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průmyslové a servisní roboty

Cenu IERA, Inovace a podnikání v ob-
lasti robotiky a automatizace (Innovation 
and Entrepreneurship in Robotics and Auto-
mation Award), každoroč-
ně udílí Mezinárodní fede-
race robotiky (IFR). Její-
mi sponzory jsou společně 
IFR a Společnost pro robo-
tiku a automatizaci sdru-
žení IEEE (IEEE/RAS). 
„Ocenění IERA je jedno 
z nejprestižnějších v dneš-
ním světě robotiky,“ říká 
Joe Gemma, prezident IFR. 
„Letošní laureát, robot Re-
lay, je perfektním příkla-
dem toho, jak může jít vý-
zkum a vývoj ruku v ruce 
s průmyslem.“

„Také tento rok se při-
hlásilo velké množství sku-
tečně výjimečných projek-
tů,“ potvrdil Erwin Prassler, 
viceprezident IEEE/RAS. 
„Porota byla však nakonec ve svém rozhod-
nutí jednomyslná. Získané ocenění prokazuje 
vynikající práci kalifornské společnosti Savio-
ke, vedené Stevem Cousinsem. Steve Cousins 
a jeho tým v Savioke vyvinuli základ techniky 
pro profesionální roboty v oboru služeb, která 
umožňuje jejich použití 24 hodin denně ve ve-
řejných prostorech obývaných lidmi.“

Sám Steve Cousins k tomu dodává: „Relay 
je skutečně v celosvětovém měřítku prvním 
autonomním roznáškovým robotem, který 
se dokáže bezpečně orientovat v prostorech 
obývaných lidmi. Doposud byly podobné ro-
boty omezeny na vytyčení pevných tras nebo 
byly využitelné pouze ve vymezených pro-
storech. Náš hlavní cíl vždy byl vyvinout ro-
bot, který bude pomáhat lidem. Jeho interak-
ce s nimi by proto měla být co nejpříjemnější 
a nejpřívětivější.“

Robot Relay – malý komorník

Robot Relay (obr. 2) je necelý jeden metr 
vysoký, se štíhlým trupem o průřezu nece-
lého půl metru. Se svým prostředím komu-
nikuje prostřednictvím dotykové obrazov-
ky, chytrého telefonu a zvukovými signály. 
Prostor pro přepravu předmětů je umís-
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těn v jeho horní části (obr. 3). Během roz-
nášky je schopen samostatně ovládat výta-
hy, a proto je velmi vhodný pro roznášku 

v komplexech budov, jakými jsou úřady, ne-
mocnice nebo hotely. Tento „komorník“ je 
schopen přinést nápoje, léky nebo ručníky 

stejně jako jeho lidský kolega. Po ukonče-
ní úlohy se Relay automaticky vrací do své 
dobíjecí stanice.

Prototyp robotu Relay byl poprvé po užit 
v praxi před třemi roky pro roznáškovou služ-
bu v hotelu. Jeho dalším působištěm byla 
bytová jednotka a průmyslová hala. Roboty 
společnosti Savioke do dnešního dne doruči-
ly na území USA, Asie a Blízkého východu 
na 100 000 zásilek. Využití robotu Relay by 
mělo být podle plánů v blízké budoucnosti 
zahájeno také v Německu a Francii. 

Závěr

Vítěze soutěže o cenu IERA 2017 vybíra-
la porota složená z vysoce postavených členů 
IFR a IEEE/RAS. V letošním roce byli vybrá-
ni čtyři finalisté, kteří se do soutěže přihlásili 
se svými inovativními řešeními:
– Marco Hutter, ANYbotics AG, ANYdrive: 

modulární kloubový mechanismus pohonu 
pro pokročilé interaktivní roboty (využití 
je možné zhlédnout na videu https://www.

youtube.com/watch?v=nIokjnvKimg),
– Jody Saglia, Movendo Technology s. r. l.: 

Hunova – intuitivní a jednoduše ovlada-
telné rehabilitační pracoviště (ilustrační 
video: https://www.youtube.com/watch?-
v=X00NtQtE7-k),

– György Cserey, OptoForce Ltd: Sensing fle-
xibility – tříosý snímač síly a šestiosý snímač 
síly a momentu pro použití v průmyslové 
robotice (ilustrační video: https://www.
youtube.com/watch?v=PnW6lH9Wu6I).
Videozáznam, na kterém je v akci zachy-

cen robot Relay, je přístupný na https://www.
youtube.com/watch?v=AiZj7LTMjzs. Více 
informací o Mezinárodní federaci robotiky 
(IFR) lze nalézt na www.ifr.org.

(jh)

Z třináctého ročníku udílení ceny Inovace a podnikání v