektrárny s reaktorem - VVER 1000 MW, si postupné tyto
melody osvojila a osvojuje. Takto asi musí postupovat každý, kdo chce zvládnout současné ve svétč
používané a rozvíjené moderní technologie řízení velkých projeklů a jejich technických a obchodních
aktivit.

Informace a systémy zpracování dal jsou životné důležitým prvkem každého moderního průmyslového
podniku. Ve společnosti IVO se počítače používají již od konce 50. let pro správu i včdcckotechnické
účely. Přestože má IVO ve své organizaci začlenčno výpočetní středisko, jsou činnosti zpracování dat u
této společnosti tradičné decentralizované. Koordinaci funkčních oblastí provádějí příslušná oddelení
ústředí společnosti.

Z výčtu částí specializovaného útvaru zpracování dat společnosti IVO vyplývá náplň jeho činností:

- centrum elektronického zpracování dat;

- centrum plánování systémů společnosti;

- centrum administrativních aplikací;

- centrum odborné pomoci při elektronickém zpracování dat.

Centrum elektronického zpracování dal je odpovědné za tradiční počítačové výkony; vyvíjí a provozuje
síť pro zpracování dat v celé společnosti.

Centrum odborné pomoci odpovídá za vzdelávaní v oboru elektronického zpracování dat, za koordi-
naci kancelářské automatizace, za výbčr programových souborů a za odbornou pomoc koncovým uživate-
lům.
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6.1 POČÍTAČOVÁ SÍŤ IVONET

Základem elektronického zpracování dat ve společnosti IVO je počítačová síť IVONET; je to navíc
i specializovaná síť pro řízení provozu celostátní energetické sítč. Jsou do ní začleněny počítače různých
typů a výrobců, terminály a tiskárny (stav v r. 1988):

- několik desítek počítačů:
- jeden IBM 3083-EX pro administrativu, vědeckotechnické aplikace pro řízení výstavby

(Artemis),
- dva počítače Honeywell 66/6OP se zdvojeným procesorem pro administrativnía vědeckotech-

nické aplikace,
- skupina počítačů DEC VAX (VAX 8650, VAX 8600 a VAX 11/7S5 pro automatizaci

vědeckotechnických a administrativních prací,
- dva systémy INTERGRAPH s počítači VAX 11/785 a Microvax II s 25 grafickými terminály

pro centrum CAD,
- tři počítače Hewlett-Packard řady 3000 a jeden HP 1000 (Artemis) slouží realizaci výstavby

a její materiálové správo,
- 25 počítačů DEC série VAX na různých místech ve Finsku (elektrárny, správy provozních

oblastí energetické soustavy),
- počítač VAX 11/750, VAX station 1, MicroVAX I a dva MicroVAX II slouží v ústředních

laboratořích pro sběr dat z měřicích mikropočítačových ústředen, zpracovávají a ukládají
data,

- dva počítače HP 1000 pro laboratorní měření a analýzy,
- jeden MicroVAX II v laboratoři využití energie,
- počítače VAX 11/750, VAX 8500 a dva MicroVAX II má výpočetní středisko obchodního

úseku pro plánování energetické sítč, pro prodej energie a pro provoz energetické soustavy;
- 1800 pracovních stanic (terminálů),

- 20 komunikačních procesorů,
- komunikační ústředna DEC SNA, konvertor RENEX, řadiče IBM 7171 pro přístup k počítačům

IBM z asynchronních terminálů systémů jiných výrobců,

- automatický systém přenosu datových souborů mezi počítači VAX a počítačem IBM,

- prostředky pro připojení k jiným sítím:
- síť veřejného komutovaného okruhu NORDIC,
- veřejná síť přenosu dat s přepojováním paketů,
- telefonní síť,
- dálnopis,
- telefax.

Systém elektronického zpracování dat se neustále vyvíjí (20 milionů S ročně).

Integrita dat

Řízení provozu i výstavby energetické soustavy jsou náročné úlohy, na první pohled zcela jasně od
sebe oddělené. Přesto mají některé styčné body: objekty, které byly předmětem výstavby, přecházejí se
svými vlastnostmi do provozního využívání a stávají se objekty řízení provozu energetické výroby nebo
rozvodu energie. V konfiguraci dosažené výstavbou, se všemi svými reálnými prvky, jejich vztahy a
hodnotami a s jim odpovídající datovou strukturou a datovým popisem, stávají se tyto reálné objekty
předmětem provozní obsluhy, údržby, rekonstrukce, a nakonec likvidace - demontáže a demolice.

Nejen výstavba, ale i všechny další etapy životního cyklu takového objektu jsou vlastně neustále
provázeny nutností sledovat každý vybudovaný objekt po celou dobu jeho fyzické existence; buď jako celek
s definovanými provozními a výkonovými vlastnostmi, nebo ho sledovat v detailu, v různé hloubce roz-
členěni, až po jednotlivé součásti. Například podle toho, zda jde o operativní řízení provozu nebo o
plánování oprav a doplňování náhradních dílů. Datová struktura, popisující projektované budované dílo,
neztrácí svou hodnotu okamžikem uvedení do provozu nebo převzetím dodávky. Jde o to založit, udržovat,
zpřístupnit a chránit datové struktury tak, aby jednou pořízená data sloužila co nejdéle, co nejdůsledněji.
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6.2 ARCHITEKTI Jit A DATOVÝCH SOUBORU

Tato filosofie je základem celé datové architektury, jak ji společnost IVO postupné budovala, a íaio
filosofie je také klíčem k pochopení ocholy vynakládat (olik prosiředkú na vytvoření systémů, techniky a
programů, na jejich nákup, udržování a na jejich datM rozvoj. Je nepochybné, ř.e každý krok, každý výdaj
do tiílo oblasti musí být uvážený, protože vývoj jde rychle; váhání ani ukvapenosl vSak nemohou nahradil
schopnost dobrého odhadu tendencí vývoje v technice zařízeni, znalost skutečných potřeb objemu,
hloubky a vypovídající schopnosti informací pro správné rozhodování v každé provozní nebo výstavbové
operaci. Proto považujeme za prospčSnC poznal informační a rozhodovací systémy, založené na důsled-
ném využívání výpočetní techniky a na preferenci jednotných, společných dat a technik jejich zpracování
v celé organizaci.

Důsled nevyužívání výpočetní techniky propojené do jednotné sítč umožňuje vzájemnou komunikaci,
sdílení programových prostředků, dostupnos: dat v reálném čase nebo využití procedur k overovaní a
zaznamenávání platnosti dat; je nástrojem k omezení subjektívnosti v rozhodování, k zmcnSení nebo
odstránení náhodných výsledků v řízení. To jsou také dost presvedčivé důkazy, proč stojí za to se zajímat
o organizaci a nástroje řízení společnosti IVO, i když její vývoj se odehrával v podmínkách odlišných od
naSich.

6.3 DATOVÉ A PROGRAMOVÉ SYSTÉMY IVO

Nástroje, které společnost IVO používá pro rozvoj svého vlastního programového vybavení datových
systémů, tj. pro své uživatelské aplikace, jsou vétSinou tzv. jazyky čtvrté generace. Patří mezi nč systém
řízení relační databáze, dotazovací jazyk (tjuery language), příkazové jazyky pro vývoj aplikací (uživatel-
ských programu, doplňujících zakoupené programové systémy), obrazovkový editor, generátor sestav a
obchodní grafika. V technických výpočetních programech se používají béžné vySSí programovací jazyky -
Fortran, Cobol, Pascal a C. V následujících odstavcích uvedeme stručný popis činnosti hlavních organi-
začních útvarů společnosti IVO a jejích dceřiných společností a datových a programových systémů, které
slouží témto činnostem.

Aplikilrní oblasti

Aplikačními oblastmi datových a programových systémů, provozovaných na počítačových prostřed-
cích v síti lVONľľľ, jsou tyto hlavní uživatelské organizační útvary:

1. ústřední správa společnosti IVO (financovania účetnictví, materiálová a personální agenda);
2. skupina podniků IVO-ENGINEERING (koncepce, projektování, výstavba energetického systému

IVO);
3. IVO-ENERGY (prodej energie a provoz zdrojů a rozvodné soustavy).

6.3.1 ÚSTŔKDNÍ SPRÁVA IVO

Ústřední správa společnosti vykonává vétsinu administrativních funkcí a využívá tčehto datových
systémů:

- řízení a plánování společnosti;

- informační systém;

- finance a účetnictví;

- osobní agenda;

- materiálové hospodářství.
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Pro dlouhodobé a střednědobé plánování, jako nástroj rozhodování vrcholného vedení společnosti,
k modelování a k analýzám činnosti a finanční strategie slouží finančnč plánovací systém IFPS (Integrated
Financial Planning System), zakoupen;'' od firmy Exccucom Inc.

K denní činnosti se používá MIS - Management Information System, počítačový systém informací pro
řízení, který obsahuje data o minulých i předvídaných budoucích činnostech. Pracuje on-line, přístupu
slouží kvalitní grafické terminály.

Finanční a účetní aplikace má tradiční členení: hlavní účetní kniha, rozpočtování, regulace nákladů,
vedení pokladní hotovosti, plánování půjček a jejich správa, mzdová agenda a evidence inventáře a
majetku.

Personalistický systém obsahuje evidenci všech zamčstnanců IVO s informacemi o zaměstnancích, o
průbčhu pracovního poméru, o školení, kvalifikaci, schopnostech a výkonnosti a o organizaci společnosti.

Systém materiálové agendy má působnost pro celou společnost IVO. Byl koncipován s ohledem na
specifické potřeby a provozní charakteristiky velké energetické společnosti. Materiálová agenda je
členěna na tyto aplikační systémy:

- společná zakázková agenda s plánováním zásobování, vystavováním poptávek, analýzou nabídek,
vystavováním a kontrolou objednávek a přejímací kontrolou;

- centrální systém řízení skladových zásob pro evidenci a objednávání materiálů, strojů a zařízení,
spotřebního materiálu a náhradních dílů pro výstavbu i provoz;

- kontrolní systém vyúčtování faktur za nákupy;
- spediční systém pro optimalizaci přepravy, celního odbavování a evidenci celních dokladů objed-

naného zařízení;
- systém zajištění zahraničních dodávek a systém kontroly dodávek nakupovaných v zahraničí;
- řídicí systém společnosti pro zásoby paliva, pro sledováni a analyzování zásob paliv v elektrárnách.

6.3.2 IVO-ENGINEERING

IVO-ENGINEERING je vývojová, projektová, investorská organizace, specializovaná na výstavbu
energetických staveb, převážně pro společnost IVO. Svou vývojovou práci v elektronickém zpracování
dat orientuje na rozsáhlý obor projektování, výstavby, údržby a činností výzkumu a vývoje v oblasti
energetických systémů.

Výpočetní techniku používá pro:

- řízení projektu (zámčry stavby) a vlastní výstavby (projed and construction management);

- řízení projektování jako celku (general engineering management);
- řízení oboru informací a datových záznamů;
- projektování elektráren;

- projektování a výstavbu energetické přenosové soustavy;

- výzkum a vývoj;

- technické služby pro údržbu.

Datové systémy v IVO-ENGINEERING
Pro efektivní řízení projektování jsou vyvinuty a používány systémy plánování a evidence práce. Ty

umožňují přidčlovat pracovníky jednotlivým projektům a úlohám, vyhovovat potřebám jejich časových
plánů a zároveň s tím v těchto náročných podmínkách vyrovnávat nároky na zdroje a tak optimalizovat
celkové náklady na vlastní projektování (projektovou produkci).

Řízení výstavby, realizace mnoha projektů na různých staveništích vyžaduje početné datové systémy,
které musí spolu dohromady vytvářet jednotný celek, aby všestranně vyhovčly pro project management,
a musí obsahovat:

- komplexní systém plánování a řízení zdrojů, času a nákladů ve všech úrovních podrobnosti členční
prací;



- systém pro stanovování a ovlivňování nákladů projektu (stavby), jehož součástí jsou aplikace
systému získané hodnoty (earned value), výpočty toku hotovosti a převodů men, rozbory a předví-
dání vývoje nákladů;

- stanovování nákladů odhadem;

- databáze pro koordinaci výstavby, pro přehled o dodávkách, dokumentech, uzlech aid. v rozsahu
jednoho projektu;

- systémy sledování smluv a podávání zpráv o postupu výstavby;

- systém časového plánování projektu a agendy nákladových rizik pro pravděpodobnostní analýzu
různých typů rizik a jejich důsledků na předpokládaný výnos budovaného díla.

Pro tyto činnosti používá IVO hardwarovou konfiguraci (viz příloha 11.2); jako softwarový vývojový
prostředek je využíván systém řízení projektů ARTEMIS, vyvinutý firmou Metier Management Systems,
pobočkou společnosti Lockheed Inc.

V agencie informací a datových záznamů si zavedení systému počítačového vyhotovování, kontroly,
archivace a vyhledávání technické dokumentace vynutil jejich velký objem. VIVO-ENG1NEER1NG byl
vybudován celospolečenský systém, používající software BASIS od Information Dimensions Inc. a je
přístupný ze všech terminálů připojených k síti I VONĚT. Hardwarovým prostředím je skupina počítačů
VAX.

Technicky vyspělé projektování potřebuje rychlý přístup k nejnovějším informacím z nčkolika set
zdrojů a databank pracujících v režimu on-line; v IVO byl vytvořen zvláštní servis informačních služeb.
Při jeho používání mohou s různými databankami po celém svčič komunikovat jak informační specialisté,
tak tzv. koncoví uživatelé.

Při projektování elektráren se v IVO-ENGINEER1NG využívá systém INTERGRAPH-CAD, provo-
zovaný na počítačích VAX, a další specializované programy:

- pro projektování technologických procesů a zařízení elektráren (spolehlivostní analýzy, analýzy
bezpečnosti, nákladů životního cyklu atd.; programy termohydraulické analýzy; simulační modely
technologických procesů; programy pro výpočty potrubí, pro dimenzování zařízení atd.; databáze
projektovaných komponent elektrárny obsahující technická data);

- pro jaderné inženýrství (pravděpodobnostní bezpečnostní analýza, analytický program havárie
reaktoru, plánovací systém výměny jaderného paliva, projektování radiační ochrany);

- pro elektrotechnické a automatizační řešen, se používá nčkolik menších programových aplikací,
např. pro dimenzování sběrnic;

- pro stavební inženýrství (metoda konečných prvků pro pevnostní výpočty konstrukcí všeho druhu,
hydrologické programy, programy pro analýzu a registraci geo echnických vzorků, programové
systémy pro analýzu vlivů elektrárny na životní prostředí);

- další programové aplikace pro technické řtíícní a výstavbu energetické přenosové soustavy;

- pro výzkum a vývoj;

- pro potřebu technické přípravy a pro řízení údržby.

Celá řada dalších dílčích programů pro řešení (cchnických úloh je součástí programových systémů
CAD. Programy byly vyvíjeny podle vlastních potřeb IVO a ověřovány v denním provozu při technické
práci.

6.3.3 IVO-ENERGY

Skupina IVO-ENERGY vyvinula specifický soubor aplikací pro řízení energetických provozů a pro
obchodní činnosti. Každá elektrárna a každá provozní oblast má vlastní počítačový systém; tyto systémy
provozují shodné systémové aplikace pro datové operace každého provozního oboru. Některé specifické
aplikace jsou vyvinuty pro potřebu provozu jaderné elektrárny. Hardware je opět založen na počítačích
VAX a na propojení sítí I VONĚT.
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6.4 LOTI - INFORMAČNÍ SYSTÉM ELEKTRÁRNY LOVIISA

Bčhem existence elektrárny Loviisa vznikla řada automalizačních a informačních systčmů: nčkleré
místní, jiné umíslčnč v ústředí IVO v Helsinkách.

Nový počítačový informační systém elektrárny Loviisa - LOTI - spojuje osm různých počítačových
subsystémů do jednoho hlavního systému. Tento systém LOTI využívá témčr všechen stálý personál
elektrárny.

Uživatel má dvojí možnost přístupu k informacím: buď automaticky z provádčné operace, nebo
běžným způsobem ovládání pomocí menu. LOTI dovoluje přecházel i. jedné operace do druhé: LOTI
může vyvolat potřebnou informaci z různých subsystémů. Operace se dá volit použitím funkčních kláves
nebo určením jména operace.

Úpravy dat - vstupy, aktualizace, vymazání - jsou ve všech subsystémech LOTI přístupné v reálném
čase; tím se minimalizuje potřeba zakládat soubory manuálne. Jakmile jsou jednou data do LOTI vložena,
mohou být využita jako základ nebo model pro novou informaci. Tato vlastnost je užitečná v mnoha
různých aplikacích.

Bezpečnost systému LOTI je jedna z jeho nejdůležitějších vlastností. LOTI má vlastní přihlašovací
proceduru s ochranou přístupového práva. Jednotliví uživatelé získávají přístup k tém subsystémům a
operacím, které potřebují ke své práci. Rozhodující části systému jsou chránčny zvláštním bezpečnostním
mechanismem.

Uživatelé LOTI

Informační systém LOTI dnes užívá 350 stálých zamčstnanců elektrárny a přibývají další. Brzy bude
systém užívat víc než 400 zamčstnanců. LOTI je také využíván různými experty v IVO. Při odstávkách
spoléhá na systém LOTI ještč dalších 30 - 40 pracovníků jiných organizací.

Hardwarové prostředí

Hardwarová konfigurace LOTI je založena na konceptu lokální sítč LAN. Terminály, tiskárny a PC
(osobní počítače) jsou umístčny v různých místech elektrárny. Hlavní části hardwaru byly dodány firmou
Digital Equipment Corporation.

Systémový software

Operační systém je VAX/VMS. Databáze je AD ABAS firmy Software Ag's; je to relační databázový
systém, velmi vhodný pro práci v provozu on-line. Data pro plánování odstávek jsou uložena v databázi
ARTEMIS dodané firmou Metier. Hlavní část LOTI je programována v jazyku FORTRAN 77 a obrazov-
kové výstupy jsou ovládány ze systému FMS, který je součástí operačního systému VAX/VMS.

Příklady využití datových systémů v elektrárně I^oviisa

V dále uvedených dvou schématech jsou znázornený vztahy mezi jednotlivými agendami a mezi
různými skupinami dat, jak v téchlo agendách vznikají. Data jsou pak pomocí počítačových prostředků,
programů pro správu bází dat a aplikačních programu uchovávána, aktualizována a dále zpracovávána i
v jiných agendách.

Na příkladu informačního systému elektrárny Loviisa (obr. 1) si uvčdomímc význam skupiny základ-
ních dat, jimiž je popsána celá hmotná struktura elektrárny: funkční cclky.skupiny a prvky, jejich vzájemné
vazby, technické a provozní vlastnosti, bezpečnostní a kvalitativní charakteristiky, nároky na provozní
obsluhu a údržbu, metodika a výsledky zkoušek, záznamy o provedené a plánované údržbé, o odstávkách
a mnohé další údaje. Z obrázku č.2 je vidčt, jak se ičchto dat využívá při príprave a provádéní preventivní
(plánované) údržby ke stanovení pracovních cílů a postupů. I zde je základem pro organizaci dat
jednoznačná identifikace předmčlu údržby, ij. zařízení, a prostoru, v nčmž se zařízení nachází. V dobe
výstavby elektrárny byl pro označování použit starší systém AKS. IVO však pozdčji přešla na používání
novčjšího systému KKS, který je v západní Evropč dále rozvíjen.

Označovací syslém KKS je základem systému jednotného značení SJZ, který je použil v projektové
práci obou našich rozestavených jaderných elektráren EMO a ETE. Tím by mčlo být usnadnčno budování
obdobných datových systémů i v naší energetice, na jednotlivých elektrárnách, a proto považujeme za
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užitečné podat tyto informace o datových systémech IVO, o jejich používání ve výstavbě, v provozu i
údržbé.

Objem informací zpracovávaných každoročně v systému LOTI pro Loviisu 1 a Loviisu 2

Základní data:

- 40 000 kusů zařízení,

- 50 000 technologických míst,

- 3 000 prostorů.

Preventivní údržba:

- 23 000 základních prvků,

- 250 systémů,

- 8 000 prvků systémů.

Plánování prací:

- 5 000 objednávek práce (2 000 za odstávek),

- 11000 předúdržbových pracovních instrukcí (3 000 pro odstávky).

Plánované zkoušky:

- 350 zkoušek,

- 2 500 řádných pokusů.

Záznamy o údržbě:

- záznam o údržbových pracích a řádných experimentech z řídicího centra.

Materiálová agenda:

- 25 000 skladových položek,

- 15 000 skladových příkazů - výdejek,

- 40 000 řádků skladových příkazů,

• 4500 nákupních příkazů-objednávek,

- 6 000 dodávek do skladů.

Í.5 IVO A PROJEKTOVÁNÍ POMOCÍ POČÍTAČE

IVO se rozhodovala o zavedení počítačové grafiky v r. 1981 • tehdy společnost nechala zpracovat
overovací studii (feasibility study), a jejím výsledkem bylo zakoupení počítače VAX 11/785 a grafických
stanic INTERGRAPH (1983) a počítače Micro VAX II (1986). Společnost IVO Uvádí důvody, které měla
pro přechod na CAD:

- zvýšeni produktivity,

- zkrácení doby na zpracování projektu,

- zlepšení kvality,

- zmenšení počtu chyb,

- zlepšení úrovně projektů a metod projektování,

- dosahování lepšího dojmu na obchodní partnery.

V roce 1986 již IVO měla 200 operátorů pracovních stanic a 25 aplikačních programátorů a uvádí, že
produkuje pomocí CAD 3 000 až 4 000 výkresů měsíčně. Systém CAD je využíván pro projektování
elektráren, elektrických a automatizačních systémů, přenosových linek a budov. Důraz se klade na
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využitelnost informací z projektů pro provozní potřeby. IVO se rozhodla pro nákladný výkonný systém,
klerý jí zřejmč dobfc slouží: je otázkou, zda je to i dnes systém schopný rozvoje.

Na softwarovém trhu IVO nabízí svč profesní grafické aplikace a kromč těchto vlastních progra-
mových produktů nabízí programový soubor PIPEMATIC, který vyvinula finská společnost ELOM ATIC
GROUP. Tento programový soubor CADjc 3D modeler, vytvořený pro potřebu projektování a konstruo-
vání potrubních systémů a celých lodí a ponorek. Programový soubor má modulární stavbu; moduly jsou
psány v jazyku Ca užívají operační systém UNÍX. Výhodnou je pak značná hardwarová nezávislost. Svojí
otevřenou modulární stavbou je PIPEMATIC na úrovni srovnatelné s jinými vyspčlými programovými
soubory CAD - 3D. Společnost ELOMATIC rozvíjí svůj systém CAD již nčkolik let a ročné vynakládá
na jeho rozvoj 5 % svého obratu.

Na příkladu tčehto dvou společností je patrné, jaký význam obč finské společnosti přikládají
prostředkům CAD a jaké úsilí včnují neustálému rozvoji tčehto prostředků - tvorbč aplikací nebo tvorbč
vlastního výkonného pracovního nástroje, který je schopen uplatnení jako samostatný tržní produkt.

6.6 WALL-CHART - TÝMOVÁ PLÁNOVACÍ TECHNIKA

Wall-chart, česky náslčnnýgraf, je metoda práce pro plánování a rozhodování v celé pracovní skupinč
najednou, společné.

Vlastnosti si přednosti techniky nástenných (jrafň

Na volnou stčnu se umisťují jednotlivé obrazy - tematické jednotky. Obrazy jsou vyskládávány
z menších dílčích částí, kterč se dají přemisťovat a doplňovat. Pripevnení ke stenč musí být snadné a
spolehlivé. Všem zúčastneným se tak zpřístupní velký objem potřebných informací.

Komunikace v pracovním týmu probíhá interaktivní; problémy se promýšlejí a řcSí na společné
informační základné. Graf je prostředkem k vzájemnému predávania objasňování myšlenek, které se tak
modifikují k dosažení souhlasu celého týmu. Členové týmu se osobnč zainteresovávají do úkolu a vedoucí
skupiny přejímá roli prostředníka.

Použije-li se sestavy jednoduchých symbolů na ploše steny jednací místnosti, pak při konzultacích
s objednatelem nebo uživatelem odpadá obtížné slovní vyjasňováni možných variant řešení. Varianty
znázornené symboly bývají jednoznačnč srozumitelné.

Všeobecná srozumitelnost a nenákladnost prostředků této techniky umožňuje i samotným investo-
rům a uživatelům, aby si pomocí této techniky řadu svých potřeb ujasnili sami a šetřili tak prostředky,
které mají na vývoj. Pak budou mít prostředky na zadání úloh, vyžadujících kooperaci týmu odborníků
specializovaných na tento typ úloh. Srozumitelnost techniky nástenných grafů umožňuje pružnč mčnit
skladbu pracovního týmu přizváním specialistů na různé fáze práce, a tak podnčcovat hledání nových
řešení.

Otevřenost a informační kultura vedou společnost k rozvoji spolupráce. Informace přestávají být
výsadou vedoucích a expertů, a to přispívá k lepší práci společnosti.

V oblasti počítačového zpracování dal se tato technika poprvé uplatnila v r. 1981. První kniha o jejím
použití vyšla v r. 1983. Nyní zaujímá tato technika přední místo v projektování systémů ve Finsku a její
používání se rozšířilo ve Švýcarsku a od r. 1985 bčhem tří let do dalších devíti evropských zemí.

ľopis práce technikou nástenných grufA

- Fakta a myšlenky zásadní důležitosti jsou vyžádány od zúčastnených na začátku,
- Grafy jsou vyskládávány z elementů.
- Všechny důležité skutečnosti se ponechávají zobrazené po celou dobu práce.
- Myšlenky a řešení produkované z Ičchto faktů mohou být na místč průbčžné ovčřovány s využitím

kolektivních znalostí, a lak se už v počáteční fázi předchází nákladným chybám a v zárodku se ničí
zavádějící úsilí.



- V závěru práce se dají přezkoumat výsledky práce a jejich použitelnost pro uživatele; širokého
konsensu by mělo být dosaženo bez rozlaďujících rozporů.

Studie o použití techniky nástěnných grafů

V r. 1985 byla ve Finsku vypracována studie o technice nástenných grafů. Ve studii je zpracován
průzkum, v němž 162 pracovníků porovnalo tuto techniku s metodou projektování systémů, kterou
užívali předtím.

Byly získány výsledky, shrnuté v následující tabulce; ta ukazuje, že technika nástěnných grafů je
zřetelně nejlepší v šesti důležitých kritériích a že význam nevýhod této techniky nástěnných grafů je malý.
Všechny přednosti této techniky vedou ke zdokonaleni interaktivní komunikace ve skupině, vedou ke
společnému porozumění a zlepšují spolupráci.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Vlastnost metody projektovaní systémů

Obecný jazyk

Vhodnost pro skupinovou práci

Celková tvářnost

Modifikovatelnost grafů

Obsažnost grafů

Snadnost učení

Spolupráce s ostatními metodami

Přesnost popisu

Jednoznačnost grafů

Dokutnentovatelnost

Schopnost sledovat projekt

Trvalost

Snadnost vytváření obrázků

Prostorové nároky

Bezpečnost informací

Důležitost
vlastnosti %

84

81

77

62

47

44

14

14

11

10

9

9

6

6

1

Srovnání se starou
metodou

1,5

1,8

1,7

1,6

1,5

1,3

0,3

0

0,5

-0,7

0,5

0,2

0,6

-1,5

-1,2

Tyto výsledky se velmi dobře shodují s dalším závdrem studie. Ve velkých společnostech byla technika
nástěnných grafů nejužívanější metodou pro usnadnění systémové práce.
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Preventivní údržba^
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* o systémech
* evidence prací |*

Personální agenda
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Bezpečnostní
analýza

* analytické pro-
gramy Helsinki

Centrálni mate-
riálová agenda

Helsinki

Plánování prací |
* úkoly/instrukce
* povoleni práci
* ohlášení konce

Agenda odstávek
* plánování
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* výstupní sestayy

Lokální zásobování
* skladové operace
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* vyřízeni faktur
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* historie elektrárny

Obr. 1 Informační systém JE LOVIISA
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Obr. 2 Schéma koncepce preventivní údržby
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Obr. 3 Metoda WALL-CHARTs počítači (názorná metodická ukázka)
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7. ŘÍZENÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY ENERGETICKÉ
SPOLEČNOSTI EdF

V roce 194ŕ>doŕ>lo ve Francii za spoluúčasti stálu k centralizaci výroby, dálkových prenosu a distribuce
elektrickéenergie do jedné velkéspolečnosti Eleclriciiéde France (EUF). V príihčhu člyŕ desetiletí ĽdF
získala jedno / předních míst vc svele v oboru konvenční, vodní i jaderne výroby elektřiny. Dnes spravuje
celou francouzskou prenosovou soustavu, ''5 ''.'< distribuce a lérnčř 90 '/r elektrického výkonu Franciu.

EdF je také známá svou ú.sptsnou technikou fí/ení a úspčSnou vývojovou a investiční polilikou.
Vzbudila po/ornosi ve svétč také tím, jak standardizaci výt ohních jednotek - elektrárenských bloku -
dosáhla /krácení doby projektování a /menšení hodnoty pomeru výstavbových nákladu k dobe výstavby.
EdF pokrývá potřebu elektrické energie Francie ze 75 '.'< jadernou výrobou v 57 reaktorech, a lo při niKíeh
tarifech pro průmysl a domácnosti ne?, v sousedních evropských /emích. Nízké výrobní náklady dnes také
umožňují vývoz mimospičkové elektrické energie do Belgie, SRN a do Velké Británie.

EdF je velká energetická společnost. Svým záhčrcm činností (kvantitativné) nesrovnatelná .% IVO, a
přesto z hlediska metod řízení (kvalitativně) jsou .si obe společnosti velice blízké. Jde o vztah status dvěma
ekonomikami (velkou a malou), o to. co státy velké a malé spojuje a rozděluje, v tomto případe
v energetice.

V této kapitole se soustředíme na praxi týkající se ředitelství výstavby F.dF (viz kap. 2.4) a na použili
produktu ARTEMIS v této divizi (ředitelství).

7.1 ŘÍZENÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY VÝSTAVBY U EÍIF

Výstavbová divize EdF zavedla ARTEMIS 'JDOU a sve vlastní aplikace SPIRÁLE a SPIRAI.E-Con-
siruction pro zvláStní potřeby svč plánovací strategie. Přísiup EdF k výstavbč je modulární: každý jaderný
reaktorový blok na staveništi je budován a přejímán v samostatných etapách, tj. nepracuje se na vScch
reaktorových blocích najednou jako na celku. Rozhodující úlohu při koordinaci jednotlivých výstavbových
fází v rámci tohoto modulárního konceptu má při řízení \ýslavbv technika "projed management". Byly
vyvinuty vlastní postupy a programy, aby bylo mo?.nO oddelil plánování v různých úrovních, a tak lze získal
obraz, o cclčm projektu. SPIRÁLE umožňuje, aby u/ivatel používal tOí.e techniky, jak při samotním
plánování, tak při projektovém řízení (tj. při řízeni vyslav by technikou projed management). Návrhem
dvou vzájemné propojených systému SPIRÁLE a ARTEMIS se dosáhlo plného využili relaCnosti
databáze ARTEMIS. K plnému využití je dovedeno take využití funkce Ganttova grafu, jejíž výstup je
dnes užíván jako smluvní dokumeni pro postupové plánování výstavby.

V EdF se používají tyto úrovné plánování:

1. Plánovací úroveň obsahuje základní smluvní cíle hlavního dodavatele, udává celkovou dobu výstavby
a odhad trvání jednotlivých výstavbových etap: dále obsahuje strukturu výsiavbových prací (ve
struktuře odpovídající této plánovací úrovni) a uvádí odpovčdnostní matici.

Při plánování jaderného bloku je výstavba clcnOna na 250 Činnosti. Mezi ne patří práce hlavního
výrobního bloku (reaktor, budova pomocných jaderných provozu, palivový bazén, rozvodna aid.) a
dodávka tčž.kých zařízení.

V této I. plánovací úrovni se definují hlavní etapy výstavby (zemni práce, základové konstrukce,
inženýrské objekty, výstavba budov, strojní a elektrotechnická montáž, hlavní zkouíky).

2. Plánovací úroveň umožňuje stanovit hlavní návaznosti mezi jednotlivými částmi projektu, jako jsou
výzkum, výroba, staveniami práce. Pro jaderný blok shrnuje obvykle 3(KH) až 4(KK)činností a dovoluje
členil plán na územní a funkční jednotky podle struktury členení prací (WBS). To umožňuje vytvářet
dílčí síťové grafy s vyznačením závislosií vzájemným propojením pomoci fiktivních činností.



3. Plánovací úroveň je založena na informacích obsažených v 2. plánovací úrovni a zachycuje úlohy,
které mají být prováděny podle jednotlivých výstavbových kontraktů na strojní a elektrotechnickč
montáže, a postupy provádční zkoušek. Pro jeden jaderný blok se v této plánovací úrovni rozlišuje
4000 až 6000 úloh.

4. Plánovací úroveň je krátkodobé plánování prováděné dodavateli pro jejich vlastní požadavky, podle
dostupných materiálů a zdrojů (subdodavatelů nebo vlastních pracovníků v potřebných profesích).
Technický štáb EdF, zodpovědný za technický dozor nad kontraktem, musí kontrolovat soulad
plánování ve 3. a 4. úrovni.

Informační systémy

Plánování v úrovních 2 a 3 se provádí pomocí dvou programových aplikací ARTEMIS 9000 (SPIR-
ÁLE a SPIRALE-Construcfion), na počítači IBM 3090 se 4 procesory; tento počítač je umíslčn na
ředitelství divize EdF - výzkum a vývoj výstavby v Clamart.

Interface mezi těmito dvěma systémy umocňuje, aby po sestavení úloh plánu 3. úrovnč byla částečné
získána 2. úroveň. Programový systém SPIRÁLE také provádí agregaci funkci, což dovoluje získat
z úrovnč 2 plánovací úroveň 1. Toto odvozování dokumentů globálních z dokumentů detailních přispívá
bezpochyby ke kvalite globálních dokumentů a tedy i ke kvalitč globálních rozhodnutí.

Společnost EdF využila vlastností Artemisu, které dovolují pomčrnč jednoduše vytvářet a adaptovat
vlastní aplikace podle potřeb uživatele (příkladem je SPIRÁLE); ARTEMIS jí však umožňuje udržovat
krok s neustálými zmenami a úpravami, které jsou nevyhniitelnou součástí jekéhokoliv velkého počíta-
čového projektu. Je to zásluhou prostředků, které ARTEMIS poskytuje: jazyk čivrlé generace, systém
řízení specializované relační databáze (RDBMS), prostředky pro řešení problémů obsažených v progra-
movém souboru časového plánování.

Společnost EdF začala hledat v Artemisu náhradu za dosavadní manuální plánovací prostředky
začátkem roku 1986, v říjnu začala vyhodnocovat ARTEMIS 9000. Po kladných výsledcích zkoušek
uzavřela výstavbová divize EdF v březnu 1987 kontrakt pro 21 plné oprávnených uživatelů (oprávnených
nejen ke čtení, ale k zapisování dat). Krátce poté zakoupila další systém pro 5 uživatelů EdF - výrobní
divize, odpovědná také za údržbu jaderných elektráren EdF; využívá ji na technické přípravč údržbových
odstávek na jaderných elektrárnách Cattenom a Si. Laurcnt des Eaux, a v roce 1989 přikoupila oprávnční
pro dvě další pracovištč projektu "Výměna parogenerátorů" v jaderné elektrárne Dampierrc. EdF a
společný francouzsko-čínský podnik GNPJVC využívají ARTEMIS v projektu pro Čínu (Daya).

7.2 UPLATNĚNÍ VÝPOČTOVÉ TECHNIKY A PROGRAMŮ CAD

Při zpracování studií a projektů se v EdF vyskytovaly problémy v oblasti technologického zařízení a
při popisu funkce zařízení, jejichž řešení přineslo zavedení CAD (Computer Aided Design), tj. projekto-
vání pomocí počítače.

Prvním problémem byla trojrozměrná reprezentace velkého množství materiálních prvků; na jednom
elektrárenském blokuje přes 300 km potrubí, kabelů a lávek pro kabely, u nichž je nutné kontroloval,
zda nekolidují mezi sebou a s jinými prvky technologického zařízení a stavebních konstrukcí. Dalším
aspektem potíží spojených s technologickým zařízením byly problémy konzistentnosti údajů (shody nebo
jiné správnosti a úplnosti mezi výkresy a daty vkládanými do výpočetních programů, vzájemných návaz-
ností a úplnosti dat, např. souladu v dimenzích, tlakových a teplotních parametrech u prvků téže včtve
potrubí nebo celého systému a podobné uvnitř elektrotechnických systémů a stavebních konstrukcí i mezi
všemi těmito systémy navzájem). Jednodušší to není ani s funkčním popisem: pro každou funkci zařízení
se musí prošetřoval a při všech operacích zachovávat návaznost (datovou konzistentnost) mezi několika
výkresy, např. pro potrubí a přístrojové vybavení, mc/,i funkčními schématy, schématy kabeláže, technic-
kou specifikací, programovou dokumentací apod.

Pro řešení těchto problémů při řešení a zpracování technické dokumentace svých projektů se EdF
rozhodla pro dva softwarové soubory počítačového projektování: PDMS a PHENIX. Ty se staly základ-
ními prvky výkonného systému počítačového projektování, který byl vytvořen integrací softwaru, komuni-
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kačnich a říditi:h prostředků a výpočetních programů. Tcni.) systém CAD vyhovuje typům úloh, kieré
v EdF převažují, a velké četnosti, s jakou se tylo úlohy opakují. Podařilo se propojil oba systémy CAD
s programovými systémy pro řízení projektů (ARTEM!S s aplikacemi SPIRÁLE a SPIRALE-Conlruc-
lion) vzájemným zpřístupněním dat v relačních databázích. Tak se vytváří jednotné datové prostředí pro
celou řadu technických činností, od studií koncepcí přes projektování, přípravu a realizaci dodávek, řízení
organizační a obchodní přípravy, řízení průbéhu výstavbových prací a zkoušek na staveništi. Dostupné
programové systémy pak dovolují, aby data vzniklá při výstavbe mohla být používána i pro potřeby
archivování dokumentů a pro potřeby řízení provozu, pro plánování údržby a pro projektovou a plánovací
přípravu budoucích rekonstrukcí.

Hlavní složkou tohoto integrovaného programového a datového prostředí v EdF je programový
soubor pro projektování průmyslových závodů PDMS (Plant Design Management System). Ten ve své
databázi obsahuje trojrozmerný (3-D) model elektrárny, který ji popisuje tak komplexné, jak je to jen
potřebné a možné; obsahuje stavební konstrukce, technologická zařízení, potrubí a jejich podpčry a
závésy, kabelové lávky aid.

Na tento datový model PDMS, který je v podstato geometrický, jsou připojena další dala, tj. technické a
organizační údaje potřebné pro další programy:

- technická data, potřebná pro výpočty, např. pro napěťové analýzy potrubí, pro vyhodnocení
odolnosti konštrukcia zařízení v seizmických podmínkách;

- technická a organizační data, např. k odvození izometrického zobrazení, ze seznamu popisujícího
v PDMS potrubní včive;

- organizační dala, např. pro rozhodování, kdy a kolik platit za provedenou práci.

Pro všechny tyto programy je nejdůležitější konzistence mezi všemi výstupy. Dosáhne se tím, že data
zadávaná různým programům mají jediný společný zdroj, a to model PDMS.

Tak jsou nejrůznější dokumenty produkovány z téže databáze:

- výkresy technologických zařízení,

- izomeirie potrubí,

- výsledky výpočtů,

- seznamy (specifikace) zařízení a materiálů,

- faktury.

V poslední dobé dosel vývoj k velmi jednoduchým programům, které kontrolují konzistenci dat mezi
všemi z tčehto výstupů: byl-li model modifikován, pak všechny dokumenty, které jsou zastaralé, musí být
aktualizovány a nové vydány.

Popis funkčních vlastností je obvykle natolik složitý, že ho nelze snadno a přehledné vyjádřil. Např.
jaderná elektrárna je rozdelená do více než 200 funkcí (elementárních systémů). Vodní elektrárna má
tčehto funkcí 20. Pro každou z léchto funkcí se vydávají dokumenty oddelené. A dále: jedna položka se
může vyskytovat na různých dokumentech. Např. čerpadlo bude zobrazeno na jednom nebo častčji na
nčkolika výkresech a schématech poirubí a přístrojů (tzv. P & ID, Piping and Instrumentation Diagram).
Také se vyskytne na schématech, které se týkají řízení elektrárny (funkční schémata řídicí elektroniky aj.).
Nakonec budou z databáze vybrány údaje pro specifikaci zařízení. V tomto okamžiku je nezbytné mít
jediný zdroj informací o technologickém zařízení, ať už jde o kteroukoliv z reprezentací téhož zařízení,
má-li být spolehlivé a fc<.v dalšího ovéřování zaručena datová konzistence.

V EdF platí o jedné položce (výrobku, konstrukčním dílu apod.), použité v technologické části projektu:

- musí existoval na schématu potrubí a přístrojů (P & ID), aby se mohla zobrazit na funkčním
schématu;

- musí existoval na funkčním schématu, aby mohla být uvažována v řídicí technice;

- musí být začlenčna do řídicí techniky, aby byla uvažována počítačem pracujícím v dozorné v reál-
ném čase.

Z tohoto příkladu je vidčt, jak jsou v EdF informační potřeby výstavby, provo/u a údržby technolo-
gického zařízení uspokojovány z projektu potrubí a přístrojů (P & ID) smčrem k řešení elektroiechnic-



kého zařízení, řídicí techniky a kabeláže, a dále směrem k materiálovému zásobování a k dalším následným
potřebám výstavby, předání dokončené stavby do provozu. Dala jsou vylvářena při technickém řešení,
zobrazena v dokumentaci projektu, trvají ve své obsahové i užitné hodnote až do fyzického zániku zařízení
a konstrukcí, které popisují. Spolu s daty a s prostředky jejich uložení musí mít všichni současní i budoucí
uživatelé k dispozici i hardwarové a softwarové prostředky pro využití téchto dat, prostředky dostatečné
pružné a otevřené z hlediska vývoje výpočetní techniky.

Úsilí a výsledky EdF mohou být pro nás poučením v tom, jak lze integrovat informační systémy i lak
různorodých činností (alespoň z pohledu převažujícího u nás), jako je projektování, investorské a
dodavatelské výstavbové činnosti, řízení provozu a technická příprava údržby. Ncl/c také pochybovat, že
náklady vynakládané na vybudování, provoz a rozvoj budou nižší u integrovaného informačního systému,
než u nčkolika dílčích systémů, jak k tomu vede vývoj u nás.

Využití programového souboru PDMS v projektové príprave EdF

V projektové činnosti EdF plní PDMS několik významných funkcí. Je to software pro trojrozmerné
modelování, vytvořený pro reprezentaci složitých průmyslových zařízení, který umožňuje vytvořený model
(technický návrh) vykreslit v bežných ortogonálních zobrazeních - pohledech i řezech, v izometrii i
v perspektivě, a to nejen v provedení wireframe (jako tzv. drátový model), ale i s odstránením skrytých
(neviditelných) hran - hidden lines removal.

PMDS má dnes již prostředky pro interaktivní práci a zobrazuje geometrický model zařízení nebo
stavební konstrukce postupně v průběhu vytváření (konstruování) tohoto modelu, dovoluje odstraňoval
chyby nebo nahrazovat nezdařená řešení lepšími, provést popisy a kóty, provést vizuální kontrolu nebo
kontrolu prostorových kolizí a hoiovč řešení nechat vykreslit v potřebné podrobnosti a měřítku na
kreslicím zařízení - plotteru. Pracovní výsledky typu technických výkresů se generují jako kombinace
grafické reprezentace datového prostorového a fukčního modelu a textových údajů, popř. grafických
symbolů. Programový soubor PDMS lim plní úlohu programu CAD typu 3D. PDMS je zároveň progra-
mový prostředek pro správu rozsáhlého a poměrně složitého databázového systému, který poskytuje
možnosti všestranného využívání dat při tvorbě technického řcScní a vytváření všech běžných forem
technické dokumentace projektu.

Geometrickýa funkční model je vytvářen z jednotlivých funkčních elementů (strojů, aparátů, armatur,
tvarovek, potrubí, elektrotechnických přístrojů, stavebních dílců, konstrukčních prvků aj.), uložených
podle druhů ve specializovaných datových strukturách - katalozích. Data geometrického modelu každého
elementu popisují tvar, rozměry a připojovací body a vektory; tvar může být určen jednoduchým geome-
trickým tělesem orientovaným v prostoru, nebo prostorovou sestavou dvou nebo nčkolika těles, tzv.
geometrických primitivů. Typy těchto geometrických primitivů jsou hranol, válec, kužel, jehlan, koule a
jejich odvozeniny. Každý katalogový element má jméno složené z alfanumerických znaků. Jednotlivé typy
katalogových elementů jsou popsány pojmenovanými hodnotami, uloženými v záznamech a polích relační
databáze. Jsou to např. fyzikální, funkční, cenové údaje, ale i jakékoliv jiné údaje v datových strukturách
definovaných uživatelem.

Charakteristickým rysem PDMS je jeho modulová stavba. Celý rozsáhlý soubor programů je členěn
do menších samostatně použitelných programových souborů, které uživatel volá pro splnění funkce, pro
kterou jsou jednotlivé programové moduly vytvořeny. Některé moduly slouží pro vytváření geometrických
modelů, jiné pro sestavování specifikací, pro generování výkresů v obvyklé podobě, pro práci s databázemi
a katalogy a také pro správu databází a katalogů a pro komunikaci s jinými programovými a datovými
systémy.

PDMS byl vytvořen jako programový prostředek pro navrhování potrubí. Později se jeho užilí
rozrostlo na celé průmyslové závody a slouží projektování technologických zařízení i stavebních kon-
strukcí a objektů, které mají jasně definovatelné tvary a rozměry. Významnou schopností PDMS je
schopnost zjišťovat prostorové kolize a zabraňovat spojování elementů odlišných rozměrových a jiných
parametrů (např. tlak, teplota). PDMS není vhodný tam, kde se požaduje schopnost zobrazoval složité
povrchové plochy, je však účinným nástrojem při soustředění velkého množství technologického zařízení
a konstrukcí. Výstavbová divize EdF užívá PDMS pro své práce na blocích PWR generace N4 od r. ľ982.

Komunikace PDMS s jinými systémy EdK

PDMS může spolupracovat s jinými programy buď pomocí konverzních programů (cxistují-li), nebo
použitím restituce dat prováděné jeho modulem Reporter (např. při komunikaci s výpočtovými programy
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pro napčťovou analýzu poirubí, pro výpočty objemu betonových konstrukcí, pro kontrolu konzistence
mc/.i databázemi PDMS a Phénix). Dále EdF používá jako progarmový interface program Compaid pro
izometrické zobrazování potrubí.

Pro správu dat a pro datovou komunikaci využívají v EdF také programový soubor PHENIX. Jeho
hlavní aplikační oblastí jsou elektrotechnické systémy a jejich popis ve schématech a ve specifikacích.
Phcnix slouží k tvorbč schémat (je to programový soubor typu 2D) a schopnosti PDMS pracovat v 3D se
využívá k řešení a k dokumentaci dispozic a k detekci a odstránení kolizí v prostoru.

Náročnost uplatnční systému ARTEMIS a systému CAD při výstavbe energetických zařízení ilustrují
dále uvedené obrázky Č.l a č.2.

Obr. 1 Výstavba francouzské JE CATTENOM
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8. PROGRAMOVÉ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ

V dobč po druhé svčtovč válce doSlo na Západe k zužitkování zkušeností /. válečných operací, jejich
materiální a organizační prípravy, k overovaní exaktních metod plánování času a materiálu, pokračovalo
se v úsilí o analýzu chování systémů, o efektivní popis jejich současného a budoucího slávu pomocí
exaktních prostředků, o jejich matematickou formalizaci. Vznikaly nové obory - logistika, operační
analýza, teorie systémů, hodnotová analýza a další, a spolu s nimi pomocné disciplíny - matematické
modelování, simulační techniky, teorie grafů, optimalizační postupy, postupy muliikriteriálního vyhod-
nocování variant, statistického a nestalistického vyhodnocování dat atd. Jedním z členů v této fadč je i
technika síťového grafu a metoda kritické cesty (CPM), která jako jedna z mála ičchto technik pronikly
i k nám a našly vskutku úřední podporu ve výstavbových předpisech. Do praxe se však doposud neprosadila
v dostatečné a potřebné míře technika řízení projektů, tzv. project management.

Druhou oblastí, v níž naše postupy plánování a řízení výstavby po celá desetiletí zaostávají, je využití
výpočetní techniky v projektování, v plánování a řízení výstavby, a nejen to, ale i v navazujících procesech
- v plánování a řízení výroby a údržby.

Poncehme stranou příčiny tohoto stavu i nepříznivé důsledky pro ekonomiku ve všech stupních a
hledejme, jak z tohoto zaostaní \yjít v nejkratší dobč a bez zbytečných nákladů. Nezbývá, než se učit z toho,
jak pracují úspéšní, překročit bariéry neznalosti (nejen jazykové), neodůvodnčného sebevčdomí, neod-
povčdnosti a nenáročnosti. Nezbývá, než vyjít z izolace, usilovat o rychlé poznání své situace ve srovnání
se současným stavem vyspelého svčta a začít používat jeho dnešní postupy a prostředky. Skutečným
problémem v príprave a řízení výstavby není nedostatek a zaostalost hardwaru, ale spíá neznalost moder-
ních řídicích postupů a z toho plynoucí neschopnost formulovat nároky na software, neschopnost orien-
tovat se v nabídce softwaru pro CAD a Projed Management na západních trzích. Úsilí o poznání chování
a současných nástrojů v řízení projektů u obou /.koumaných společností, IVO a RdF, je jen dílčím
příspévkem k poznání tohoto problému.

Podobné zkoumání jiných společností přináaí sice informace o dalších programových souborech a
hardwaru, společné jim vsak je úsilí o efektivnost výstavby, o integritu v datové oblasti. Náklady, které
zahraniční společnosti vynakládají v této oblasti do hardwaru i softwaru, jsou řádové shodné a využívá se,
kde to jen jde, nákupu osvedčeného softwaru. S vlastním vývojem se začíná až na této vyšší rovinč.

Na západním softwarovém trhu je v oboru programových prostředků pro řízení výstavby Project
Management obsáhlá nabídka programů a programových souborů. Nejjednodušší a nejlcvnéjší programy
jsou určeny pro osobní počítače, např. to jsou Super-Project a Harvard-Project; střední kategorii před-
stavuje TimeLine a nejvyšší ARTEM IS - to je základ pro tvorbu vlastních aplikací pro nejrůznější potřeby
a iaké pro nejrůznější počítače.

Programy typu ARTEMIS jsou koncipovány a vytvářeny jako otevřený systém, jako programové a
datové prostředí, v nčmž probíhají všechny řídicí i řízené operace a procesy, a to pomocí programů, které
je popisují. Součástí tohoto systému je i datové prostředí, tj. vlastní data, prostředky pro pořizování a
správu dat, pro zpracování výstupů (textových a tabulkových zr; u v, grafů, technických specifikací) podle
zadaných podmínek. Kromč toho jsou k dispozici programové prostředky pro spolupráci s jinými datový-
mi a programovými systémy, např. s programovými soubory CAD, CAM, C1M a s výpočtovým i programy.
Podstatnou složkou systému ARTEMIS jsou komunikační a konverzní programy pro přenos dai „íczi
systémy u programové interface, které umožňují spoluprá"1 .jinými programovými systémy a programy.

Snahy zakládat a vyvíjel obdobné programev^ '.ystémy, které se u nás již dlouhá léta uplatňují, jsou
bezpochyby dobře mínčné. Nemohou však odstraní: .nnohalelé zpoždční, které zde máme, a které se
přenáSí až do realizační sféry, do výstavby. Dochází tu ke ztrátám, které ve finančním vyjádření mnoho-
násobné převažují nákkidy na nákup softwaru a nezbytného hardwaru ze zahraničí.

Zbývá ješté dodal, že samotná výpočetní technika, ani vyspčlé programové vybavení nepřinesou užitek,
nebudou-li využívány ve stejní vyspélém a náročném prosřcdí, jehož znaky bude všeobecná znalost
moderních plánovacích a řídicích metod a schopnost je prakticky a důsledné používal, založená na účinné
motivaci pracovníků.

V následující části popíšeme softwarové produkty a zkušenosti, které s nimi získaly společnosti IVO
a EdF. ZamOříme se také na to, jak se dají tyto jednotlivé programové a datové systémy integroval do
včtších celků.
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8.1 PROGRAMOVÝ SOUBOR ARTEMIS V PŘÍPRAVĚ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

V prostředí, v nčmž pracují a obchodují průmyslové společnosti, neklesá význam soutéživosli. V pos-
ledních Jeiech nabývá na významu pružnost a efektivnost. Společnost musí být velmi odpovédná k zákaz-
nickýcm potřebám. Tak, jak roste cena práce, stoupá i důležitost schopnosti aktivní ovlivňovat (tj. ovládat,
reguloval) náklady výroby. Ekonomika výroby podstatnou mčrou ovlivňuje náklady výstavby, náklady
celých projektů. Ukázalo se, že výroba složitých strojírenských výrobků, jako jsou např. lodč, ponorky,
kosmické dopravní prostředky, má mnoho společného s výstavbou průmyslových závodů. Z hlediska
systémové analýzy patří do jedné kategorie: jsou to projekty.

Ke společným rysům jejich realizace patří potřeba časové koordinace mnoha různorodých činností
(výzkumu, vývoje, projektování, konstrukční a výrobní příprava, vystavení objednávek a uzavření smluv,
výroba a doprava komponent, montáž, zkoušky a přejímky - to jsou jen některé z mnoha).

Každá zakázka je jiná, každá vyžaduje unikátní kombinaci materiálů a komponent, výrobního zařízení
a dovedností. Mení se ceny materiálu a práce. Pravé tak každý výstavbový projekt je unikátní - výstavbové
podmínky nejsou nikdy totožné ani u staveb s opakovaným řešením technologického zařízení.

Aby se daly splnit soubčžné zakázky ve výrobe nebo soubčh nejrůznéjších výstavbových prací, musí se
řešit vyrovnání potřeb tčehto zakázek nebo jednotlivých prací. A to je složitá plánovací úloha a výsledek
řešení ovlivňuje i náklady. Nákladné je výrobní přetížení (výroba nad obvyklý objem), nákladné je i
nevyužívání výrobních prostředků a jsou tu i nežádoucí důsledky v mzdové sféře (náklady na přesčasovou
práci nebo krácení pracovní doby); hrozí opoždéní dodávky zákazníkovi s nevítanými zvláštními náklady.
V oborech realizace velkých projektů - ve strojírenství i v průmyslové výstavbe - se vyvíjely systémové
přístupy a spolu s nimi se rozvíjela a uplatňovala výpočetní technika. V minulých desetiletích vznikaly
zprvu dílčí programy a pozdéji stále komplexnejší programové systémy pro rámcové a detailní plánování,
pro materiálovou agendu (materials control) u pro projektování a konstruování s pomocí počítače
(Computer Aided Design - CAD). Soubéžné probíhá vývoj v oblasti číslicové řízených strojů (Numeric
Control - NC). Asi před deseti lety vývoj dospčl do fáze, kdy vznikla naléhavá potřeba integrace. Řešením
je systém, který spojí všechny činnosti a provede optimalizaci výrobního nebo výstavbového procesu od
začátku do konce, udrží informovanost a bude sloužit zařízení. Vznikl koncept s názvem CIM - počítačem
řízená výroba (Computer Integrated Manufacturing). Počítačové programy vznikaly zprvu na zakázku pro
určitá prostředí, na programový trh se však dostaly i otevřené programové soubory, schopné využití
v prostředí zákazníka.

Programové soubory ARTEMIS a ARTEMIS PROJECT

Jedním z všestranných plánovacích, databázových a programovacích prostředků v oblastech řízení
výroby a výstavby je programový systém ARTEMIS firmy Metier. Našel uplatnení ve strojírenství -
autorská firma splynula s firmou Lockheed a nachází uplatnení u velkých investorů a výstavbových
dodavatelů; v této publikaci informujeme o využívání Artcmisu v energetické výstavbe u francouzské
společnosti EdF - Electricité de France a u finské společnosti IVO.

ARTEMIS je koncipován jako soubor pružných procedur, které mohou být upravovány tak, aby co
nejpřesněji odpovídaly potřebám zákazníka, oborům jeho podnikání, typu a rozsahu zakázek, požadav-
kům prostředí, ve kterém společnost podniká. Žádné dvé společnosti nepracují stejné, proto ARTEMIS
neobsahuje jediné standardní řešení.

Společnost Metier nabízí svůj základní produkt ARTEMIS v nékolika hardwarové závislých variantách:

2000- pro osobní počítače IBM PC-XT, AT
(a s nimi kompatibilní od jiných výrobců),

7000- pro počítače DEC typů VAX,

7000/386- pro osobní počítače IBM PC-386,

9000- pro počítače IBM 3090.

V popisu informačních systémů, používaných společnostmi EdF a IVO, jsme se zmínili i o některých
starších verzích, dnes již nenabízených (např. o produktu ARTEMIS 3000 na stroji HP 1000 u firmy IVO).
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Všechny produkty společnosti Metier mají společný základ v programovacím jazyku Artemis. Progra-
mové soubory ARTEMIS lze charakterizovat jako vývojové programovací prostředí pro vývoj aplikací
v oboru řídicích činností, jehož součástí jsou i prostředky umožňující práci těchto aplikací, aktualizaci
programů, prostředky pro správu databází, pro pořizování a správu dat, pro komunikaci s jinými datovými
a programovými systémy. Aplikační programové soubory, jako je ARTEMIS Project, ARTEMIS 9000
Project Management Starter Pack, ARTEMIS 7000/386 Run-Time a EMIS (zmíníme se o nich dále), jsou
univerzálními aplikacemi, umožňujícími vlastní práci koncovému uživateli, který nemusí mít znalost
tvorby aplikací, ani nemusí mít přístup k vývojovým prostředkům, tj. k samotným programovým soubo-
rům ARTEMIS. Jednotlivé produkty se však liší v oblasti možností pro práci s daty a s jejich strukturami,
s datovými soubory a v komunikaci s jinými datovými a počítačovými systémy; uplatňuje se tu vliv
hardwaru a operačního systému. Předností systému ARTEMIS je schopnost vzájemné spolupráce aplikací
pracujících v různých prostředích.

Z nejnovější nabídky Metier upozorníme na programový produkt ARTEMIS 7000/386, verze 7.4
Run-Time a k němu nabízené aplikace napsané v jazyku Artemis, určené k provozování buď na samos-
tatném osobním počítači PC typu 386 s operačním systémem MS-DOS 3.3 nebo 4.0, nebo určené
k provozu v lokální počítačové síti, ke které je připojen stroj řady 386 s funkcí file-serveru. Verze run-time
vyžaduje počítač IBM PS2 - Model 80 nebo PC s architekturou Compaq 386 - Deskpro nebo Compaq 386
s procesorem Intel 80386SX (s grafickým adaptérem EGA nebo VGA). Vzhledem k perspektivnosti
počítačů s procesorem Intel 80386 a odvozené řady 80386SX (začíná se proje oval výhodný pomčr mezi
výkonem a cenou) mohlo by být širší využití této varianty tím potřebným krokem k uplatnení nových
možností v projektování a v řízení výstavby a výroby, ve vnitropodnikové i v mezipodnikové spolupráci.

Z dalších produktů Metier se jen krátce zmíníme o informačním systému pro projektová data EMIS
- Engineering Management Information System. Tato aplikace, vytvořená pomnrí ARTEMIS pro pláno-
vání a řízení projektů a pro zpracování projektových dat, je nástrojem společní- správy a předávání dat
mezi systémy projektování CAD a mezi aplikacemi ARTEMIS, v podmínkách všech vývojových fází a
zmčn projektu až po realizaci, s prostředky pro potvrzování správnosti dat předávaných mezi jednotlivými
fázemi a mezi jádrem systému EMIS. Nabízená verze je však vázána na prostředí IBM 3270a na spolupráci
s programovým systémem CADAM.

V zájmu obchodní politiky společnosti METIER, obdobně jako u jiných softwarových firem, není
nabízet a prodávat své produkty na starší verze počítačů, jejichž výroba arozvoj jsou ukončeny, a to ani
v případech, kdy programy na tyto stroje existují. Lze to vysvětlit tím, že v době, kdy většina dřívějších i
budoucích zákazníků přechází na novou techniku, je i pro dodavatele softwaru účelné nabízet svoje
programy v nových verzích, a na ty soustředit vlastní vývojové činnosti i servis a nezabývat se dál
ojedinělými požadavky zákazníků, kteří v hardwaru zaostávají, a těch, kteří mají atypické počítače (napf.
z řad EC a SM s nestandardními deriváty operačních systémů). Upozorňujeme na tuto okolnost, která
některé naše zájemce o vyspělý zahraniční software rozlaďuje.

V r. 1990 byl v Československu v rámci úkolu R VT instalován ARTEMIS-2000 a ARTEMIS PRO-
JECT-2010 s uživatelskou dokumentací a licencí pro používán! na jednom osobním počítači IBM PC-AT.
Ověření tohoto programového produktu v podmínkách výstavby jaderných elektráren provede Energo-
projekt Praha ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby. Pro toto předběžné seznámení jsme však mohli
čerpat informace pouze z firemní literatury Metier a z infoimncí získaných od uživatelů Artcmisu • EdF
a IVO. V příloze této publikace připojujeme zestručněný překlad firemní informace o obou výše zmíně-
ných programových souborech ARTEMIS a ARTEMIS-Projcct; až na údaj o délce a počtu polí v datové
skupině je popis shodný s popisem programových souborů vyšších řad. V následujícím textu proto
uvádíme jen úvahy o možnostech využití vlastností, společných implementacím systémů ARTEMIS na
osobních počítačích, na minicomputcrcch i na mainframe, se zaměřením na použití pro plánování a řízení
výroby a výstavby, pro řešení problémů a pro předcházení jejich vzniku.

Služby poskytované souborem programů ARTEMIS

CIM a ARTEMIS dávají nejvíc užitku společnostem, které mají iniciativu, schopnost změn, které jsou
dynamické. ARTEMIS propojuje plánování, výrobu a ekonomiku; k tomu využívá výkon počítačů, které
má k dispozici. Zásobuje vedení společnosti a vedeni,výroby informacemi potřebnými pro organizováni
výroby s maximální efektivností. Přispívá ke zvládnutí stovek úkolů, které musí být vykonány, aby se
zkompletovala jediná zakázka.
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ARTEMIS je schopen pracoval v podmínkách soubéhu mnoha zakázek, zajišťoval efekiivní využili
pracovníků ve všech probíhajících pracích, na všech zakázkách. Vypočítává pracovní zatížení na týdny i
na mésíce dopředu, pomáhá rozdélit práci na tu, kierá musí být holova leď, a na tu, klení muže být
odložena. Tím, že optimalizuje pracovní nároky na všechny výrobní operace, omezuje v období přetížení
přesčasovou práci na nezbyl né minimum a v období s nedostatkem práce omezuje potřebu zkracováni
pracovní doby nebo prostoje. ARTEMIS slouží také v případech, kdy nčkolik zakázek soupeří o kvalifi-
kovanou práci, o čas na tomtéž zařízení, o plochy pro skladování, pro výrobu nebo moniáž.

ARTEMIS sleduje materiály potřebné pro každou objednávku v průbčhu jejího zpracování a sesta-
vuje jejich seznamy (specifikace) pro objednání. Maleriá! a poddodávkv pak mohou byl objednány
s termínem dodávky, jaký výroba nebo montáž potřebují, a vyloučí se tak zpoždční ve výrobů. Také je však
možné, probíhá-li tato příprava v dostatečném předstihu, objednávky kumuloval, aby bylo možné získával
slevy při odbčru vétšího množství, snižovat dopravní náklady a zároveň udržovat skladové zásoby na co
nejnižší úrovni.

Pravé tehdy, postupuje-li nékolik zakázek přesné podle plánuje největší riziko v lom, že i krátké
zpoždéní může mil vážné důsledky. Příčiny mohou být i mimo vlastní vliv, např. přírodní katastrofy,
vojenské události ve svétč, nebo i v zavinení zákazníka apod. V téchto případech ARTEMIS nemůže
zabrái 'patnému vývoji, může však pomoci se s problémy vyrovnal. Vyvsiane-li problém, ARTEMIS
ukáže uuslcdky na termín dokončení celku, a to hned. Také dovolí provádél simulaci důsledku v různých
řešeních, vyzkoušet různé přístupy a porovnal náklady variant ješlé před rozhodnutím - dává příležitost
uvádčt véci bezodkladné do pořádku nebo v předstihu a správné varovat zákazníka.

Opoždéní zakázky zvyšuje úrokové náklady, vede k mimořádným dopravním nákladům za spéšnou
přepravu a u zavineného opoždéní dodávky přislupujeješté penále. Krotné přímých škod vznikají nepřímé
škody - ztráta důvéry, dobrého jména a dalších obchodů.

Bez přesného a důsledného plánovacího systému nezbývá, než počítat s Oasovými ;t vvkomnými
rezervami v plánech výroby a ve skutečnosti pak dochází k prostojům pracovníků i si roj ú neho k nárokům
na přesčasovou práci apod. Dalším nepříznivým důsledkem je, že pro zdánlivý nedošla lek výrobní kapacity
jsou odmítnuly nové objednávky, které mohly být se ziskem provedeny. Přejdeli se na důslcdnéjši
plánování, bude možné s touto neefektivností skončil. Zpřesnční informací o výrohuí kapaeilč v potřebné
struktuře a třeba i s denní aktualizací, jaké nabízí ARTEMIS, dovolí rozhodovat o vyplnení mezer,
provádét včas přesuny a doplňoval výrobní program. Řešením může být i dílčí kontrakt na provedení práce
v předstihu.

ARTEMIS zvyšuje informovanost vedení společnosti na všech úrovních. Zásobuje vedení aktuálními
informacemi potřebnými pro kvalifikovaná rozhodnutí. Informuje o problémech, které je nutné řešil.
Předkládá důležitá fakla nejen v podobé tabulkových výkazů s číslicemi, ale také v podobe výiazných
grafů, srozumitelných na první pohled. Udržováním informovanosti brání nepříznivému ekonomickému
vývoji.

ARTEMIS dává řídícím Štábům zakázek, projektů a vedení společnosli jasný obra/ o pracovní zálé/i
v tomto nebo příštím týdnu, pololetí, roce. Poskytuje jistotu o budoucím období. Kvalitní informace
přispívají k důvéře, k dobrým vzlahům mezi pracovníky a vedením společnosli, zlepšují morálku a
pozvedávají produktivitu řídících šlábů, naproti lomu nejistota zbavuje motivace.

Jméno společnosli v obchodním svété je pravé jen lak dobré, jak je dobrá její poslední práce. Vlivem
neustávající konkurence a zmenšujícího se volného prostoru pro podnikání je kvalita produkce stále
důlcžitéjSím faktorem schopnosti konkuroval; kvalita výroby, kvalita personálu a kvalila dodávky - včas
a podle rozpočtu. ARTEMIS má prostředky i pro tuto oblast dal.



8.2 BASIS - SOUBOR PROGRAMŮ PRO PRÁCI
S TECHNICKÝMI A EKONOMICKÝMI INFORMACEMI

BASIS je modulární programový soubor umožňující sbčr, uchování a zpracování dat, vybavený
prostředky pro matematické a statistické výpočty a logickými prostředky pro vyhledávání dal. Je využíván
v systémech včdcckotcchnických informací a pro zpracování ekonomických rozborů a studií.

Jméno BASIS je zkratkou "Battellc's Automated Search Information System". BASIS je rozvíjen od
r. 1973 ve spolupráci s klienty z oblasti výzkumu a vývoje. Na trhu je uplatňován společností Information
Dimensions, Inc. se sídlem v Dublinu, Ohio, USA.

BASIS má modulární strukturu, která mu dává dostatečnou pružnost při vytvářeni aplikací. Jeho
podstatná část (fortran) je snadno přenositelná, zbývajících 15 % je ve strojové závislém assembleru. Jsou
dostupné verze pro počítače od mainframe až po mini, ne však pro PC.

Všechny moduly BASIS jsou schopné vzájemné spolupráce a při implementaci systému, ani při
vytváření aplikací nebývá nutná účast programátora. Aplikace souboru BASIS jsou řízeny pomocí menu
a jejich užívání a tvorba je možná po nčkolikadenním zaškolení uživatelů. Pro usnadnění začátku práce
s BASIS jsou součástí systému vzorové strategie, např. vyhledávání dat a vzorové výstupy.

8.3 AFORA PMS - PROGRAMOVÝ SOUBOR PRO ŘÍZENÍ V REÁLNÉM ČASE

AFORA PMS je modulární programový soubor pro práci v reálném čase vyžadovanou k řízení
náročných technologických procesů a pro řízení průmyslových závodů. Využitím architektury počítačové
síle se dá dosáhnout sloučení všech funkcí do jednoho integrovaného systému. Pomocí standardních
interface a definicí komunikačních protokolů zprostředkovává komunikacisjakýmkoliv externím přístro-
jovým a řídicím systémem, systémem sbčru dat, počítačovým systémem.

Jádro systému

Celý soubor AFORA PMS je vybudován kolem pružného jádra (anglicky "kernel"), jež tvoří softwa-
rové prostředí pro distribuované aplikace, které mohou pracovat v reálném čase. Jádro sestává ze síťové
databáze, zahrnující celý závod (elektrárnu), ze síťového operačního systému a z vývojového prostředí
pro tvorbu aplikací. Jádro obvykle používá lokální síť ETHERNET. K jádru mohou byt připojeny i
geograficky oddelené lokální sítě.

Distribuovaná konfigurace

Modulární koncept Afory PMS dovoluje distribuovat funkce na nčkolik počítačů spojených prostřed-
nictvím jádra. Systém AFORA PMS může být provozován na jediné grafické stanici nebo na nčkolika
počítačích, nebo dokonce na rozsáhlé počítačové síti s jakýmkoliv počtem počítačů. Architektura systému
slučuje všechny potřebné funkce do jednotného celku s distribucí funkcí a jejich ovládáním, odkudkoliv
je požadováno.

Přednosti systému AFORA

- Spolehlivost: dosahuje se redundantním zpracováváním úloh na počítačích připojených on-line
tak, jako to umožní podmínky v síti.

- Snadná rozšiřitelnost: systém může být rozšiřován bez omezení díky jeho modulární struktuře.

- Úspornost: jednoduše distribuovatelná hardwarová konfigurace dovoluje rozšiřovat systém podle
rostoucích požadavků na výkon.

• Efektivnost:.struktura neomezuje výpočetní výkon, a ten pak může zaručovat krátkou dobu odezvy.
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Aplikační oblasti systému AFOKA I'MS

AFORA PMS se dá použít jako softwarová základna v lechto aplikacích:

- pro technologické počítačovo systémy, které monitorují a optimalizují provoz energetické výroby
nebo jiný technologický proces;

- pro ovládání energetických rozvodných systémů;

- pro systémy dispečerského řízení a sbéru dal (SCANDA - Supervisory Control and Data Acquisi-
tion) v sítích pro přenos a rozvod elektřiny, plynu, ropných produktů a v soustavách dálkového
vytápční.

Sítový operační systém

OS AFORA poskytuje všechny služby potřebné pro psaní a provádéní programů v distribuovaném
prostředí. Jeho součástí je správa systému, systémové služby a síťové služby:

- správa systému - její služby monitorují programy a zařízení v systému, provádějí v režimu on-line
přidělováni výpočetních zdrojů a obsluhují mimořádné situace;

- systémové služby - obsluhují interní toky systémových dat a zajišťují universální funkce, jako je
mcziúlohová (task-to-task) komunikace, výména a uchování dat;

- sítové služby - přenášejí data mezi jednotlivými počítači sítč buď mezi uzly (point-to-point), nebo
vysláním dat všem počítačům v síti (broadcast transmission).

Systémová databáze AFORA PMS

Síťovou databázi tvoří řada souborů, které uchovávají data ve strukturovaném formátu. Uživatc jvy
odkazy na databázové entity a jejich atributy jsou definovány pomocí uživatelských symbolů. Síťová
databáze obsahuje datové oblasti čtyř standardních typů: databázové tabulky pro ukládání informací o
technologických procesech, buffery (vyrovnávací paměti) pro mcziúlohovou komunikaci pro uchovávání
dat, sběrné soubory pro historie a statistiky a funkční databázi pro ovládání funkcí služeb systému AFORA
PMS.

Každá datová oblast může být kopírována do jednoho nebo více počítačů podle žádostí o přístup.
Integrita datové oblasti se kontroluje automaticky.

Komunikace s externími programovými systémy

Externí softwarové soubory mohou být připojeny buď jen přes výménu zpráv, nebo přímo k jádru
systému Afora. Prekompilátory Fortranu a Pascalu umožňují reference na databázové entity podle jmen
entit. Je dodáván i programový soubor, který umožňuje, aby na systém AFORA PMS byly připojeny školicí
simulační systémy.

Instalace

Systémy AFORA PMS se instalují v prostředí VAX/VMS /DEC/. Nejmenší dodaný systém sestává
z jediného počítače MicroVAX a dosud nejrozsáhlejší instalace z 27 počítačů VAX je instalována na
jaderné elektrárne Loviisa společnosti IVO. O ní pojednáme dále.

Jiným příkladem je rafinerie nafty společnosti Neste Oy ve finském mčsič Porvoo. Tato společnost
zavedla nčkolik izolovaných řídicích systémů v technologických procesech a v energetice závodu. Tyto
systémy byly později spojeny lokální sítí a dnes vytvářejí jednotný celek. Je zde také instalován dispečerský
systém SCAD A, který řídí a monitoruje vlastní energetickou rozvodnou síť společnosti Neste; pokrývá
celou naftovou rafinerii, monitoruje provoz závodu a přispívá k jeho efektivnosti a zisku.

Jiným zajímavým příkladem aplikace AFORA PMS v průmyslové energetice je jednotný řídicí systém
energetické výroby a spotřeby všech závodů papírenské společnosti United Paper Mills Ltd. na území
Finska. Je tvořen peti lokálními systémy, propojenými v rámci společnosti sítí s řídicím programovým
souborem X.2S. Lokální systémy provádějí monitorování a registraci místní energetické spotřeby, přeno-
sových vedení, ro/.délují zatížení a v tepelném hospodářství optimalizují nízkotlak a optimalizují akumu-
laci tepla. Systém pracující v rozsahu celé společnosti pak monitoruje spotřebu energie, řídí přenosové
linky, provádí alokace zatížení a předpovídá zatížení, plánuje společnou výrobu elektřiny a teplu a provádí
vyúčtováni spotřeby a dodávky.



Dodavatelem (čelilo programových syslémů je společnost AFORA I .id . 1-ncrgy Division, 1 lelsinkv.
Finsko.

Nový řídicí systém »jaderné elektrárně Uwiisa

Původní systém / poloviny sedmdesátých lei lrpčl nejen nedostatkem náhradních dílu, ale také
ome/cnou výpočetní schopností a dlouhou dobou odezvy na provo/ni akce. Nové' systémy I>\1\ dodám
v r. 1989. Dodávka sestávala ze Ifí technologických počítačových systému: jeden pro každý < obou bloku
a třetí pro školicí simulátor, zahrnující celou elektrárnu. Počítačový system clekinínn je mni sloven
z centrálního počítače se třemi počítači VAX 8250 tvořícími skupinu počítačů (dusící) a /e systému
redundantní hromadné paničtí, z redundantního počítačového systému pro zptacování vstupnícli .i
výstupních operací se čtyřmi počítači Micro VAX a z komunikace typu človék-siroj, kle r> t\ of i tři počítače
Micro V AX a jedenáct terminálů s barevnými displeji, řízenými grafickými řadiči, s wsokoti rozlišován
schopností. Prostředkem komunikace mezi vSemi 27 počítači a ostatními zařízeními řídicího sysiému
AFORA PMS je lokální si f ETHERNET.

Grafické zobrazovací prostředky- barevné dipleje -jsou soustředěny do společní1 do/orny Poskytuji
obsluze vizuální formou informace o stavu technologických zaří/ení a o pí ubčhu řízených procesů. Jsou
to vedle textových a tabulkových informací různé typy schémat a grálu; obsluha múze volu zobrazeni
většího celku nebo detailu využitím funkce zoom, může vyuííl plodu obrazovek k ro/dčlování na několik
samostatných zobrazení - funkce window.

Přeměna ze starého systému na nový byla provedena za normálního provozu cli•knainy bez j . ikúh
koliv odstávek nebo ztrát výroby. Bylo toho dosaženo zvláštním prostředkem piogiamovcho produktu
AFORA PMS, kierý dovoluje paralelné připojil novýsystém ke starému. Tak se umo/ni ie.siiA.ini sysiém u
s využitím aktuálních dat z výrobního procesu, získaných v tzv. naslouchal mi režimu (listen m e modi); to
urychluje přemčnu.

Informace o tomto systému pro řízení technologických procesů povazujeme z.i i jžnečné p m i o . že se
zde ukazuje přímá využitelnost projektové dokumentace, zpracované t e c h n i k o u i A i ) . u c h o v a n é \ IIIĽI
lální formé. Platí to o alfanumerických datech i o grafických datech o s c h é m a t e c h i d i s p o / i c u h , o
geometrických modelech. Obdobná je i souvislost se systémem p r o pl.ím>\ani .i ř ízení inlrř ln lé io
elektrárny Loviisa - se systémem LOTI, jímž. se v léto publikaci zabýváme s kap (»-1.

8.4 APROS - PROGRAMOVÝ SOUBOR PRO SIMULACÍ Í'ROCKSU
A MODELOVÁNÍ SITUACÍ

APROS je softwarové prostředí, poskytující přizpúsohiu' uživatelsky inierfaec a lozs.ihlou uži\.iki
skou knihovnu. Umožňuje snížit náklady vývoje počílačových simulačních modelu.

APROS vznikl spoluprací mezi IVOa VTT- Technickým výzkumným centrem 1 -'inska. .lc wsIcilU m
výzkumného projektu, realizovaným VTT ve třech letech od r. !'«(>, na kurem sL \ aplikační obl.isii
pokračuje v ďalSím tříletém období po r. 19X9. Výzkumný program )e zaméřeíi na VWKJ \\spoielio
simulačního prostředku a na modelovací algoritmy pro procesy proudem a procesy předáváni tepla

Pro urychlení simulací a výpočtových operací využívá APROS uloženulat v -databázi, klení jenasr/cna
lak, aby vyhovela potřebám řízení báze dat v reálném čase. Pracovní daiabázc se ukládá \ operační pamei i,
a lak se dosahuje rychlé výmčny dat mezi počítačovými modely. Databáze je strukiuunána pomnu entit,
zvaných moduly; každý modul je definován proménnou se jménem, atributem a dclinici i> pu

Interaktivnímu (dialogovému) uživateli dává APROS prostředky prodelinovani vsiupnicttd.il mode-
lú, pro provádční modelovacích programů a pro zobrazení výsledků modelování. AI'ROS má sloužil jak
projektanlům s omezenými znalostmi výpočetních a simulačních postupu, tak zkušeným simulačním
specialistům při vývoji nových modelu. Projekianiúm a analytikům technologických procesů slouží
k porovnávání variant, ke konstruování modelů technologických procesii i k budování znalostních kni
hoven pro volbu komponeni zařízení v projektech, popř. ve spolupráci s výrolxi lěduo komponent.
Analytikům a operátorům existujících zařízení pomáhá poznal chování i\isiu|iVidi modelů z.i rú/inch
podmínek.



Software APROS má modulární strukturu, která dovoluje budovat aplikace podle aktuálních potřeb.
Programovacím jazykem užilým v aplikacích je FORTRAN-77; části závislé na operačním systému jsou
izolovány do malých souborů podprogramů.

Jádrem programového souboru APROS je výkonný modul, komunikující s grafickým programem,
který plní funkci pohodlného uživatelského interface. Pro definování paramci/ů a vlastního modelu
prošetřovaného procesu má APROS vlastní jazyk. Parametrická data pro modely a data simulačních
výstupů Jsou uchována v databázi, organizované v entitách pojmové blízkých uživateli (užívá se kategorií
jako jsou ventily, čerpadla, potrubí).

APROS - integrované softwarové prostředí nabízí podstatné snížení nákladů a času na vývoj počíta-
čových simulačních modelů a jeho autoři usilují o využívání posledních výsledků v počítačové archi-
tektuře, jako je paralelní a vektorizované zpracování, tj. o tvorbu programů pro počítače s paralelními
procesory, pro multiprocesoróvé systémy. APROS nabízí prostředky pro aplikace on-line rozsáhlých
fyzikálních systémů -od jejich dynamické simulace přes zmény struktury jejich modelů zavádéním nových
komponent, s pokračováním simulace v průbčhu jednoho spustení programu (jedné session).

Jsou ješté další aplikační oblasti, ve kterých může software APROS sloužit:

- pro školení budoucích pracovníků řízení provozu a operátorů zařízení jaderných elektráren,

- projektantům pracujícím na projektech jaderných elektráren v systémech CAD v oboru projekto-
vání automatizovaných řídicích systémů, v bezpečnostní analýze,

- pracovníkům zpracovávajícím provozní předpisy pro provoz zařízení,

- pracovníkům vypracovávajícím předpisy pro provádční přejímek zařízení.

Podle informace z května 1989 je APROS členčn do 12 souborů - modulů (jsou špecializované podle úloh,
avšak nčktcré ze souborů nižší úrovné jsou nutné pro použití programů vyšší úrovnč):

1 výkonný modul - uživatelský interface pro práci s ualy simulačních modelů, příkazový interpreter,
řízení bčhu simulačních experimentů, volání programů téchto modelů a zobrazování výsledků;

2 soubor programů pro řešení rovnic - pro řešení lineárních systémů;

3 tcrmohydraulika - proudéní vody, páry, vedení tepla v tuhých materiálech a přenos tepla mezi
kapalinou a tuhou látkou - popis pomocí stavových rovnic;

4 komponenty v technologických procesech - potrubí, ventily, výméníky, nádrže, turbíny, kondenzá-
tory; komunikace prostřednictvím grafické stanice s využitím symbolů na displeji nebo prostřednict-
vím alfanumerického terminálu pomocí příkazového jazyka systému a specifikace spojení mezi
komponentami;

5 elektrické systémy - modeluje napájení komponent (jako jsou čerpadla, ventily s pohonem) ve vlastní
spotřebo a výrobe; pracuje s komponentami typu generátor, transformátor, jistič, vedení, sbčrnice
aj., rovnčž méřicí zařízení, ochranná relé apod.;

6 automatizační systémy, řízení a ochrany - tento modul spolupracuje s identifikačním systémom KKS,
není však na nčj vázán;

7 kotle pro energetické zdroje na pevná paliva;

8 jaderné reaktory - výpočty neutronové kinctiky; výpočty proudéní a vedení tepla se realizují ve
spolupráci s modulem termodynamiky;

9 multidimenzionální proudéní - pro dvou- a trojrozmerné proudění páry nebo vody, sílové výpočty
(s využitím modulu pro řešení rovnic a modulu termodynamiky);

10 grafický interface - symboly komponcnl, editor symbolů; možnost použití alfanumerických oken
(window) pro zobrazeni, popř. aktualizaci parametrů;

11 návrhový modul - pro porovnání výsledků simulací, pro úpravy modelových parametrů, pro úpravy
regulačních prvků aj.;

65



12 soubor pomůcek programátora (programmer's toolkit) - vývojový systém, např. pro podprogramy
fortranské a pro vývoj aplikací v softwarovém prostředí APROS; může spolupracovat s ostatními
moduly APROS.

Aplikace APROS u společnosti IVO

Společnost IVO spolu s Technickým výzkumným centrem Finska používá APROS pro analýzy
potřebné při provozu jaderné elektrárny Loviisa, pro bezpečnostní studie nového jaderného bloku a dále
pro technické studie, projekty nových staveb a rekonstrukcí elektráren a tepláren na fosilní paliva.

pan

AFORA PMS - progranuný soubor pro řízení v reálném čase
(Kontrolní sál finské JE LOVIISA je vybaven nejmodcméjši video-moniiorovuci technikou)

MIH
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9. ZAVER

Bez včtšího rozšíření znalosti západních systémů projektového řízení (Projed Management) a bez
cílevf domého vytváření a využívání systému informací pro řízení (MIS - Management Information
System) se v naší výstavbové praxi vytvořila řada obdobných postupů a zkušeností, a některé složky PM
dokonce v průbčhu let pronikly i do předpisů pro výstavbu.

Naši pracovníci ve výstavbě mají bezpochyby obdivuhodnou schopnost vyčísl předmčt, cíle výstavby,
mnohdy skryté v záplavč stránek textu a výkresů a v nezkoordinované dokumentaci, umějí žonglovat
s paragrafy vyhlášek a mlhavými ustanoveními smluv, obcházet a neplnil podmínky úředních rozhodnutí,
a přitom usměrňovat vývoj stavby k cíli přemáháním protichůdných zájmů dodavatelů. Při dosavadní
absenci smluvní káznč se jevily jako nenahraditelné hierarchické prostředky direktivní zásahy nadřízených
orgánů.

Nyní, po rozpadu centrálního řízení a plánovúní přestanou existovat mnohé z nástrojů poslední
instance, jako byly zásahy vládních činitelů, a výstavbová praxe začne pociťovat potřebu nového řádu a
nástrojů pro nové podmínky. A to je situace, v níž se uplatnění projektového řízení stane obecnou
potřebou a východiskem: project management učí formulovat a přijímat strategické a postupové cíle, učí
chápat a pomáhat řešit problémy smluvního zajištění výstavby, časového rozvrhu a alokace zdrojů,
financování (úvěr, úroky, splátky ...), ovládnout prostředky pro řízení nákladů, materiálovou agendu,
získal schopnost formulovat nároky na vytváření programových prostředků (schopnost komunikace
s programátorem) i schopnost samostatně pracovat s počítačem a aplikačními programy a databázemi.

Růst nároků na odbornou způsobilost povede k širšímu uplatňování maticové organizace v přípravě
a řízení výstavby, na úkor dosud u nás převažující organizace liniové.

Systémy Project Management ve spojení se systémy informací pro řízení se liší od dosavadní řídicí
praxe výstavby také v tom, jak zkracují čas potřebný pro hledání řešení a pro provádění řídicích zásahů
výstavbového procesu. Domníváme se, že vývoj v řízení velkých staveb bude vyžadovat technické i
programové prostředky pro rozhodování v reálném čase, tj. bezodkladně, bez prodlevy, téměř v okamžiku,
kdy dochází zpráva vyžadující reakci. Bude stále ménč vyhovoval dosavadní postup, kdy se vyhodnotí
situace a podá zpráva nadřízenému místu s požadavkem na rozhodnutí. Zpráva se přijme, problém se
začne studovat, hledá se řešení. Problém se však mezitím rozvíjí a tím se mění i jeho význam. Vstupní
podmínky pro řešení, platné v okamžiku, kdy byla úloha definována, přestávají vystihoval problém;
výsledné řešení nalezené po čase \iž není adekvátní situaci v dobe1, kdy začne být řešení uplatňováno.

Z toho plyne, že není možné hledat řešení problémů až po jejich vzniku. Problémům je nutné co možná
nejlépe předcházet nebo je aspoň předvídat a připravoval jejich řešení předem, aby v době výskytu
problému bylo možné provést bezodkladné protiopatření; ideální stav ja začít s protiopatřením při prvním
zjištění tendence k nežádoucímu vývoji. Pro projektové řízení je charakteristická snaha zmenšit amplitu-
du výchylek urychlením a zvětšením četnosti regulačních zásahů; iím se soustavně zmenšují škody, ztráty
(finanční, časové, v technické úrovni, kvalitě, ve ztrátě důvěry...). Pro rychlou reakci při zjištění tendence
k nežádoucímu vývoji je ovšem nutné mít dostatečné technické prostředky a potřebné dovednosti, které
zaručí kvalitu informací a umožní jejich okamžité využití.

Kvalita informací má řadu aspektů; patří sem vedle věcné správnosti a přesnosti také dostatečná
četnost dovolující vyhodnocovat tendence, spolehlivost a rychlost předávání a také výbčr podstatných
informací: informační šum potlačuje významné informace. Správné hodnocení informace v místč jejího
vzniku musí zajistit, že informace se dostane tam, kam patří, tj. tam, kde. může být využita, kde může být
poznána a korigována vývojová tendence. Z prostředků, které Píoject Management využívá, si
připomeňme časovou a nákladovou trajektorii. Platí tu zásada, že informace, vyžadující zásah do procesu,
nesmí zůstal bez rychlé odezvy.

Předem je nutné připravit algoritmy řídicích (regulačních) procedur a ověřovat správnost, účelnost a
přiměřenost regulačních zásahů, důsledky pro ekonomiku výstavby a provozu apod. Pro neočekávané
situace (živelné pohromy, válečné události, stávky...) a pro jejich kombinace slouží analýza What if...

Tyto prostředky by v budoucím vývoji měla doplnit znalostní banka a programové prostředky pro
zpracování informací s jejím využitím - expertní systémy.

Projektové řízení je prostředkem proti subjeklivismu v řízení výstavby. Je nástrojem řízení, který
nepřipouští pohodlnost, odkládání nepohodlných, nepříjemných povinností, přesouvání odpovědnosti
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z viníka na postiženého apod. Nahrazuje náhodnost plánovitostí, prosazuje co nejdůkladnější přípravu
na možné varianty vývoje v realizaci projektu. Sjednocuje chováni a postupy účastníků výstavby, dává
projektu jednotný jazyk - sjednocuje názvosloví, informace o cílech projektu, o průběhu a o změnách
v průběhu realizace. Klade důraz na kvalitu, připravenost a motivaci personálu ve všech fázích a oborech
realizace projektu. Projektové řízeni přispívá k racionálnímu postupu a k efektivním výsledkům důsled-
nou ekonomickou kontrolou, k dosahování cílů.

Projektové řízení je nutné zavést do naší investiční sféry, má-li dojít k podstatnému zlepšení. Bylo by
naivní se domnívat, že se zánikem centrálního a odvětvového plánování zmizí i potřeba plánování a
koordinace činností na stavbách, či ve výrobě. Právě naopak, vyznám a potřeba spolehlivého plánování
vzroste. Tomu nasvědčují zkušenosti západních firem, které jsme se v této publikaci pokusili zprostřed-
kovat.
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ČÁST A:
STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI IVO

Státní rada ratifikovala první stanovy akciové společnosti Imatran Voima Oy dne 2. června 1932. Tyto
stanovy byly naposledy revidovány 4. dubna 1987. Tento doplnčk byl zahrnul do obchodního rejstříku 17.
června 1987. Stanovy akciové společnosti Imatran Voima Oy zní takto:

§ 1

Společnost se jmenuje Imatran Voima Oy a sídlí v Helsinkách.

§ 2

Sférou činnosti této společnosti je výroba, opatřování, doprava a prodej elektrické energie a tepla.
Společnost rovnčž může provádět i jinou obchodní činnost související s uvedenou sférou činnosti a plnil
úkoly projekční, konzultantské a stavební, patřící do její sféry činnosti nebo s ní souvisejíc;, nebo úkoly
s nimi srovnatelné ve Finsku či v zahraničí.

§ 3

Minimální akciový kapitál společnosti je 600 000 000 finských marek, maximální akciový kapitál je
pak 2 400 000 000 finských marek. V tčehto mezích se akciový kapitál může zvyšovat či snižoval beze
zmčny stanov akciové společnosti. Nominální hodnota akcií je deset (10) finských marek. Akcie jsou
rozdelený do dvou skupin tak, že skupina I obsahuje ne méně než 59 261 540 akcií a ne více než 237 046
160akcií, skupina llpak ne ménč než 738 460a ne více než2953 840 akcií. Akcieskupiny II jsou prioritními
akciemi ve srovnání s ostatními akciemi společnosti, takže před provedením každého jiného rozdelení
dividend a za předpokladu, že bylo rozhodnulo o vyplacení dividend, musí být v dividendách vyplaceno
7 % nominální hodnoty tčehto akcií.

Při zvýšení akciového kapitálu opravňují akcie skupiny I k subskripci nových akcií skupiny I a akcie
skupiny II k subskripci nových akcií skupiny 11. Pro uovc vydání akcií však může valná hromada akcionářů
rozhodnout o zvýšení akciového kapitálu vydáním subskripcí pouze na akcie skupiny I, načež majitelé
akcií obou skupin jsou oprávněni k subskripci nových akcií v poměru jimi vlastněných akcí společnosti.

§ 4

Cizincům, zahraničním obchodním společnostem nebo finským obchodním společnostem spadajícím
pod 2 zákona o právu cizinců a některých obchodních společností vlastnit a kontrolovat fixní aktiva a
akcie, vydaného 28. července 1939, není dovoleno vlastnit akcie této společnosti, ani není dovolen převod
akcií na cizince z výše uvedených společností.

Každá akcie společnosti, znějící na jméno, musí obsahovat upozornění, které zakazuje převod akcií
na cizince nebo výše uvedené společnosti. Podobné upozornění musí rovněž být uvedeno v rejstříku akcií,
na každém prozatímním potvrzení, které by mohlo být vydáno a na každém kuponu, který by mohl být
připojen k akcii na jméno.

§ 5

Nejménč 75 % akcií společnosti must vždy být ve vlastnictví a držení státu nebo instituce sociálního
zabezpečení, avšak tak, že 51 % akcií musí vždy být v přímém vlastnictví státu.

§ 6

Společnost mí představenstvo, správní radu a správního ředitele.

Představenstvo je tvořeno nejméně devíti a nejvíce třináctí členy zvolenými valnou hromadou akcio-
nářů. Kromě toho může ministerstvo obchodu a průmyslu jmenovat jednoho člena jako svého předsta-
vitele v představenstvu. Osoba, která dosáhla věku 67 let, nesmí být zvolena členem představenstva.

Správní rada je tvořena nejméně pěti a nejvíce sedmi členy zvolenými představenstvem. Kromě toho
může ministerstvo obchodu a průmyslu jmenovat jednoho člena jako svého představitele ve správní radč,
jestliže toto ministerstvo nejmenovalo svého představitele v představenstvu. Členy správní rady musí být
osoby obeznámené se sférou činnosti společnosti.

Společnost může mít jednoho nebo několik zástupců správního ředitele.
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§ 7

Funkční období členů přcdsiavcnsiva končí & ukončením iřetí výročr' valp.é hromady akcionářů od
zvolení. Každý rok po řadě odstupuje jedna třetina či počet k ní nejbližší z členů představenstva zvolených
na výroční valné hromadě, takže každý třetí rok odstupují ti členové, jejichž odstoupení nebylo na řade
v předchozích dvou letech.

Představenstvo volí vždy na jeden rok ze svých členů předsedu a místopředsedu.

Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomen nadpoloviční počet jeho členů.

§ 8

r"ředMavcnstvo musí

1. dohlížet na vedení společnosti vykonávané správní radou a správním ředitelem,

2. podávat výroční valné hromade akcionářů zprávu o závěrečném vyúčtování a o revizní zpi.ívě,

3. schvalovat počet členů správní rady, jmenovat předsedu, místopředsedu a nutný počet ostatních členů
správní rady, správního ředitele a zástupce správního ředitele a rozhodovat o jejirh platech,

4. rozhodovat o záležitostech týkajících se velkého omezení či rozšíření činnosti společnosti nebo
podstatné zmčny organizace společnosti,

5. dávat správní rad6 instrukce o záležitostech velkého dosahu nebo zásadní důležitosti,

6. rozhodovat o svolání valné hromadv akcionářů.

Správní rada musí zajišťovat administrativu společnosti a vlastní organizaci její činnosti.

Čtcnové správní rady jsou jmenováni na čtyři roky, takže jejich funkční období končí s ukončením
čtvnétw finančního období od jejich zvol ní, nejpozději však při dosažení veku 65 let.

Správní ředitel společnosti může být předsedou nebo místopředsedou, či členem rady a zástupce
správního ředitele může být místopředsedou či členem rady.

Správní rada je schopná usnášení, je-li přítomna více než polovina jejích členů.

Předseda představenstva a člen zastupující v představenstvu ministerstvo obchodu a průmyslu mají
právo účastnit se schůzí správní rady.

§ 10

Podpisové právo za společnost má správní ředitel a členové správní rady, vždy dva z nich současné.

Správní rada může udělit podpisové právo osobám zamestnaným společností lak, že se podepisují dvě
společně nebo každá zvlášť spolu se správním ředitelem nebo členem správní rady.

Správní rada rozhoduje o signatářích per prokura. Právo podepisovat per prokura může byt pouze
propůjčeno, takže majitelé podpisového práva per prokura se podepisují dva současně nebo každý zvláSť
spolu se správním ředitelem nebo členem správní rady nebo společně s osobou, které správní rada
propůjčila podpisové právo.

§ 11

Finančním obdobím společnosti je kalendářní rok.

§ 12

Společnost nesmí mít méně než pěl a více než osm řádných revizorů a stejný počet zástupců revizorů.
Alespoň jeden řádný revizor a jeho zástupce musí být schváleni ústřední obchodní komorou. Kromě toho
jeden z řádných revizorů musí být představitelem ministerstva obchodu a průmyslu a jeden musí být
představitelem Státního úřadu hospodářských revizorů.

Revizoři jsou jmenováni na jeden finanční rok. Osoba, která dosáhla věku 67 let, nemůže být
jmenována revizorem.
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§ 13

Oznámení o svolání valné hromady akcionářů musí být akcionářům doručeno doporučeným dopisem
každému akcionáři na adresu, kterou oznámil registru akcionářů společnosti, nejdříve čtyři týdny a
nejpozději jeden týden před jejím konáním.

§ 14

Výroční valná hromada akcionářů se musí uskutečnit do konce měsíce června.

§ 15

Výroční valné hromadě akcionářů musí být předloženy tyto materiály:

1. závěrečné vyúčtování tvořené výsledovkou, bilancí a výroční zprávou;

2. revizní zpráva;

3. stanovisko představenstva k záverečnému vyúčtování a k revizní zprávě;

musí být rozhodnuto o:

4. schválení výsledovky a bilance;

5. dispozicích plynoucích ze zisku nebo ztráty, vykázaných ve schválené bilanci;

6. uvolnění čienú správní rady a představenstva či správního ředitele a jeho zástupce z veškeré osobní
odpovědnosti;

7. počtu členů představenstva a počtu revizorů, které je třeba na valné hromadě akcionářů zvolit;

8. platech členů představenstva a revizorů;

musí být určeni:

9. členové představenstva, jejichž funkční období skončilo;

10. revizoři a jejich zástupci;

musí být řešeny:

11. jiné záležitosti jmenovitě uvedené v oznámení o konání valné hromady.

§ 16

Na tuto akciovou společnost se musí vztahovat ustanovení zákona ze dne 31. prosince 1931 a částečně
revidovaného 6. března 1947 o právech státní rady odstoupit některé státem vlastněné průmyslové podniky
zřizovaným společnostem s ručením omezeným.

73



ČÁST B:
PROJECT MANAGEMENT (R. A. Raade, IVO)

Řízení projektu (project management) velké elektrárny je velice komplikovaná a mnohostranná
úloha. Plní jak technické, tak administrativní funkce. Řediteli výstavby je dáno oprávnení disponovat
lidskými, materiálními a finančními prostředky, jejichž objem je odstupňován podle velikosti a složitosti
projektu. Od ředitele (manažera) projektu se očekává, že synergickým (souběžným, se vzájemným
ovlivňováním) využíváním zdrojů, tj. prostředků, dosáhne předem stanovených cílů projektu. Autorovým
záměrem je podat stručný popis hlavních rysů systému Project Management, který je používán u přední
finské elektrárenské společnosti Imatran Voima Oy (IVO).

Struktura systému

Rozčlenění investičního projektu IVO, jeho rozfázování, je znázorněno na obr. 1. Můžeme si před-
stavit, že rámec Project Management (PM - řízení projektu) znamená časově odstupňované pásmo, kterým
se k cíli pohybuje střela; ukazuje to obrázek 2; příčný řez ukazuje obrázek 3. Každá z dílčích částí pásma
a pohybu střely má svůj vlastní specifický obsah, který se mění v závislosti na časové fázi jako funkce času,
jímž projekt prochází. Celek je na obr. 4.

Hlavní funkce

Hlavními funkcemi řízení projektu (PM) jsou:

1. určení cíle a zjišťování (měření) výsledků,

2. nástroje řízení,

3. vedoucí úloha v projektu.

Cíle projektu, vytčené v době ustavení projektu, jsou základnou pro řídicí nástroje projektu. Ty svým
vlivem působí na provozní činnosti, které směřují k dosahování cílů. Vedoucí role, která je nejnáročnější
úlohou, přísluší řediteli projektu (project manager). Kromě určování cílů a řídicích nástrojů tato funkce
zahrnuje všechny lidské aspekty projektu: personál, okolí (životní prostředí) díla, organizaci a péči o
vnitřní a vnější (domácí a zahraniční) zájmové skupiny.

Určení cílů a zjišťování výsledků

Cíle projektu jsou určovány ve třech dimenzích. Postupcvó cíle, uspořádané na časové ose, tvoří
"project baselines" - základní trajektorie projektu. Jejich dimenzemi jsou technika, časový rozvrh a
ekonomika.

Základní technická trajektorie

Typická základní technická trajektorie je definována technickým výkonem a funkčností, spolehlivostí,
bezpečností a vlivy na životní prostředí. Schválené parametry, které se k uvedeným vlastnostem vztahují,
jsou určeny jako cíle a předpokládá se, že jejich dosažení se bude zjišťovat nezávisle navrženými systémy
měření postupu, výkonu a zajištění jakosti.

Základní plánovací trajektorie

Plánovací trajektorie je definována předem stanoveným datem začátku komerčního provozu elektrár-
ny, časovým intervalem předpokládaným pro trvání projektu (tj. pro existenci elektrárny, pro dobu jejího
životního cyklu) a optimalizovanou strukturou vztahů (topologie) síťového grafu, přihlížející ke struktu-
rám činností, závislostem a omezením, trváním a datům začátků a konců.

Základní ekonomická trajektorie

Ekonomická trajektorie má čtyři vzájemně odpovídající složky:

- náklady životního cyklu (life-cyclc-cosi) na vyrobenou jednotku energie (kWh) za ekonomické
období existence elektrárny,

- získaná hodnota (earned value) z časově rozvržených investičních nákladů projektu elektrárny,

• struktura financování a tok hotovosti projektu,

- ziskovost z pohledu interního nebo externího klienta.
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Nástroje řízení projektu

Řídicí nástroje projektu můžeme rozdělit do tčchlo hlavnich oblasti, odpovídajících zmíněným trajekto-
riím:

1. řízení konfigurace,

2. f ízení časového rozvrhu a zdrojů,

3. řízení nákladů.

Plán projektu (Project Pian) tvoří základnu veškeré provozní kontroly a vedoucího postavení v pro-
jektu. V plánu projektu jsou definovány všechny důležité a účelné klíčové cíle hodnoty řídících a
kontrolních parametrů časového rozvrhu, nákladů a technického provedení. Mohou být také určeny
ostatní faktory, jako je taktika zajišťování dodávek, celková organizační, ekonomická, technická, průmys-
lová politika a jiné další cíle. Plán projektu popisuje, jak může být těchto cílů dosaženo.

Řízení konfigurace

Řízení technické konfigurace elektrárny začiná při předběžném technickém řešení a pokračuje
v celém dalším životě elektrárny.

Jeho prvky jsou:

- fyzická a funkční konfigurace,

- všechny s ní spojené dokumenty.

Zázemím řízení konfigurace při provozu elektrárny je všestranná melodická pomoc matematických
metod a výpočetní techniky; účelem je dosahovat nutné ekonomie provozu a spolehlivosti. Objekty léto
tzv. logistické pomoci (logistika je americká vojenská systémová teorie - organizace týlových služeb) jsou:

- způsobilost k obsluze a údržbě,

- provozní dokumenty,

- kvalifikovaný provozní personál,

- speciální nástroje a měřicí přístroje,

- náhradní díly a provozní hmoty.

Stadii řízení konfigurace jsou identifikace, kontrola, zjišťování stavu a ověřování. V podrobnějším členění
vypadá řízení konfigurace takto:

1. Technická dekompozice a kódování projektu.

2. Agenda technické dokumentace jako součást souhrnné dokumentační agendy projektu.

3. Agenda technických rizik a spolehlivosti s ohledem na bezpečnost, požadavky úřadů na spolehlivost,
funkčnost a dostupnost atd., pomocí průběžné analýzy a zajišťováni jakosti.

4. Technické řeše..i systémů s cilem dosáhnout projektových technických parametrů a zvládnout rozh-
raní (styčná místa) mezi různými systémy elektrárny.

5. Agenda komponent a materiálů; má dvč hlavní části:

- agendu komponent (montážních skupin) s nadoborovým řízením a kontrolou (koordinací); tato
agenda zahrnuje plánování, zajišťování montáží a zkoušek a zajištění jakosti jednotlivých kompo-
nent,

- agendu materiálů; jejími prvky jsou:

- kódování a specifikování vlastností komponent a materiálů,
- seznamy materiálů a komponent,
- materiálové požadavky,
- vytváření dodávkových souborů,
- poptávky (výzvy k nabídkám), porovnání nabídek a objednávky, kontrakty,
- inspekce, kontrola zajišťování dodávek,
- zajišťování jakosti,
- doprava, cla, způsob odeslání a přepravy,
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- přejímání, inspekce a uskladnení,
- kontrola montáže, provozní zkoušky, spoušténí.

6. Řízení agendy technických zmén, která prochází vSemi fázemi projektu, má tylo prvky:

- určení základní konfigurace pro dokumentaci a prohlášení závaznosti projektového řešení,

- identifikace zménových požadavků a analýza jejích důsledků,

- příprava realizace zmčn, rozhodnutí o zmenách,

- provedení a sledování zmčn.

Řízení časového rozvrhu a rozvrhu zdrojů

Potřebnými prvky pro řízení časového a zdrojového rozvrhu jsou:

1. Rozčlenení a kódování projektu

- technická dekompozice elektrárny podle její technické struktury,

- struktura členční prací podle způsobu, jakým je elektrárna projektována a budována,

- struktura organizačního členční (pro vymezení odpovčdností)

2. Plánováni a kontrola časového rozvrhu
- hierarchie různých typů časových plánů, jak v technickém členční, tak v členční podle prací,
- pracovní postupy pro průbéžné časové plánování, sledování skutečností a podávání zpráv pro

analýzy, predpovedi a pro aktualizaci plánů.

3. Plánování a kontrola zdrojů pro všechny variantní údaje o zdrojích, vstupující do projektu buď
metodou omezených zdrojů, nebo omezením času.

4. Zpracování rizik časového rozvrhu, při kterém se aktivní usiluje o poznání a odsiranční všech faktorů
působících rizika v časovém plánu projektu.

Řízení nákladů

Do řízení nákladů projektu patří:

1. Nákladové inženýrství, které je aktivní analýzou a projektováním nákladů existence (životního cyklu)
a investičních nákladů elektrárny.

2. Odhadování nákladů pro potřebu nákladového inženýrství (projektování nákladů); sestává z hierar-
chie variant odhadů, užívajících odlišných odhadovacích technik podle fáze, v níž je projekt, a
z databáze nákladových informací pro poskytování informací o cenách.

3. Kontrola provozních nákladů, která obsahuje všechny nezbytné postupy a činnosti pro dosažení
rozpočtové (ekonomické) trajektorie v průbéhu uskutečňování projektu. Jsou to např. rozpočtování,
sledování skutečnosti v nákladech, analýza odchylek, prognózovaní nákladů, vypracování zpráv, a to
jak z hlediska získané hodnoty (earned value), (ak skutečných nákladů. Financování s plánováním
toku hotovosti, sledování skutečnosti a předvídání, platby, vyrovnávání finanční struktury a zdrojů,
správa různých půjček a úvčrů.

4. Financování s plánováním toku hotovosti, sledování skutečnosti a předvídání, platby, vyrovnávání
finanční struktury a zdrojů, správa různých půjček a úvčrů.

5. Analýza ziskovosti (schopnosti dosahovat zisk) a její důsledky na projekt.

6. Zpracování ekonomických rizik

- riziko provozních nákladů v důležitých nákladových faktorech a prvcích za existenci projektu,

- vyloučení smluvních rizik definováním sluvních závazků,

• rizika financování.

Vůdří úlohu v projektu

Prvky vůdčí úlohy v projektu jsou:

• systém řízení,

- organizace,

- personál,
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- řízení kvality,
- okolí projektu.

Systém řízení

Systém řízení, který má byt použit, musí být přizpůsobován mčřítku, účelu, typu a fázi projektu. Je
také ovlivňován podnikovou kulturou a kulturou místa realizace projektu. ÚspčSným přístupem je řízení
podle cílů a výsledků, kdy cíle jsou určeny pro každého jednotlivce a výkon je mčřen podle tří základních
trajektorií v každé dimenzi, jimiž jsou čas, náklady a technická úroveň.

Organizace

Organizace projektu je přizpůsobena projektu. Její prvky jsou:

- základní struktura všech zúčastnených organizací a styčná místa mezi nimi,
- oprávnení, odpovčdnosti a rozdčlení prací uvedené v popisech práce pro každčho jednotlivce,

- postupy výmčny informací.

Personál

Zkušený, motivovaný a včcí zaujatý personál je klíčem k úspechu projektu. ZvláSť důležitá je osoba
ředitele projektu a jeho Štáb. Lidé vybraní pro projekt musí splňoval vysoké kvalifikační požadavky, být
osvčdčcni a vyškoleni pro své pracovní zařazení.

Řízení jakosti

Komplexní řízení jakosti by mčlo být součástí vSeeh postupů a činností projektu. Pro rozsáhlejší
projekty by mčly být vypracovány zvláSl ní manuály a smernice kvality. Ty by řešily post upy zajišiční kvality
v projektování i při zajišťování dodávek, výstavby, spouSlČní a lakč by zajišťovaly kvalitu speciálních
technologických mčřcní pro kontrolu kvality.

Okolí projektu

S růstem rozsahu projektu a jeho působení na okolí roste význam řešení okolí projektu, životního
prostředí a jeho různých zájmových skupin. Již v raných stádiích projektu by mčl být zpracován plán, jak
zvládnout rozmanité, často se střetávající zájmy, a tento plán by pak mčl být po dobu trvání projektu
průbčžnč aktualizován.

Informační systémy

Jak se projekty stávají komplikovanejšími, stává se důležitější i role informačních systémů. Informační
systémy využívají v nejširším smyslu všechny oficiální a neoficiální systémy pro sbčr a výmčnu informací.
Nejdůležitějšími faktory jsou:

- Datová architektura; definují se datové prvky, obsahy, cíle operací, shromažďování a použití pro
každou informační položku, pro každou oblast řízení, tak jako jejich vzájemné vztahy.

- Systémová architektura pro různé informační systémy. Patří sem též sbčr informací a jejich opétné
vyhledávání, výbér, vkládání a ukládání, ovéřování a zpracování, výpis informačních výstupů,
distribuování, přenos, ochrana informací. Část informačního systému je automatizovaná.

- Architektura datového systému, obsahující jak zásadní, tak praktická řešení systémové automat-
izace pomocí hardwaru, aplikačních softwarových prostředků, datových komunikací a aplikačních
programů.

K českému překladu: V oboru Projed Management je výraz "projekt" užíván v SirSím významu a
označuje zámčr určený k uskutečnéní, organizované podnikání pro dosažení určitého cíle nebo řady
postupných cílů. Projektem je tu mínčn zámčr a také činnosti při príprave, výstavbe a provozu elektrárny
a dále činnosti spojené s ukončením provozu a s fyzickou likvidací odstavené elektrárny. Výraz projekt
v našem úzkém smyslu technického, ekonomického a organizačního řeSení výstavby, ve lormč projektové
dokumentace stavby, je proto nahrazován výrazy s podrobnejším určením typu činnosti nebo druhu
dokumentace, např. přcdbčžný projekt, detailní projekt, technické řeSení, projektování apod.

Tabulkový přehled ukazuje uplatnení systému řízení projektů v organizační struktuře, činnosti a
v informačních systémech společnosti IVO. Podklady s texty v angličtine doslal Energoprojekl při semi-
náři o automatizaci projektové přípravy a o řízení investiční výstavby, který uspořádala IVO v Praze
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27.-28.5.1987. Je to soubor schémat, seznamů a tabulek, který IVO sestavila ze svých materiálů, které měla
v době konání semináře a na nichž přednášející objasňovali přístup IVO k řízení investiční činnosti.
Jednotlivé části vzni kaly zřejmě postupně; přesto je výsledkem dosti ucelený soubor se značnou informač-
ní hodnotou. V českém překladu tabulkového přehledu nebyly záměrně používány ty české odborné
výrazy, jejichž význam je v našich předpisech, normách a praxi vymezen odchylně proti západní praxi, a
to i když by některé shodné rysy jejich použití umožňovaly.

Poznámka redakce
Dalších celkem 54 stran dodatku k Příloze B uvádíme z technických důvodů ve formě
dodané autorem - nestránkováno.
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FÁZE PROJEKTU

ZAJIŠŤOVÁNI DODAVEK A VÝSTAVBA T
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1. Hlavni správa projektu
A •zásady řízen1 projektu
B Skolení v řízeni projektu

2. Organizace projektu

3. ftizeni projektu X výstavby
A plá-i projektu
B struktura členěni projektu
C rasové plánovaní a iMzeni zdrojů
D řízen1 nákladů
E zpracováni rizik
F nadoborové řízeni (koordinace výstavby)

Fl databáze pro koordinaci
F2 řízeni konfigurace

S nástroje řízeni dodavatelů
H sladováni postupu a podáváni informaci o postupu

4. Materiálová agenda
A zajišťováni dodávek
B materiálové hospodářství stavby

5. R1zen1 prací na staveništi
A organizace na staveništi
B správa staveniště

6. Smluvní agenda

7. ft1zen1 jakosti
A zajisténi jakosti
B řízen1 jakosti

8. Agenda dok1add

9. Informační systémy
A celková struktura informačního systému
B identifikace datových položek
C architektura dat
D návrh ruíni a automatizované části informačního systému
E architektura datového systému
F plán realizace systému

hardware
programovací prostředky
aplikační software
komunikační prostředky

Q analýzy hardwaru a softwaru zemi RVHP
H určení vlastnosti systému
I vývoj aplikačního systému a jeho dokumentace

databázové struktury a obsahy
sběr., zaváděni a ověřováni správnosti dat
zpracováni dat
metodika a*obsahy zpráv (výstupů a výstupních sestav)
vstupní a výstupní rozhraní k ostatním systémům
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projektu
KonzuT tačn 1 siužby
Zaškolovaní do projektu
Najizděd služby
Plánováni projektu
Určeni d l e projektu
Kontrola projektu / výstavby
Analyzováni rizik
Kontrola dokumentů
Kontrol a dodavatelä
Kontrola změn
Nástroje (prostředky) projektu

H l

1 Definice záměru projektu a odpovídajících cílových hodnot
2 R1d1c1 principy pro každou složku projektové trajektorie
3 Defames praktických plánovacích a kontrolních pracovních

postupA (procedur)
4 Struktura realizace stavby

V posobnosti jsou:

1 Celková koncepce a struktura
2 Detailní popisy zásad pro kontrolu projektu
3 Názvosloví a slovník projektu
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B. 1 Hlavni dlouhodobé d l e
- vysoce kvalifikováni specialisté pro iMzeni projektu
- celá organizace projektu se škol 1 v uskutečňovaní
řízen1 projektu v praxi

B. 2 Skol i c -I proces
Hlavni moduly:
- hlavni správa projektu
- určeni (vymezeni) d l e projektu
- organizace projektu /výstavby
- časové plánováni a plánováni <rozvrhováni) zdrojů
- řízeni nákladů
- kontrola časového plánu
- kontrola nakladä
- materiálová agenda
- nadoborová kontrola (koordinace)
- dokumenty
- vôdč 1 rol e

B.3 Přehled forem skoleni v řízeni projektu
- texty
- výcvikové materiály
- výcvik v simulovaných podmínkách (formální trénink)
- podáváni zpráv, vyhodnoceni a návrhů
- spolupôsobení manuálového prostředí
- příprava Školicího materiálu

Jednot!i vé skoli c1 modul y:
- řízeni projektu ve fázi technického řešeni (projektováni)
- řízeni projektu ve fázi výstavby
- řízeni projektu ve fázi najížděni

Manuály:
- politika vedeni projektu / výstavby
- organizace projektu a plánováni
- řídíc1 a kontrolní nástroje
- materiálová agenda
- agenda dokumentace
- řízeni projektováni
- výstavba a řízen1 prací na staveništi
- zajištěni jakosti
- informační systémy
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Plánováni organizace projektu poskytuje pomoc i těrnto oborům:

1. Analýza současné situace
2. Kritéria pro organizační strukturu
3. Manuál organizace projektu
4. Popisy prací
5. Postupy výměny .informaci
6. Systém vyhodnocováni výkonu
7. Kvalifikace personálu
S. Vybrané školicí programy

t=i y s i n é r~ r~i

manuály a
smernice
společnosti

personálový
manuál

manuál ŕ
projektu

manuál agendy
dokumentů

smerné manuály
projektován1

manuál saj i stěn i
jakosti techni e-
kých disciplin

manuá1 zaj i ěťo-
váni dodávek

dokumenty
o výstavbových
smlouvách

manuál kontroly
výstavby

manuály
projektu

-o

-t>

organizační
manuál

manuál
kontroly
projektu
(stavby)

manuál
projektováni

pop i s p r o g r arnu
zajištěni
jakosti

manuál
materiálové
agendy

stavenistn1
manuál

smernice
projektu

organizační
směrnice M
směrnice
kontroly
projektu
(stavby)

směrnice
projektován1

směrnice
zajištěni
jakosti

směrnice
materiálové

KJ staveni stn1 Tj
"t̂ | smernice ji



1 Organizováni práce

2 Struktura a hlavni náplně

3 Účast pr'i podrobném plánováni

4 Vyhodnocováni proveditelnosti dôležitých r*ezůr
v časovém plánu

1 Základni návrh struktury členěni a kódováni projektu

2 Technické členěni (dekompozice) elektrárny a kódováni

3 Struktura členěni a kódováni prací

4 Členení prvko nákladA

5 Kódové označováni činnosti a mi Trilka časového plánu

6 Položky zjišťováni <měr"en1> postupu prací a produktivity

7 Určeni a kódováni zdrojů (pracovní sily a zarMzenD

8 Třídicí systém informaci o materiálech

9 Struktura a kódováni organizačního členěni
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rozpočet

odhad nákladů

plánovaná
získaná
hodnota

rozpočet

odhadnutý
náklad

nákladov*
prvek

úroveň časo-
vého plánu

místnost / modul

T
podlaží / úroveň

T
zarMzeni / obiektT
část staveniSté

projekt

část projektu

1
dodávkový soubor

1
soubor prací

/

prvek
dodávané précs

odhadový prvek •—<

činnost

zarWzeni /
komponenta

rni 1n1k

dokument
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pracovni
fáze

1
projek-
továni

výstavbo-
vé prácit

obchodn1
činnosti

přejímáni
do pro-
vozu

montážn1
práce

I
strojní
montáže

elektro-
technické
montáže

montáže
potrubí

montáž
ocelových
konstrukci

montáže
automati-
zace/SKft

hlavni
ván 1 a

I
správa
projektu
/výstavby

I
ochrana
prostředí

!
bezpeč-
nost
práce

pláno-
správa

1
plánováni
ochrany

staven i ětn-i
služby

1
správa
stave-
niště

1
infor-
mační
služby

1
ochrana
elek-
trárny

>

kontrola
elek-
trárny

kontrola

|
správa
archivu

agenda
doku-
mentfl

1
zpra-
cován 1
dat

r .L

i

\
vzájemně propojeno



elektrárenský
blok

souvis-fd
investice

staveniáfcé
(dočasné)

JL
±

elek-
trické
systémy

jaderná
výroba
tepla

systémy
chladicí
vody

stavební
práce
a budovy

doprava služby a
výrobní
jednotky

stavební
práce a
objekty

reakto-
rové
systémy

chladiči
systémy
primáru

chladicí
systémy-
sekundár

ochranný
systém
reaktoru

zlepšeni
silnic

nakládací
a vyklad,
zať" izeni

rozvod a
údržba
el.sitě

výrobny

kompen-
zátor
objemu

kontrola
regulace
ochrana

výrobna
betonu

montážní
haly

položky stanovené technickým odhadem



>s r-i «^ r-» -f
e p=» t— o> _j

r
II

p
TJ
0
a

Y1

r

I
í
0
p

3
2ľ

\ > •—•
J; o
U 10

•r-
1.1i J :
iB O

i— r—

O 'II

O O
W -Si

I
O

i. 3

4J i"l
4-1

| |

o 5
m ci

Ou

u

•5- iti
r—

ti

- -5
+:•

10

- S
i l l
4-1

ľl

111

+

1

5
"D
c0

j :

1
0
JŮ
í.
3
*>

ľ
U
IB
W

3

0

T

n

C iB
r- >

P >:;!
o >

1
1

T-

3
_̂

+5
0
a

i

ai
t!
c0

3

0
+:•
l i j

in

T-

o

c
0

.x

1
1

•r*

•5
0

•3

>

C -<B
>

O O

Ji >

1

5t?
r

5

.̂0
•P
iTÍ

t "

p
c0

-J

T"

•S

+:•

T-
C

P"
0
i -

0
- Í :

u-

P

•3

>

r~
0

4-1'
i —

o

i -

•í
o

j . '

>

i
i
i
i

0
+.1
v
•D
ÍL

£
•p-

JZI
3
i.

4-'
0
a.

i
i
i

i

i

T 0

tjl ill

> a
+:• Č
in T-

1

í i

5
v
'ľ
am ÍĹ

•r- CO

J

l5 T
U

L L
3 1

2>r
L
4Í
W

r
£

ií

13
0

r
£

£

r P

L L

0 3
4J

l i -
li 3
4í L
N4-1

pnopsA



£3 "t- r- «_-« l< -t- •_-! r~ ^ *ss

vybrané prvky
struktury čle-
není systérnô
elektrárny
podle práci

struktura
členěni práci
podle srniuv
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0
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data uspořádaná hierarchicky podia smluv
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Výstavba

budovy

místnosti, prostory

výstavbové oblasti

úrovně

konstrukce

prístupové cesty

Systémy

iásti elektrárny

skupiny systémA

systémy

h1avn1 komponenty

kódován 1

AKZ / Aniage Kennzeichnung

(Loviisa I & 2, Paks lr2 bloky 1-4)

Kraftwerk Kennzeichnung System

(Loviisa 3 budoucí bloky 5 a 6)
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C- 3. Časové

C- 2

1 Filosofie äasového plánováni

2 Struktury a hierarchie časového planu

3 Typy, názvy a účel časových plánů

4 Naplň podrobného časového plánu

5 Metodika a postupy časového plánováni

6 Prstxs časového plánováni

7 Technika postupné aktualizace, vyjadřováni věcných

vztahä (topologie síťového grafu), milnikä a stiskané

pracovní doby

8 Vyká2^>ván1 činnosti dodavatelů a postupu prací

na staveništi

1 Tr1děn1 a kódováni zdrojů

2 Integrace riseni zdrojů a systému časového plánováni

3 Metodika <Mzen1 zdrojů

4 Plánováni pi"1 omezených zdrojích
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Technické
clenětff —

hierarchie
časového plánu

Členení
•podle prac1

elektrárna

část
elektrárny

soubor systé-
mů

systém zai-M zen 1

souhrnný
Plán

I
zadávací

časový plán

Plán
s postupovými

dli

i*1d1c1
(operativní)
časový plán

projekt
(stavba)

část projektu
<stavby)

dodávkový
soubor

soubor
výstavbových prac-f

pracovn1 položka

podrobný
realizacni

časový plán

seznam prací
(pracovních

oparac1>
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p rojek tovan1

O. T
podáváni zpráv

1.

V
4.

A

1 souhrnný plán

2 zadávací
časový plán

3 plán postupo-
vých c H O

4 detailní plá-
ny a seznamy
operaci



c _ Opt imalizace zatíženi zdrojů

Počátečn -f s i tuace

- nevyrovnané rasové
ohodnocen 1 či nnost 1

- nereálné
zatíženi zdroja

Analýza - 1.fáze

- nejdi" 1 ve
přípustný za

- zdroje
jsou omezené

Analýza - 2.

- nejpozději
prípustné ukončení

- omezené zdroje

Analýza - 3.faze

- nejdříve
přípustný za>i:átek

- omezen1 času

Analýza - 4.fáze

- nejpozději
přípustné ukončeni

- omezené zdroje

Cílová situace

- optimální
časové ohodnoceni

- vyrovnané zatíženi
(čerpáni) zdroj©

Výsledky

- změny v časovém o-
hodnoceni či nnost1

- vysoké ri siko
opožděni výstavby

- vysoké náklady

- dostatek zdrojů

- vycház1 opožděn1

- vysoké kapitálové
<úvěrové) náklady

- dostatek zdrojů

- opožděné ukončeni

- nízké kapitálové
náklady

- přetíženi zdrojů

- ukončen -i včas

- velmi vysoké
kapitálové náklady

- přetíženi zdrojů

- vysoké r i siko
zpožděn1

- velmi nízké
kapitálové náklady

optimální
sled činnosti

optimální
zatíženi zdroja

optimální
kapitálové náklady
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vztahy pri
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sitSový
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Při Montáži
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1. Hlavni zásady ŕizerd nákladů

2. Klasifikace a metodika odhadováni nákladů

3. Zásady optimalizace nákladů za dobu životnosti

4. Rozpočtován 1 a stanoven "í krivky průběhu nákladů

(nákladové trajektorie)

5. Sledováni nákladové skutečnosti, analýzy situace, zpraco-

váni prognóz a zpráv o tendencích a stavu při dokončení

6. Analýzy a prognózy toku hotovosti

7. Analýzy a prognózy potřeb cizích měn

©• Účetnictví a kontrola faktur

9. Použiti principu získané hodnoty

10. Organizace, pracovní postupy a popisy práce

11. Integrace nákladů s rozvrhem času a zdrojů projektu

12. Požadavky na dodavatelské vykazováni nákladů

13. Postupy pro rozhodováni

14. Postupy pro zpracováni zrněn nákladů

£:• H i ersir-izihi e ocJťtsicJi.̂ i náikT

strategické plánováni > řádový odhad

ověřovací studie > zpřesněný odhad

koncepční řeSeni > odvozené a modulární (parametrické)
propočty

předběžné projektovaní --> předběžná množství

detailní projektováni > podrobná množstvi

výstavba > plán čerpáni rozpočtu podle kontraktů



£> Kontrolní systém r*Ál<7
rasového plánu a rozvrhu

ORGANIZACE
odpovědnost
za vymezeni
prac-f

odhadováni

plánováni rozpočtováni měřeni prací zjišťováni nákladů predpovedi

časová plány
zdroje

integrace ná-
kladů a plánů

časové
plány

podrobný
střední

zadávací

rozpočty, měřeni
skutečné práce a
nákladů, prognózy

vykazováni účet nákladů
zprávy V

analýzy
nákladyO

prognózy

náklady P

kontrola
nákladů

revise
zprávy V = zprávy o odchylkách
náklady 0 = náklady podle orga-

nizačního členení
náklady P = náklady podle prací

Schéma výpočetního systému

PLAN
úsečková
grafy

ROZPOČET
soubory prací
okamžité hodno
ty trajektorii

-

MeftENÍ PRACÍ
získaná
hodnota

EVIDENCE NAKLADO
skutečné náklady

^ < : -

.,, >
PROGNÓZYodhady a
prognózy
k dokončení

ANAL V
výkazy nákladů
diagramy tren-
dů odchylek



získané hodnoty

1. základna
a zásady
postupu

2. základni
rozhodnutí

3. celkový
popis

4. méťeni
získané
hodnoty

8. postupy
vycházející
zs smluv

->5.

6.

7.

prognózy

charakteristi ky
provedeni

analýza
odchylek

9. určení
rozpočtové
trajektorie



r—i k

1. Průprava v zásadách zpracováni rizik

2. Taktika a pracovni metody při prováděni analýzy rizika

3. Identifikace v oblastech analýzy rizik

4. Prováděni analýzy rizik ve vybraných oblastech výstavby

5. Spolupráce a pomoc pri vlastni práci na analýze rizik

A n a l 'rsral t-—i

pravděpodobnost

alternativa
s nízkým rizikem

alternativa
se středním rizikem

alternativa
s n1zk ým rizikem

stťedni
hodnota <1)

náklady

alternativa 2

střední 1"
hodnota<2)

náklady



si k

minimum maximum náklady

P r avděpodobnost

minimum nejpravděpodob
nějéi hodnota

maxi mum nák1ady

c e n "f v a n a l ^ -i = "i l-=:

pravděpodobnost

ininimáln-l néJPľavdé-
náklad I podobnejší

I náklad

výchozí
ohodnoceni

necekaná
skutečnost

necekané
vysoká cena

náklady
dôsledky
zčásti kryté
pojištěním

hodnoty nákladô pôso- náklady
bíd finanční ztrátu projektu
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odhadnuté
rozpéťf
náfcladQ

pra vdépodobnos t

nákladový
odhad 1

nákladový
odhad 2

nákladový
odhad M

T100

skutečný
náklad

čas

Posouzeni

pravděpodobnost
nepřekročen1

30X

105í
OX

pôvodní
cHový náklad

celkový náklad

Nákladové d l e Si nepŕedv Idanost

ioo:<

pravděpodobnost
rieprekročent

cHový náklad náklady



F". 1

1. Vymezeni dôležitých pracovních procesů

2. Vymezeni obsahu a struktury datové báze nadoborového

tv1zen1

3- Procedury (podprogramy) pro výběr, shromažďováni,

vkládáni a aktualizaci dat

4. Podprogramy pro databázové výpočty a analýzy

Pí-f zer-i-f konfigurace

1. Identifikováni konfigurace

2. Agenda řízeni zmén

3. Zjišťováni stavu konfigurace

4- Přezkoumáváni (revize) konfigurace a vydáváni

osvědčeni

5. Overovaní užitečnosti požadavků

6. Systém podáváni zpráv o odstraněni závad



F7 - S Řízeni konfigurace

Jednotný postup pro ŕ-ízen 1 a kontrolu základního projektového
a jeho změn v průběhu všech fázi projektu.

to samostatná disciplina, ale spia soubor standardních
vzájemně spolupůsobících prostředků v tMzraní projektu,
v projektováni a výstavbových činnostech.

Trvá i po dokončeni stavby po celou dobu existence elektrárny.

R- 2 Fáze rizeni konfigurace

Zadáni a vymezeni základní technické postupové linie
(techni cké t r a jektor i e).

Definováni základní linie (trajektorie) pomoci príslušných
dokumentů (projekt, dodavatelská provozní dokumentace).

Značeni s odkazy na vzájemné souvislosti zaMzeni, systémů,
procesů a dokumentů.

Zavedeni systému tMzeni změn pri projektováni, výstavbě
a pfvi provozních úpravách

plánováni
analýzy
dokumentace
rozhodnut1
uskutečněni

Propojen1 konfi guracs:

s nadoborovým r"1zen1m
•s materiálovou agendou
s agendou dokumentů
se zásobováním náhradními díly

Zavedeni systému podáváni zpráv pro sledováni skutečného stavu
konfigurace.



<3 N á s t r o j e F-r-o ť" 1 :z<sr-t 1 dodavateli?!

1. Požadavky na nástroje pro ŕ-f zen-f dodavatelů.

2. Hvlaětni ujednáni o postupech tMzeni projektu

ve srní u vri Ich dohodách,

3. 2aineŕen1 práce (zakázky) a souvisej-f c Ich souborů prací

na efektivní výstavbový proces.

4. Vzájemně přizpůsobené požadavky na řízeni dodavatelů.

H Sledovaní a vykazováni postupu

H- 1 SI edováni post-uF-u prací

1. Principy sledováni postupu prací.

2. Požadavky na jednotlivé soubory prací.

3. Rozděleni odpovědnosti mezi dodavatele a personál

projektu.

H - 3t Vykazováni postupu prací

1. Rozlišeni úrovni r'1d1dch postupů a nástrojů projektu.

2. Struktura podáváni zpráv.

3. Podrobné vzory úpravy výkazů a zpráv.

4. Postupy rozdělováni výkazů a práce s výkazy .
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Projektové

10% 30%

činnost

50% 70%
V v" 7

í 00%

Projekt /

projektové práce

zaj i áťovan1 dodávek

výstavba

stavba celkem

váha
činnosti

10 %

50 X

40 X

hodnota
pokro-
čilosti

70 X

60 X

10 X

p o d í l
z cel ku

7 X

30 %

4 ;Í

| 4 1 X

Sledováni postupu stavby

projektové prace|
| systémy| fcompon.| potrubil e lektroj SKŔ {prostory|

. dodávek
výroba
stavební práca |
montáže T

Postupový
sledováni:

miIniky:

začátek pr omýván i
souhlas k tlakovým zkouškám
začátek provozniho vyzkoušeni
provozní vyzkoušeni ukončeno
revize provedeny

10 'í
30 "í
40 K
SO "í
80 'i

osvedčení o provozním vyzkoušeni 100 Jí



SMĚRNICE A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

PLÁNOVÁNÍ PRACÍ PRÁCE INSPEKCE

rozčlenění
časové určení
zdroje
výchozí informace
modelové dokumenty
cíle
zadání úloh

směrnice
profese
normy
nástroje, prostředkyx

postupy
změnová agenda
volba řešení

revize
chyby
schválení
fixace (zmrazení)
dokumenty
měření
kvalitativní
zpětná vazba

zjišťováni postupu

SYSTÉMY : normovaný pracovní proces
pravidla a systémy
systém plánování práce (ARTEMIS)
agenda dokumentů
agenda změn
CAD / CAE (Computer Aided Design,

Computer Aided Engineering)
systém měření
Project Management
systém účasti personálu
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Projektováni

výchozí specifikace materiálů

poptávka

t
obchodn 1 .Si nnos t

kontrola postupur
odesílací podmínky a činnosti

doprava

přejímací kontrola <inspekce)

uskladňováni

montáž

Údaje o komponentách
a materiálech

databáze kontroly
za j i éťován1 dodávek

databáze
nadoborové kontrol y

k on t r o 1 n 1 s y s t é rn
výstavbových m a t e r i á l d

Návaznost činnosti :

specifikováni

obchodní činnosti

kódováni a specifikováni komponent a materiálů

seznamy komponent a materiálä

požadavky na materiál

sestaveni smluvních souboríi

poptávky, srovnáni nabídek* objednávky, smlouvy

inspekce, zajišťováni dodávek

zajištěni jakosti

dopravní činnosti

celní a zasilatelské záležitosti

přejímáni zásilek a přejímací inspekce

uskladňováni

montáž

\

/

\
\

výdejní sklad, odber

montáž

zkušební provoz

spouštěnf
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u z a v f r--áit--» 1 s r n ! u v

* Uzavíráni hlavn-fcři smluv:
- zásady., skladba., typy a zvláštní ujednáni smluv

pro dodávky, výstavbu a služby
- terminy a časové plány plateb

* Metodika projednáváni smluv:
- účastnici projednáváni
- taktika a príprava
- časové nároky
- průběh projednáváni
- protokoly a zápisy

* Sdružováni smluv:
- vytváraní smluvních souborů
- vztahy k hlavni dodávce
- vymezeni zámeru smlouvy

«• ř̂  -f:z:eir-» -f s m l u v n í c h v z t a h f t SK d o h l e d

* Administrace smluv po uzavřeni smlouvy
- předvýstavbová jednáni s dodavateli
- koordinace mezi dodavateli, řízen1 a zajištěni jakosti
- časové plány prací dodavatelů, odpracovaná doba a výroba
- placeni za objern provedených prací podle smlouvy
- kontrola dokončených prací
- přejímací postupy

• S k u t e č n á i-íicsis-fc. na F>r

- spoluúčast v stadiích formulováni
- účast přímo neobsazená ve smluvních ujednáních
- opatřeni pro dodržováni smluvní kázně

* Nabídkový- proces a vyhodnoceni nabídek:
- problémy s nedostatkem konkurence (soutěživosti)

* Smluvní položky
- povolováni, předpisy a bezpečnostní požadavky úř
- zajiěténi a řízeni (kontrola) jakosti
- určeni výrobních závodů sovětských subdodavatelů
- nesovětét-1 subdodavatelé
- časový plán a zpožděni
- záruky a záruční podmínky
- hlavni podmínky smlouvy

* Smlouvy o Jaderném palivu:
- uzavřený palivový cyklus
- smluvní položky o čerstvém a vyhořelém palivu
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A_ 2ajiäten-f Jakosti

1. Seznámeni se systémem IVO

2. Analýza současného systému

3. Podrobný program rozvoje jakosti

4. Skol ic1 program

5. Konzultace organizačních problémft zaj ištěni jakosti

6. Konsultace pťi zaváděni programu

B- ř%-Í2:ierTff j a k o s t i

1. Vybrané požadavky ť1zen1 jakosti

2. Skoleni

3. Technický dozor

4. PÍ ánován 1 i rsspekc 1

5. Plánováni staveništnich technických činnosti

6. Plánováni činnosti rMzeni jakosti ve fázi predávaní

do provozu a kolaudace

7. Vybrané príklady pŕedprovoznich a plánů

pro uváděni do provozu

8. Vybrané prMklady pláníi rMzeni jakosti pro provoz



ŕSTÉM KVALITY V PROJEKTOVANÍ ELEKTRÁREN

10 - INTERNATIONAL

PRINCIPY SYSTÉMC
KVALITY VE FÁZÍCH

PROJEKTOVANÍ

1. ověřovací studie
2. Project Management

3. projektování 5.výstavba
4. zajišťování dodávek 3. přejímáni

SYSTÉM KVALITY VE VÝROBNÍ PŘÍPRAVĚ

ÍVÝROBNÍ
PŘÍPRAVA

PROVÁDĚNÍ
PRACÍ

KONTROLA A /,
SCHVALOVÁNÍ //

zpetna vazba

ZÁKAZNÍK

REVISE VYÚČTOVÁNÍ \



MEZINÁRODNÍ NORMY PRO SYSTÉMY KVALITY :

ISO 9000 Q-management, QA, Guidelines for use
Řízení jakosti, zajištění jakosti, směrnice pro používání

ISO 9001 Q-systems, Model for Design (aftersales services)
Systémy kvality, model pro projekt (poprojektové služby)

ISO 9002 Q-systems, Model for Manufacturing and Installation
Systémy kvality, model pro výrobu a montáž

ISO 9003 Q-systems, Model for Inspections and Tests
Systémy kvality, model pro inspekce a zkoušky

ISO 9004 General Instructions and Guidelines for Quality Management
and Quality Systems
Všeobecné instrukce a směrnice pro řízeni kvality a systémy
kvality



SMĚRNICE A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

PLÁNOVÁNI PRACÍ PRÁCE INSPEKCE

rozčlenění
časové určení
zdroje
výchozí informace
modelové dokumenty
cíle
zadání úloh

směrnice
profese
normy
nástroj e, pro středky'
postupy
změnová agenda
volba řešeni

- revise
- chyby
- schválení
- fixace (zmrazení)
- dokumenty
- měření
- kvalitativní
zpětná vazba

zjišťováni postupu

SYSTÉMY : normovaný pracovní proces
pravidla a systémy
systém plánováni práce (ARTEMIS)
agenda dokumentů
agenda změn
CAD / CAE (Computer Aided Design,

Computer Aided Engineering)
systém měření
Project Management
systém účasti personálu



EVROPSKÝ SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Firemní systém kvality

Definováni podmínek

SFS -

Výběr

SFS -

ISO 8402

standardů

ISO 8402

ftídici část
systémů kvality

SFS - ISO 8402

Respektováni
zákazníkových
požadavků

vyvinut společnosti

Rozvoj systémů kvality

SFS - ISO 9001
SFS - ISO 9002
SFS - ISO 9003

tri modely
zajištěni
kvality

Přizpůsobení
podmínkám
(je-li zapotřebí)

Přezkoumáni
před kontraktem

Kontrakt
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Systémy si sar-fzeni f=>i--o ar-dři v-ser-i

* Archivy; na stavbě a v sídle podniku

uspořádáni archivů a označováni dokumentô

číslovací systém ukládadch m 1st

* Bezpečnost archivů

požární ochrana

teplota a vlhkost

* Záložní arcbivy (záznamy zvláátni důležitosti)

* Archivační zařízeni

* Skladováni papírových a magnetických medii a mikrofilmu

* Zakládáni aktuálních a neaktuálních dokumentů.

Mi krofi1movA technika

* Výhody a omezeni, co by se mělo snímat na film

* Typy mikrofilmu; dokumenty formátu A4 a výkresy

* Kamery

* čtečky, kopírovací stroje pro zpétné zvětšováni

* Návaznosti na informační systém agendy dokumentů

* COM (mikrofilm jako výstup z počítače)

CAR (zpětné vybavováni informaci pomoci počítače)

* zaváděni systému rnikrofilmováni

* kontrola jakosti.

Manually a smernice agendy

* Popisy a instrukce
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Práce doklady •= k:-fc-1--« r~ t-> y

Tvorba dokumentä Systém archivace Plan shromažďo-
váni

* dokumenty r projek-
továni, výstavby,
montáže, a dokumenty
z najíždění
- obsahy
- forma
- i dent i fi kačn1

informácia

* mikrografie
* magnetická páska
* papír
* organizace
* archivy; investor/provo-
zovatel, generálni pro -
jektant (A/E), vedeni
stavby, dodavatelé

* oprávněni k užíváni
* trvalé a netrvalé

záznamy

Kódovac "í systém

* typ dokumentu
* systém, část

zařízeni,
prostor,
budova

* identifikační
č išlo

t označení prá-
ce (činnosti),
CA7 PE

Vyhledáváni
a dostupnost

MAN I RUL. ACE
S DOKLADY
JADERNÉ
ELEKTRÁRNY

Zmeny a
dodatky

* vyznačeni změn
* přezkoušení a

schválení
* informováni o změnách

Ochrana
informací

* fyzická ochrana; oheň,
voda a j iná ohroženi

* bezpečnostní archivy
* bezpečnostní režim

Kontrola a zpra-
cováni informací

* úřady
* dodavatelů
* rozdělováni dok1 add
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Databáze agendy dokumentô

materiálová agenda
(r"-ízeni dodávek)

personálni agenda

osnaíen1
vyhledávací informace
údaje o pracovnicích
overení
poŕádad systém zakázky
plný text
príkazy k vyhotovení kopii

kancelárska
automati zacs
(A7 7-in-í>

systém CAD
projektováni

systém
časového
P7ánovanY

databéze
nadoborové
fcoordi'nace

1
instrukce
dodavatel i

dodavatel

I normalizo-
(_Vané názvy

plánováni
výroby -
vznik potreby

1t
instrukce
a postupy

kódové
označen1

}

vlastni vy-
hotovení

t

piM jem a
zpracováni

r

J časový p. lán
[výroby

ukládáni st
vyhledáváni

registrace -* označen 1

převod na pa-
měťové medium

oprávnené
použi 11

0

H
R
fit
N
A

I
N
F
0
R
M
A
C
1

K
0
N
T
R
0
L
A

1
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Káclovátrt -f s:at T o:žei->*"- typu

doku-
menty
for-
mátu

WL_ -- C« O 1 S / 3 MS

stavba identifi-
kační kód
KKS (SJZ)

č-íslo arch číslo
zmény

WL_ — — O O 1 1

— # = * : 3 — O O 1 1 M J S

Kádováni

a systémy
(soubory zaíM

E
T
A

o

R
T
A

o

T
V
T
A
o

A
T
A

.o

S
T
T
A
o

kód KKS / SJZ,
v úrovni jednotky,

skupiny nebo
souboru 2aŕ' -fzen 1

Sériově vyráběné komponenty

(ventily.- čerpadla,
elektromotory,
součásti SKft)

dodavatel, zatMzenV typ

E
T
A

O

R
T
A

o

T
v
T
A
o

S
T
T
A
o



OHYB DOKUMENTŮ V PROBĚHU PROJEKTU A PO SKONČENÍ PROJEKTU,

A UŽITÍ DATABÁZE VE FÁZÍCH PROJEKTU

archivy
pro aktuální dokumenty
projektu

* vkládání dat
* aktuaiisace dat
* průzkum a rešerše
* přidělení kódu
* hlášruí

informační systém
agendy dokumentů

DOKU, NUVA, KOHDE

* průzkum a rešerše
* hlášení
* přidělení kódu

projekt

* ULOŽENÍ

archiv pro trvalé a
provozní dokumenty

v ústředí

* vkládání dat
* aktuaiisace dat
* průzkum a rešerše
* přidělení kódu
* hlášení

*
*

*
*

vkládání dat
aktualizace dat
průzkum a rešerše
přiděleni kódu
hlášení

archiv
provozních dokumentů
( archivy závodů )

cesta dokumentu
využití databáze



IVO - INFORMAČNÍ SYSTÉM AGENDY DOKUMENTŮ

VÝHODY SYSTÉMU :

* ŘÍZENÍ A KONTROLA PROJEKTOVÝCH VÝSLEDKŮ

* RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ A SNADNÉ POUŽITÍ DOKUMENTŮ

* RŮZMÉ DRUHY VÝSTUPNÍCH ZPRÁV

* DECENTRALISOVANÝ PROVOZ

* DATA SE VKLÁDAJÍ POUZE JEDNOU



IVO - INFORMAČNÍ SYSTÉM AGENDY DOKUMENTŮ DOKU
PRACUJE POMOCÍ DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU BASIS

MODULY DATABÁZE BASIS

THESAURUS
SORT
FORMS
OLIVE
dosud neimplemontován:

OLIVE
REPORT
PROFILE
SCREEN
COMPUTE
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HSCSO

počítače VAK
instalovány 1/198?

skupina p o č i t a t ô VAX

centrum e l e k t r o n i c k é h o
zpracováni dat

IBH3083

laboratoře využití
energie

m-li/750

koncová komuni-
kační zařízení

koncová koauni-
kaini zařízení

ústřední kontrolní pracoviště

Ltriisa jaderná
elektrárna

ftHh»]*ti
elektrárna

elektrárna
iNtri Pow Plant iNuntali elektr.
elektrárna I provozní oblast

II II

severofinská
provozní oblast

MicroVAX I I

U B Í M provozní fjríHUJ provozní
oblast sblast

HicroVAX II
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Datové systémy
F>r--o provoz

IVO

systémy
osobní agendy
- zamestnanci
- evidence práce
- výběr
- zdroje

řízeni
nákladů

- rozpočty
- mzdy

řízeni
projektu

-výpadky
Sašové plány
-zdroje

systémy
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v IVO pro řízeni projektů
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nagnetická pásková jednotka
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.Jednotný systém správy dokumentace

pro řízeni projektu a pro navazující provoz elektrárny.

VIRE

Normy a predpisy pro výstavbu jaderných elektráren.

P R O S A

Terminologie projektu (slovník).

ADABA9-NATURAL, a p l i k a c e i=-i- o VAří

K KS

Registr technické dekompozice elektrárny
v systému značen 1 elektráren KlíS.

L-ATX

Registr zařízeni pro projektováni, pro zajišťováni dodávek a
pro řízeni konfigurace.

SVLI

Registr systémft a spojovacích vedeni pro řízeni konfigurace.

MAMA

Systém skladového hospodářství materiálů zařízeni staveniště,
výstavby elektrárny., a hospodářství náhradních d1lO>

KUT I

fi1d1d systém údržby elektrárny.
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MflHA

Jednotný systém materiálového hospodářství,
zajišťovaní dodávek a fakturováni.

Napojeni systému administrace smluv na MAHA,

Hlavni účetní kniha - evidence splatnosti
prijatých a vydaných faktur <závazků a pohledávek).

TOSE

Systém zajišťováni dodávek a odesílacích podmínek.

D a 1 <£ -f
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Systém projektováni z at" 1 zen 1 elektráren - Intergraph/VAX

RISKI

Systém zpracováni nákladových rizik E< risMlí v časovém plánu

- IBM PC

KE S T I

Systém odhadováni nákladft projektu / stavby - IBM-PC
IBM-SAS

Systém automatizace kancelářských prací
- Dicjital-An-in-1/VAX

Účetnictví společnosti - IBM
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CAST C:
ARTEMIS 2000

ARTEMIS 21XX) patří mezi systémy druhu Project management a je dodáván pro osobní počítače IBM
PC-XT, PC-AT a osobní počítače s nimi stoprocentně kompatibilní.

ARTEMIS 2000 poskytuje správu veškerých informací, kompletní časové plánovací funkce, interak-
tivní kreslení síťového grafu,vyspalý generátor zpráv, komplexní grafiku, jednoduchý řídicí jazyk projektu,
uživatelsky snadný interface osobního počítače a prostředky datové komunikace. K tomu navíc má
ARTEMIS 2000 zvláštní aplikační prostředky (pro budoucí řady rychle realizovatelných odborných
aplikací). Také má vyspčlč prostředky k tvorbč aplikací pro prostředí útvarů a oddčlení velkých spoloč-
ností nebo malých projektů.

Všestranná použitelnost tohoto systému jej činí ideálním pro všechny aplikace vztahující se k pro-
jektům; sem patří plánování a projektování, časové plánování, materiály o nákladech, plánování pracov-
ních sil a další.

Relační databáze

Relační databáze ARTEMIS 2000 uchová velký počet nezávislých datových souborů, definovaných
uživatelem, s dynamickým datovým slovníkem (adresářem). V závislosti na konfiguraci systému to může
být:

- prakticky neomezený počet záznamů v datovém souboru,

- nejvyšší počet polí v datovém souboru může být 40 až 200, podle délek jmen polí,

- jako maximum může být současnč připojeno až 10 polí,

- na floppy disku se umísti asi 9(KX) polí,

- na pevném disku 20 MB počítače IBM XT asi 600 000 polí.

Mohou být definována datová pole následujících typů, se jmény o délce maximálne 15 znaků:

In legrer od -999 999 999 do + 999 999 999
Decimal od +/-0.9E63 do +/-0.9E-63 (14 desetinných misi)
Text do 2000 znaků

Date (datum) od 1. ledna 1900 do 31. prosince 2099; časové údaje mohou být v rozmezí (X).OO až 23.59

Uživatel může každému poli přiřadit zvláštní formát.

Prostředky časového plánování

K uchovávání dat pro síťovou analýzu jsou určeny předem definované datové struktury.

Data o činnostech:

- typy vyjádření činností v hranové nebo uzlové definovaných síťových grafech,

- prakticky neomezený počet činností v sírovém grafu,
- kódy činnosti nebo událostí mohou mít až 15 znaků,
- popisy činností mohou mít až 2000 znaků,
- jsou vyhrazena čtyři zvláštní pole, klcrá je možné využil pro kódování, např. pro struktury členční

prací (WBS = work breakdown structures) nebo pro strukturu, organizačního členční (OBS =
organizational breakdown structures),

- pole vyjadřující aktualizaci postupu v síťovém grafu,

- zpracování vázaných činností.

Kalendářní úduje:

- může být definováno nčkolik kalendářů, každý s 256 typy prací, s různými svátky a obdobími
pracovního klidu,

- časové jednotky od jedné za den až do 1440 za den (minuly),
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- každá činnost může být přiřazena kterémukoliv typu práce,

- jsou k dispozici univerzální funkce pro Jalovou a časovou aritmetiku.

Údaje o zdrojích:

- může být až 63 záznamu (rekordů) o zdrojích pro jednu činnost,

- pro síťový graf může být definováno maximálnč 250 typů zdrojů,

Zpracování dat
V datovém souboru a v připojených datových souborech mohou být provádény výpočty s numerickými

poli a s poli typu date (datum).

Připojení je provádčno na vyžádání automaticky, ale může být také definováno uživatelem.

Standardní programy a výstupní sestavy jsou připraveny pro:

- časovou analýzu s ovčřováním smyček, omezení slepým koncem a s hlášením logických chyb,
- agregaci (sčítání) nároků na zdroje v zadaném časovém úseku pro všechny vybrané činnosti nebo

zdroje, pro časová období určená uživatelem (např. týdny),
- lhůtové ocenéní údajů o nárocích síťového grafu na zdroje proti uživatelem stanoveným hodnotám

dostupnosti zdrojů; lhůtové ocenční může být časové nebo zdrojové omezeno, pro projekt (stavbu)
může být stanovena více než jedna oblast dostupnosti zdrojů, umožňující, aby analýza typu "what
if...?", tj. "co, když...?" mohla být provedena pro nčkolik oblastí.

Editor síťového grafu

Síťový graf může být zobrazen, upravován a aktualizován jako topologické schéma použitím celoobra-
zovkového editoru. Aktualizační relace (updating session) může být doplnčna o použití zobrazovacích
oken a rozdelených zobrazovacích ploch, aby bylo možné vizuálne zpřístupnit nezávislé (nesousedící)
oblasti síťového grafu. Na síťovém grafu nebo na oddelených plochách pro vstup dat může být zobrazeno
nčkolik různých souborů polí v jednom rekordu (záznamu). Výsledkem je, že topologie síťového grafu
může být přímo aktualizována včetnč rekonfigurace, zrušení nebo doplnení nových činností a síťových
dat, jako jsou popisy (atributy), cílová data nebo postup.

Pro hranové definované síťové grafy (1/J, ADM = Arrow Diagramming Method) může být v jednom
obraze jako maximum 250 činností a 200 uzlů a pro uzlové definované síťové grafy (aciiviiy-on-node,
PDM = Precedence Diagramming Method) může být až 250 činností a 200 omezení na jednom obraze
(stínítku obrazovky).

Výslup všech zobrazení sítč v jednom z formátů, které jsou k výbčru, může být proveden na tiskárné
nebo plotteru.

Vytváření výstupních sestav

ARTEMIS 2000 také poskytuje univerzální pružný generátor sestav, jímž mohou být rychle a úsporné
vyhotovovány uživatelem deinované sestavy pro zobrazení na obrazovkovém displeji nebo na liskáme.
Mezi prostředky tohoto generátoru patří výbér a řazení dat, vkládání stránek, dčlení do odstavců titulky,
sloupce a záhlaví, součty a mezisoučty, výpočty průmérů, maximální a minimální hodnoty. Výstupní
sestavy mohou být uchovány pro opakované použití. V ARTEMIS 2000 je obsažena sada standardních
výstupních sestav. Struktura a obsah sestavy mohou být snadno mčnčny pomocí ecloobrazového editoru.

Grafiku

Příkaz DRAW nabízí uživateli Artemisu 2000 jednoduché prostředky pro celou řadu grafických výstupů,
mimo jiné:

- spojnicové grafy,
- profilové (ploSné) grafy,
- sloupcové grafy,
- rozptylové grafy,
- histogramy (úsečkové grafy),
- kruhové výsečové grafy.
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Může být nakresleno nčkolik y iľíi různých lypů, jsou-li jejich osy shodné. Mčříiko kreseb je
automaticky upravováno, aby odpovídalo rozmeru stránky použitého výstupního zařízení, a uživatel může
určit i jiné rozmčry. Je možné užít jako maximuu 16 barev z 256 kombinací barev kresby a pozadí, avš;ik
dosažitelný počet barev a jejich kombinací záleží také na použitém výstupním zařízení; to může být
barevny monitor (vysoké nebo strední rozlišení), tiskárna nebo plotter. Pro lepší zobrazení detailů může
býl užilo až 10 způsobů stínování (Šrafovaní) a 8 typů čar a uživatel má jejich volbu. Všechny grafické
výstupy mohou být rozšířeny vysvetlivkami, titulky, poznámkami pod čarou, číslováním os a orámováním

^ kresby.

Kresebná informace se může uchovávat v datovém souboru na disku pro pozdčjší použití nebo přenést
do jiného systému ARTEMIS.

Příkazový jazyk

ARTEMIS 2(XK) je ovládán jednoduchým příkazovým jazykem s anglickými slovy a slouží ke zpraco-
vání informací (např. příkazy CREATE DATASET = vytvoř datový soubor, LINK DRAWINGS = spoj
kresby), k časovému plánování (příklad ANALYZE = analyzuj), k interaktivnímu krcslenísíťového grafu
(př. DRAW NETWORK = kresli síťový graf), k provádění výstupních zpráv a seslav (př. PRINT
REPORT = tiskni zprávu) a ke grafice (příklad DRAW BARCHART = nakresli sloupcový graf).

Uživatelský interface osobního počítače

ARTEMIS 2(KK) využívá výhod schopností osobních počítačů IBM XT a AT, které nabízejí:

- okna nebo segmentované zobrazovací plochy - pro soubéžné zobrazení několika funkcí na ob-
razovce,

- celoobrazovkový editor - pro tvorbu a revizi příkazových souborů,

- vykonání příkazu funkční klávesy - různé systémové funkce mohou být jediným klávesovým
úhozem,

- barevná grafika (při vhodném monitoru) - pro předkládání projektových informací (informa -í o
stavbč) ve snadno srozumitelné formč,

- výbčr příkazu nebo datového souboru kursorem.

ARTEMIS 2000 reaguje na příkazový jazyk ARTEMIS (soubor anglicky znějících instrukcí) nebo na
kombinaci menu a hlášení na obrazovce.

Bčhcm provozu ARTEMIS 2000 se používají různá grafická uspořádání oken obrazovky, ale existuje pčt
standardních oken pro vkládání příkazů, a to:

- Status window - stavové okno

- Průbčžnč indikuje právč nastavený operační mód systému, zároveň se jmény pravé používa-
ných souborů nebo datových skupin (datasets).

- Menu window (okno pro menu, tj. pro seznam nabízených funkcí a operací)

- Vypisuje příkazová slova, která jsou k dispozici a zároveň správnou syntaxi (pravidla užití,
skladby); příkazy mohou být rychle voleny pomocí kláves pro ovládání kursoru.

- Help window (okno HELP = pomoc)

- Poskytne kdykoliv uživateli soustavnou radu k nabídnutým příkazům i s očekávanými reak-
cemi uživatele.

- Command window (příkazové okno)

- Zobrazuje všechny příkazy, jak jsou zavádčny, spolu s odezvou systému.
- Function key window (okno funkčních kláves)

- Uvádí seznam kláves, které jsou aktivní v probíhající činnosti, a funkci jim přiřazenou.

Dále je tu referenční okno, využité jako stálý odkaz pro zobrazení další pomoci. Chyby uživatele jsou
indikovány zvukovým signálem a hlášením na obrazovce, které označí chybu a její opravu.

Okna, pomocná hlášení a vyznačení chyb mohou být kdykoliv zapnuta nebo vypnutu.



Tvorbu uživatelských aplikací

Operace, které se budou Casio opakovat, je možné zapsat a uchoval sekvenci příkazů a pak vykonat,
kdykoliv je to potřeba. Tylo příkazové soubory se vytvářejí a editují (upravují) pomocí celoobrazovkového
editoru.

Jednoduché dalové struktury se mohou vytvářet přímo při aplikaci; může se definovat vstupní
obrazovka, provési rozvržení výstupních seslav a vytvořil prostředky pro zpracování a dotazování.

ARTEMIS 2(XX) poskytuje výstavbové prostředky pro náročné aplikace. Tvůrcům programových
systémů dovoluje vytvářel aplikace, které řcSí složité komerční úlohy.

Uživatelský interface pro individuální potřebu

Aby ARTEMIS 2(XX) vyhovoval individuálním požadavkům uživatele, může být konfigurován taklo:

- vybrané příkazy a okna mohou být skryly,
- mohou se vytvořit příkazové soubory s auiostartem, kieré spustí bčh aplikace, jakmile je systém

zapnut,

- mohou být vytvořeny aplikační interface pro využili schopnosti vytvářet okna a definoval funkční
klávesy,

- editorem zpracované údaje mohou býi zobrazeny barevné nebo zvýraznený vétSím jasem,

- barvy obrazovky, znaků a oken mohou být zmčneny,

- dá se ovládal pohyb obrazovky (tzv. skrolování).

Z Artcmisu mohou být přístupné příkazy operačního systému DOS.

Existují obslužné programy pro převod dal ARTEMIS 2(XX) do formy vhodné pro výmčnu s vétSinou
programů pro zpracování icxiu a labulck (pro Wordstar, Lotus 1-2-3 a Microsoft WORD aj.).

Kontrola platnosti vstupních dat

Systém automaticky přczkuSuje platnost typu polí (kvůli překopírování) a rozsah hodnot. Podmínky
platnosti, jako např. "identifikátor oddčlení dat musí mít na druhém místč znak B", jsou programovatelné.

Řízení práce

ARTEMIS 2(XX) zajišťuje navázání relace (připojení k systému, log-in control), vetvení, opakování,
řízení interakčních cyklů, zřetézené sekvence log-in.

Složité datové struktury

Pomocí relačních spojek se může zřctčzit dohromady až 10 datových souborů; dá se zvolil sekvenční
nebo přímý přístup.

Generátor textových a grafických sestav

Přístup k relační dalabázi, pořadači a výberové funkce a řada formátovacích příkazů jsou společné pro
tabulkové sestavy a grafické výstupy. To velmi usnadňuje sestavování aplikací.

NeporuSenost dat

Datový prostor projektu je sledován a jc-li obsazený, je tento slav indikován. Schopnost uvolňovat
paméť je zajišťována přenosem dat Artcmisu 2<XX) k uchování do datových souborů DOS.

Komunikační prostředky

ARTEMIS 2(XX) je velice úsporný prostředek pro lokální zpracování úloh pro řízení výslavby (project
management), je-li použit ve spolupráci se systémem ARTEMIS pro minipočítač nebo velké počítače
(mainframe), a může být užíván pro vstup dal a pro Uoiazy.

ARTEMIS 2(XX) může laké sloužit jako samosiainý sysiém pro project management; obvykle to je při
projekt • vání a řízení výstavby staveb malého rozsahu, u nichž výkonnost a kapacita pamčii počítačů IBM
XT nebo AT jsou dostačující. Přístup k hostitelským počítačům ARTEMIS je pomocí programu AR-
TEMIS-LINK.
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Typická použití Artcmisu 2000 připojeného k velkému systému ARTEMIS jsou:

- vstup a ovčřování platnosti dat,
- lokální simulace úlohy "what if...?",
- lokální zpracování,

- editování dal (pomocí celoobrazovkového editoru), uchovávaných na včjsím systému.

Okolí systému
ARTEMIS 2000 je navržen pro všestranné využití schopností osobního počítače IBM XT nebo AT a

počítačů s ním stoprocentnč kompatibilních. Bude pracovat za předpokladu, že budou vyhovovat
požadavkům minimální pamčti a disku.

ARTEMIS 2000 pracuje v operačním systému IBM PC DOS, vyžaduje jednotku floppy disku a pevný
disk, grafickou kartu EGA nebo VGA a doporučuje se barevný monitor.

Je také žádoucí mít zařízení pro hard copy a porty sériového a paralelního interface.

Existují programy pro připojení ARTEMIS 2000 k jiným systémům ARTEMIS, které dovolují přístup
k příkazům DOS.

Dokumentace, výcvik a odborná pomoc

Softwarový soubor ARTEMIS 2000 obsahuje komplexní dokumentaci, která povede uživatele od
počáteční fáze provozu až po pokročilé používání systému.

Bčhcm fáze instalace systému firma Metier zabezpečuje:

- výmčnu vadných médií a dokumentace,

- zodpovídání zákazníkových dotazů. •

Po této dob6 mohou být od Metiera za úplatu dostupné další služby, a to zvláštč:

- služba zodpovídání zákazníkových dotazů,
- aktualizace ARTEMIS 2000 za zvýhodnenou cenu,

- informační služba o ARTEMIS 2000.

Jsou možné i návStčvy v rámci odborné pomoci, konzultace a výcvikové kursy, a to po uzavření
samostatné smlouvy.

Poskytované služby a účtované ceny se liSí v závislosti na místních okolnostech.



ČÁST D:
ARTEMIS PROJECT 2010

ARTEMIS Project je nástroj řízení výstavby (Project Management), navržený pro projektanty, zpraco-
vatele časových plánů, analytiky a manažery. Zajišťuje účelnost v projektovém plánování, v nákladovém
inženýrství a ve sledování jednotlivých výstavbových činností. Charakteristickými vlastnostmi tohoto
systému jsou:

- menu, která doprovázejí a vysvětlují každou sledovanou činnost,

- jednotlivé operace s klávesnicí počítače pro provedení volby,

- pokyny a zprávy systému uživateli, které podávají rady a nabídku možností v té chvíli dostupných,

- přiřazení funkčních kláves, které pomáhají uživateli užitečnými informacemi.

ARTEMIS Project zjednodušuje proces učení se a dovoluje, aby uživatel mohl se systémem bez
problémů pracovat od samého začátku.

Siejnč jako vetší systémy ARTEMIS, má i ARTEMIS PROJECT schopnosti "project management", které
jsou požadovány pro řízení čehokoliv, od nejmenších organizačních projektů k velkým složitým pracím:

- komplexní metodika kritické cesty pro síťovou analýzu

- slovky typů prací na každý z osmi kalendářů,

- časové jednotky až do nejkratších - minut,

- komplexní výkonové diagramy pro každou činnost,

- až do 250 typů zdrojů s komplexními diagramy dostupnosti,

- předstihy a trvání nároků na zdroje v průbčhu činností,
- komplexní modelování vztahů (logické modelování, topologie síťového grafu) se zdánlivé neo-

mezeným počtem vztahů standardních typů pro každou činnost,

- všestranná nákladová analýza s rozpočtováním, získanou hodnotou (earned value), skutečnými
náklady a analýzou odchylek,

- položky vázaných činností, např. materiálové dodávky, výkresy, projektové specifikace, dodávací
schopnost smluvních partnerů a jakékolivdalší, vyžadované nebo způsobené výstavbovými činnost-
mi,

- vyrovnávání zdrojů při časovém nebo zdrojovém omezení,

- vypracování zpráv o postupu prací se čtyřmi aktualizačními hodnotami,

- přenos dat do jiných rozšířených programů pro osobní počítače, jako např. LOTUS 1-2-3.

Jednoduchý uživatelský interface

Uživatelský interface sestává z vyvolávacích menu a je organizován tak, že hlavní operace jsou psány
podél horníokrajové čáry na obrazovce (příkazy ADD - přičti, připoj, PROCESS - zpracuj aid.) a s objekty
operací vypsanými dále (ACTIVITY - činnot, RESOURCES - zdroje atd.). Většina pomocných menu
(submenus) pro volbu různých parametrů je typu pop-up-menu, tj. při vlastni volbč parametru pomocné
menu mizí. Provedená volba je na obrazovce zvýraznená jasem, aby se tak indikoval současný provozní
mód systému. Navíc, kromč manipulování šipkami kursoru po menu pomocí kursorových kláves, má
ARTEMIS Project také dvouklávesový způsob provádéní volby. Například: k doplnění činnosti do
časového plánu projektu se napíše A-A místo Add - Activity.

Programovému systému ARTEMIS Project je přiřazeno nčkolik funkčních kláves a ty jsou dostupné
z téměř všech pracovních oblastí tohoto programového produktu:

- Fl Help (pomoc) - záchranné tlačítko s více než čtyřmi sty obrazovek,

- F5 Fields (pole)-seznamy datových polí a jejich popisů,
- F6 Browse (prohledávej) - zobrazí všechny informace projektu,
- F8 Status (stav) - celkový stav projektu.
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- FlO Exil (výstup, opušténí) - přechod ze systému ARTEMIS Project do operačního systému
DOS. '

Pomoc v průběhu práce se systémem (on-line help)

Je dostupných více než 4(X) pomocných hlášení (návodů help); na obrazovku jsou podávány informace
a příklady, jak užívat systém. Tím se uživateli pomáhá doslat ze systému ARTEMIS Project co ncjvélší
užitek.

Řádek návodů ARTEMIS Project se vždy objevuje při dolním okraji tabulky menu a podává králky
popis nabídky, zvýraznČný zvýšeným jasem a automaticky se mční od jedné nabídnuté volby ke druhé.

Je-li zapnula funkce Fl, zobrazí se místo řádku návodu v dolní polovino1 obrazovky celý odstavce
s pomocnými informacemi pro každou možnou volbu (funkci) z menu. Tak je důkladné popsána jasnč
svítící nabídnutá volba. Tato pomocná informace se mční od jedné volby ke druhé. K pomocné informaci
pro menu jsou připojena submenu a červenč orámovaná okénka, kierá obsahují podrobnou pomoc a
kromč jiného ukazují:

- co dčlal s klávesami horizontálních a vertikálních Šipek,
- pořadači a vybírací kritéria,
- popisy parametrů, které mají být zavedeny.

Pomocné informace jsou dosažitelné použitím klávesy Fl také v editoru síťového grafu, v kalen-
dářovém editoru, v editoru souborů, v prohledávací funkci, generátoru výstupních sestav a v ostatních
oblastech loholo programového produktu.

Založení projektu

První funkcí, obvykle provádčnou při zavádční ARTEMIS Project, je založení projektu. Menu zcela
vlevo na obrazovce umožňuje různé zakládací operace, počínaje výbčrem jednoho ze čtyř projektů
dostupných v systému přímo, tj. online.

Další zakládací funkce zahrnují všeobecné parametry projektu, formáty dat a konfiguraci systému.
Tolo menu umožňuje výstup do operačního systému DOS a pracuje /. obrazovkového menu stejné jako
klávesa FlO.

Vybírací volba v zadávacím režimu dovoluje uživateli vybral jeden ze Čtyř projektů. Jestliže lakový
projekt existuje, uživatel si ho může vybrat, nebo vybral si jeden, který je volný, a zavést nový projekt. Tato
volba se může uskutečnil tolikrát, kolikrát je třeba; tím se uživateli umožňuje přecházet od projektu
k projektu. Projekty moliou být archivovány v DOS (diskovém operačním systému) použitím přenosové-
ho obslužného programu.

Všeobecné parametry projektu moliou byl určovány při /udávání nového projektu a viMíina z nich může
být pozdéji modifikována, počítaje v to:

- název projektu (stavby),
- název společnosti (investora),

- číslo projektu (stavby),

- umístční projektu (siavby),
- kalendářní údaje.

ARTEMIS PROJECT dovoluje osm různých datových formátů pro vstup a výstup dat. Systém a
výstupní sestavy mohou býl přizpůsobeny lak, aby vyhovély požadavkům na formát dat. Při konfigurování
systému je k dispozici řada možností, např. porty tiskárny a plotteru, rozmér (formát) plotteru, délka
stránky tiskových seslav a typ obrazovky. Tálo volba dávil možnost vybíral a ničnii tyto hodnoty.

Přidávání nových dut

První funkcí po volbč projeklu a určení různých parametrů je přidávání nových dal, která představují
plán projektu. Základní metoda zavádéní nových dat je pomocí volby ADD; ta využívá uspořádání
obrazovkových ploch pro různé dalové tabulky a jejich specifické prvky, zvané pole. V ARTEM IS Project
jsoa k dispozici samostatné obrazovkové editory pro vkládání dat projektové kalendáře a pro použili
v časovém plánu projektu při využili techniky logického diagramu (schématu vztahů).
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Pro doplnční základních dal o činnostech může uživatel přímo vkládat navazující informace o
topologii, íj. vztazích (Iogic-L), zdrojích (resourees-R), %-ýdajích (cxpcnses-E) a položkách (items-1)
vkládáním písmen L, R, E a I podle příslušného políčka formuláře činností na obrazovce a dole v dílčím
oknč činností se objeví kód činnosti, její trvání a charakteristika.

Závislá data činností mohou být vkládána také zvolením možnosti ADD pro každou tabulku závislých
dat (topologie, zdroje, výdaje a položky). Tylo volby dovolují uživateli vkládat data vázaná na existující
činnosti vložené užitím stejné techniky.

Kalendářní editor

Unikátní kalendářní editor Artemisu Projed nabízí metodu vizuálního a grafického vkládání údajů
o typech pracovních činností a časových (kalendářních) údajích projektu (tj. údajů o výstavbč). Tento
programový prostředek poskytuje řadu obrazovkových oken (orámovaných tabulek), v nichž jsou zobra-
zovány kompletní výpisy sobot, nedčlí a svátků v roce, které na jednotlivé typy pracovních činností zbývají.

Kalendáre zahrnují identifikaci:

- čísla typů pracovních činností v kalendářním plánu,
- dny pracovního klidu v týdnu,

- výpis dal svátečních dnů,
- je-li užit pro projekt (stavbu) hodinový kalendář (časový plán zpracovaný na hodiny), je proveden

výčet hodin dne pracovního klidu.

Tyto funkce je také možné provádčt volbou "modifikuj kalendář". To znamená, že kalendářový editor
dovoluje, aby uživatel modifikoval nebo vypouStčl jakýkoliv typ práce a zaručenč modifikoval definici
kalendáře.

Kditor síťového grálu

ARTEMIS Project dovoluje uživateli manipulovat s činnostmi (které nemusí mít k sobe žádný včený
vztah) pomocí vkládání pracovních úloh s plánovaným začátkem a trváním.

Topologické prostředky ARTEMIS Project mohou býl pinč využívány technikou "Project manage-
ment", síťovými grafy činností, využívajícími metody kritické cesty (CPM).

Vedle logické (slovní) volby ADD pro zavádční omezení mohou být užívány diagramové volby pro
grafické zavádční a modifikaci činností a vécné (topologické) vztahy pomocí síťového editoru ARTEMIS
Project. Ten poskytuje řadu možností jak zavádčt nové činnosti a vazby mezi nimi, přemísťovat činnosti,
vybírat různé formáty pro kontrolu a provádční výstupu dat síťového grafu.

Rozpočtování .stavby

ARTEMIS Project dává možnost spojoval náklady a informace z časového plánu pro provádční
analýzy získané hodnoty (earned value analysis). Tato informace je založena na rozpočtu nákladů, který
je zpracováván bChcm plánovací a projektové přípravy stavby. Pro každou činnost je možné zavési n£kolik
nákladových hodnot a typů, a (ak oddelil mzdové náklady od materiálových nákladů a ostatních nákladů.
Toho se využívá v základním rozpočtu (baseline budget), ve vykazovaném postupu a ve skutečných
nákladech vztahujících se k datu vykazovaného stavu; ARTEMIS Project poskytne zprávy (výstupní
sestavy) z analýzy nákladů a analýzy odchylek (variance analysis).

Volba ADD-EXPENSES, ať už jako část vstupního zpracování činností, nebo samostatné použitá,
dovoluje vkládání datových prvků pro rozpočtový proces. Hodnoty struktury členční prací (WBS - Work
Breakdown Structure) a struktury organizačního členční (OBS - Organizational Structure) mohou být
využily pro sumarizace a průbčžná (okamžitá) zjiäťov.iní (roll-ups, pohyb dat na obrazovce zdola nahoru).

Výpočty rozpočtových nákladů, v nichž se vychází z množství a jednotkové ceny, jsou provádčny
zvolením možnosti PROCESS-BUDGET (zpracuj-rozpočel). ARTEMIS Project přímo počít* celkový
rozpočtový náklad z tčch nákladů, které byly stanoveny vý5e uvedeným způsobem.

Výpočet fusového plánu

ARTEMIS Projeet poskytuje techniku standardní metody kritické cesty (CPM) pro síťovou analýzu.
ARTEMIS Projed poskytuje také identifikaci vázaných položek a jejich vliv na časový plán. Jsou
k dispozici dve metody vlivu vázaných položek na časový plán.



Pod řízením volby PROCESS (/pracuj) dovoluje funkce TARGET (cíl) stanovil cílová datu činností,
založená na očekáváním dokončení nebo datech dodávky vázaných položek nebo požadovaných datech
nezávislých položek, rovnčž i na uživatelem určeném klíčovém datu z časového plánu činností. Doba mezi
ičmito dvčma daty ukazuje nadbytečný čas (předstih).

Ovlivní-li nékleré vázané položky začátek (starling date) činností, pak je lato volba zavede mezi
činnosti projektu jako cílová dala.

Analýza časového plánu

Pod řízením volby PROCESS (zpracovávej) počítá funkce ANALYZE (analyzuj) kritickou cestu a
data začátku a konce \Sech činností v projektu. Souhrn výsledků bude zobrazen na displeji. Je-li použil
úplný síťový graf, bude zobrazen počet činností, typy omezení a další informace. Z topologické sílč -
síťového grafu - budou určeny všechny smyčky zjištčné analýzou a budou zobrazeny zvýraznené včtším
jasem pro ulehčení opravy. Při volbč REPORT-UTILITY (výstupní sestava - obslužný program) z menu
je možné doslat na obrazovku nebo pro tisk výpis smyček v síťovém grafu a s nimi spojených činností.

Zdroje plánování

ARTEMIS Project slouží celému rozsahu analýz zdrojů a nástrojů plánování, zejména:

- určení všech požadavků na zdroje pro každou činnost,

- rozvrhování dosažitelných zdrojů pro každý typ a jejich zmčny v průbčhu časových období,

- automatické přizpůsobení údajů o činnostech, aby odpovídaly doslupnosii zdrojů,

- shrnutí údajů o zdrojích podle lypu a časové periody definované uživatelem.

Předpovídání zdroju

Trvání činností obvykle závisí na objemu práce, která musí být provedena a na počtu prostředků
(zdrojů), jež musí být úloze přiděleny. Čím víc prostředků, tím je obvykle trvání činností kratSí.

Uživatel systému ARTEMIS Project může určil požadované prostředky pro každou činnost podle
typu (programátor, analytik, projektant atd.) a podle toho mohou byt přidčleny dostupné prostředky.
Požadavky se mohou v průbčhu činnosti mčnil, a lak je indikován diagram průbčhu zdrojů.

Proces předpovídání pak počítá se souhrnnými požadavky a dostupností, s tím spojeným přetížením
a nevytížením podle časových jednotek určených uživatelem, jako jsou lýdny nebo měsíce, a to pro celý
projekt; počítá i s dalSími parametry.

Vyrovnávání Časového rozvrhu

Jestliže se v projektu objeví překročení (přelížení), pak ARTEMIS Project při použití volby PROCESS-
LEVEL (zpracuj - vyrovnej) automaticky vyrovná zdroje a upraví data činností, aby odpovídala:

- buď Časovému rozvrhu s omezenými zdroji, kde datum úplného konce stavby může mil skluz
v důsledku omezení prostředků (zdrojů),

- nebo časovému rozvrhu při omezeném čase, v nčmž datum úplného konce, je-li pevnč dáno jako
výsledek časové analýzy, a dala činností jsou upravována pou/.e v přípustných mezích.

Uživatel může v procesu vyrovnávání použít i jiných parametrů, jako např. řídicích kritérií při
přiřazování zdrojů a výberových kritérií.

Uchování původních dat

Je-li plán výstavby dokončen a data (časové údaje o začátcích a koncích činností) jsou vypočtena tak,
aby odpovídala analýze a vyrovnávacímu procesu zdrojů, mohou být původní plánovaná data uchována
pro pozdcjSf srovnávací zprávu. Obvykle se původní dala uloží dříve, než stavba zacne, a v průbčhu .stavby
nejsou zpracována, dokud se nevyskytne zmčna s vlivem na celou stavbu a dokud se nevypracuje nový
časový rozvrh a plán stavby.

Uchovávání nejnovějších dut analýzy a vyrovnání se v ARTEMIS Project jednoduSe provede volbou
ORIGINAL v menu PROCESS.
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ľostup výstavný a sledováni postupu

Pro řízení a kontrolu výstavby je nezbytností plánování, vypracovávání zpráv o postupu Činností a
zjišťování zmčn, které se objeví. ARTEMIS Project poskytuje dva způsoby sledování poslupu výstavby:
podle časového plánu a podle nákladu. Jak se dokončují práce na výstavbč, je postup vykazován jednou
ze čtyř aktualizovaných hodnoc

- skutečné datum začátku,

- platné datum ukončení,

- procento dokončení,

- zbývající doba.

ARTEMIS Project má jednoduchý způsob modifikace dat o činnostech při zpracování zpráv o
poslupu. Funkce MODIFY (uprav) dovoluje upravovat a (řídit vybrané činnosti pro zobrazení jako
formulářový nebo tabulkový přehled.

Formulářovým přehledem ja každá vybraná činnost zobrazena v požadovaném pořadí s úplným
popisem datových hodnot. Pro pohyb mezi okénky formuláře mohou být použity kursorové klávesy a je-li
to potřebné, dají se modifikovat hodnoty.

Tabulkovým přehledem mohou být zobrazovány všechny standardní hodnoty každé činnosti nebo se
zobrazují pole vybraná v takovém pořadí, v jakém se mají objevit na obrazovce, vélSinou jako tabulka
přesahující rámec jedné obrazovky. ARTEMIS Project nabízí jednoduchý seznam jmen polí, z nichž se
dá vybral nastavení zábčru pohledu do tabulky. Jakmile je tabulka jednou navržena (konfigurována), jsou
zvolené činnosti a jejich určené pořadí zobrazeny celoobrazovkovým datovým editorem, v nčmž mohou
být používány kursorové klávesy k přecházení mezi činnostmi a poli.

Jakmile je do činností zaveden postup stavby, provede se funkce PROCESS ANALYZE a jsou
vypočítána nová data začátku a konce, přihlížející k ukončené práci a k datu, k némuž byl slav udán, nebo
zda je to současný stav. Tato nová dala časového rozvrhu mohou být snadno porovnána s původními daty
stavby vytvořením srovnávací sestavy časového rozvrhu. Dále je také identifikován a včiíím jasem
zvýraznčn každý skluz. Je užitečné, aby zpráva (výstupní sestava) obsahovala pouze činnosti, u nichž je
skluz pozitivní, takže se uživatel může soustředit na ty činnosti, u nichž vykazovaný vývoj působí tčžkosti
v časovém rozvrhu. Tato průbčžná analýza umožňuje stálé sledování časového rozvrhu projektu (stavby)
a okamžitou indikaci očekávaného data dokončení stavby.

Výpočet získané hodnoty

ARTEMií. Project přímo využívá metodu získané hodnoty (earned value) pro zjišťování a předpoví-
dání celkových nákladů stavby. Mámc-li odhadnuty náklady každé činnosti pomocí rozpočtovati funkce,
pak proces earned value (získaná hodnota) počítá aktualizovaný souhrnný rozpočet a získanou hodnotu
z vykázaného postupu stavby.

Kumulovaná získaná hodnota pro každou nákladovou položku je vypočítávána v souladu se vstupním
údajem:

- použitím procenta dokončenosti uvažované činnosti,

- oddeleným zavedením hodnoty procenta fyzické dokončenosti,

- zavedením získané hodnoty přímo pomocí úpravy, příslušné nákladové položky.

Volba PROCESS EARNED tyto výpočty provede s použitím hodnot dosud vynaložených nákladů.

Načítané náklady (roll-up expenses)

Kód podle struktury členční prací WBS a kód struktury organizačního členční DBS může rozlišil
možnost pro všechny vstupy vynaložených nákladů. Ty se užívají pro sumarizování výstavbových nákladů
pomocí zpracování ROLL-UP. Kód pracovní struktury WBS může obsahoval až čtyři úrovnf lak, že se
používá číselného kódování s významovým rozlišením a kdy vynaložené náklady jsou sumarizovány do
úrovné (1-4) požadované uživatelem. Kód organizační struktury OBS má jednoúrovňovou hodnotu u
užívá se pro sumarizaci nákladů vynakládaných ve prospech jedné určité organizace nebo střediska.
Bčhcm procesu ROLL-UP se také generují hodnoty (oku hotovosti stavby, které j.sou součtovým rozpoč-
tem vSech činností každého časového období, definovaného uživatelem (týdny, ničsíce, aid.).
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Analýza "Co, když....'" (What-ir...?)

Klíčovou funkcí je pro ředitele projektu (výstavby) možnost provádél analýzu "What íi"...?" při
plánování a řízení projektů a Činit rozhodnuli, založená na odpovčdích při vypracovávání zpráv o postupu
výstavby, vyrovnávání zdrojů a ostatních modifikacích dat. Tato metoda umožňuje ředitelům výsiavby
rychle přezkoumávat alternativy před vydáním konečných rozhodnutí.

Často se požaduje ménit data u nčkolika činnosti, zdrojů nebo nákladů najednou a zkoumat důsledky
zmén nebo případ od případu upravovat nčjakou hodnotu s použitím určeného vzorce nebo výpočlu.
ARTEMIS Project dává prostředek, jak to udčlai, a to volbou UTILITY-GLOBAL. Pro zpracování
projektových údajů může být specifikována tabulka dal, kritéria pro výbčr a vzorec; např.: přidej pčt dní
vSem činnostem provádějícím projektování práce. Vzorec ARTEMIS Project pro to bude:

DES = DES + 5DAYS, kde DES je "DESIGN" (projekt jako dokumentace stavby). Na základe títo
celkové zmeny (global change) mohou být provádčny různé projektové výpočty jako analýzy, prognózy a
vyrovnání zdrojů; vliv na projekt se pak projeví v různých výkazech, zejména v porovnávací sestavč
časového rozvrhu.

To je jednoduchý příklad způsobů, jimiž funkce global change v ARTEMIS Project umožňuje
rozhodovat s lepSími informacemi, Setřít čas a náklady, předejít problémům.

Zpracování výstupních sestav podle potřel) uživatele

Kromč mnoha standardních výstupních sestav poskytuje ARTEMIS Project i generátor výstupních
sestav definovaných uživatelem, ovládaný pomocí menu. Výstupní sestavy mohou být uchovány pro
budoucí zpracování a mohou být kdykoliv využily, upraveny nebo vymazány. Pro jeden projekt je jako
maximum možných osm výstupních seslav.

Formát výstupních seslav je specifikován:

- výběrem tabulky dat, která má být užita,
- zavedením názvu sestavy,
- určením jmen polí pro standardní (implicitní) třídční,
- zapsáním standardních (implicitních) kritérií výbčru.

Zvolená pole tabulky mohou být umístčna podle základní rozméřovací čáry na obrazovce s odchylka-
mi od jejich standardních Šířek. Pole mohou být vypuSléna nebo přemísténa podle základní čáry tak, aby
se zménilo jejich umístční ve sloupcích na výstupní sestavč. Pro záhlaví sloupců jsou k dispozici dva řádky
nad sloupci.

Funkce pracovních programu

Specializované pracovní funkce ARTEMIS Projecl mají pomoci při pořádání projcklovýeh dat a při
napojování systému na jiný software a na jiné počítače. Do toho patří:

- kopírování dat mezi projekty,

- vymazávání celých datových tabulek nebo projektů,
- používání souborového editoru pro komentování výstupů,
- přebírání a předávání dal operačnímu systému DOS,

- připojování PC (osobních počítačů) k ostatním počítačům,
- umožnení přístupu k příkazovému jazyku ARTEMIS 2IXX).

Tyto všestranné funkce jsou výkonné prostředky, kieré působí, že ARTEMIS Projecl je více než jen
plánovací a časové rozvrhovací nástroj, ale zeje lo kompletní řídicí systém pro jednoduché i složité, velké
i malé, souslředčné i rozptýlené slavby.

Přehled charakteristických vlastností:

- snadno obsluhovatelná vyvolávací menu,
- jednoduchá práce s klávesnicí,
- přes 4(X) přímo dostupných kontextové závislých obrazovek obsahujících pomoc uživateli (context

sensitive help screens),



- mnoho navzájem nesouvisejících projektů (staveb), přímo dostupných uživateli,

- všestranné informace o položkách nákladů a činností,

- standardní funkce pro včené a časové plánování,

- analýza a vyrovnávání zdrojů,

- interaktivní editory síťového grafu a kalendáře (časového rozvrhu),

- možnost všestranného vymezení typů pracovních činností,

- uživatelem definované obrazovkové plochy pro modifikování dat,

- procesy sumarizace nákladů,

- více než 50 standardních výstupních sestav a grafů,

- generátor nestandardních výstupních sestav,

- operace celkové zmčny (podle potřeb uživatele) pro analýzu typu "what if...?" (co, když...?),

- výkonné funkce pro kopírování a vymazávání,

- přebírání a předávání dat s operačním systémem DOS,

- přístup k úplnému jazyku ARTEMIS,

- úplná dokumentace,

- spolupráce poskytovaná firmou Metier.

Volby z menu

SETUP

ADD

MODIFY

PROCESS

» » » y » » » založení
SELECT » » » » vybere projekt pro relaci
PROJECT » » » » zavede nebo modifikuje parametry projektu
FORMAT » » » » vybere formát dat pro vstup/výstup
CONFIGURE » » konfiguruje systémové volby osobního počítače
EXIT » » » » » vystoupí do operačního systému DOS

» » » » » » » doplnení
ACTIVITY » » » zapKc nové činnosti a související data
LOGIC » » » » zavede logická (včená) omezení - jen v PDM
RESOURCE » » » zavede k činnostem údaje o zdrojích

» » zavede údaje o dostupnosti zdrojů
» zavede nové údaje o typech pracovních činností a kalendáři
» zavede k činnostem údaje o nákladech
» zavede k činnostem údaje o položkách činností (krocích)
» zavede informace o síťovém grafu pomocí logického

» » » » » » » diagramu
» » » » » » » úpravy

ACTIVITY » » » mční údaje o činnostech
LOGIC » » » » mční včená omezení (jen v PDM)
RESOURCE
POOL » »
CALENDAR
EXPENSE
ITEM » .»
DIAGRAM

ANALYZE
FORECAST
LEVEL
ORIGINAL
BUDGET »
EARNED »

POOL » » »
CALENDAR » »>
EXPENSE » »
ITEM » » » »
DIAGRAM » »

mční požadavky činností na zdroje
» » » mční údaje o doslupnosii zdrojů
» » » mční údaje o typech prací a kalendáři
» » » mční údaje o nákladech činností
» » » mční údaje o položkách činností (krocích)
» » » mční informace síťového grafu pomocí logického diagramu
» » » zpracování
» » » provádí časovou analýzu projektu
» » » předvídá požadované a dostupné zdroje
» » » vyrovnává časový rozvrh při omezení zdrojů
» » » ukládá právoplatná dala jako původní

vypočítává souhrnné rozpočty
vypočítává získanou hodnotu podle postupu stavby

» »
» »
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REPORT

ROLL-UP
TARGET

» » »

ACTIVITY
RESOURCE
SCHEDULE
LEVEL
EXPENSE
ITEM »
GRAPH
UTILITY

UTILITY

RESOURCE

sumarizuje dala o nákladech podle kódů
stanovuje cíle činností a položek činností (kroků)
zpráva
výstupní sestavy (výkazy, zprávy) o činnostech

» » » »

GLOBAL » » »
COPY » » » »
DELETE » » »
EXPORT » » »
IMPORT » » »>
FILE » » » »
LINK » »> » »

ARTEMIS » » »

Standardní výstupní sestavy

ACTIVITY » » » » » »
Activity Checklist »
Progress Checklist
User Code Checklist
Activity Status » »
Critical Path » »
Predecessor-Successor
Precceding-Constraint
Succeeding Constraint

výstupní sestavy o časovém rozvrhu podle rasové analýzy
výstupní sestavy o časovém rozvrhu po vyrovnání
výstupní sestavy o nákladech
výstupní sestavy o položkách činností (o krocích)
grafické výstupy ze všech oblastí projektu
výstupy speciálních pracovních programů a generátoru
výstupních sestav podle požadavků zákazníka
pomocné operace
provádí společné výpočty
překopírovává data jednoho projektu do druhého projektu
vymazává data projektu jako celek
předává projektová dala operačnímu systému DOS
přebírá projektová data z operačního systému DOS
editor souborů pro komeniářc výstupních sestav
připojuje osobní počítače k osiatním počítačům
zpřístupňuje příkazový jazyk ARTEMIS

SCHEDULE

LEVEL

Resource by Activity
Activity by Resource
Resources Available
Resource Forecast
Incremental Histogram
Cumulative Lincgraph
Total Requirements

» >> » » » »

Activity Schedule »
Completed Activities
Comparison Schedule
Resource Schedule
Early/Late Schedule
Schedule Barchart »
Resource Barchart
Comparison Barchan

» » » » » »

Activity Schedule »
Delayed Activities »
Comparison Schedule
Eaity/LWc Schedule
Schedule Barchart »

» ČINNOSTI
» kontrolní seznam činností
» kontrolní seznam časového postupu
» kontrolní seznam uživatelského kódu
» stav činností
» kritická cesia

vázané Činnosti
předchozí omezení
následná omezení

» ZDROJE
» zdroje podle činností
» činnosti podle zdrojů
» dostupné zdroje
» prognóza zdrojů

jvftaůsvlwwý histogram
kumulovaný spojovací graf

» celkové požadavky
»» ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ
» časový plán činností
» ukončené činnosti

porovnávací časový plán
» Časový plán zdrojů
» časový plán lermínu/opozdčnč
» sloupkový diagram termínů
» sloupkový diagram zdrojů
» porovnávací sloupkový d iagram
>. VYROVNÁNÍ
» časový plán činností
» činnosti ve stluzu

porovnávací graf časového plánu
» twmíw; víasM sMw.u
» sloupkový diagram
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EXPENSE

ITEM

Resource Barchart >
Comparison Barchart

Budget by Activity »
Earned by Activity »
Variances by Activity »
Project Cash Row »
C/SSRbyCode » »
C/SSR by Type » »
Activities by WBS-OBS

Action Item. List » »
Action Item Schedule
Late Action Items »

sloupkový diagram zdrojů
porovnávací sloupkový diagram
NÁKLAD
rozpočet podle činností
získaná hodnota podle činností
odchylky podle činností
tok finanční hotovosti projektu
náklady podle kódů
náklady podle typů
činnosti dle struktury prací a organizační struktury
POLOŽKA
seznam položek činností
seznam termínů činností
položky činností ve skluzu

92


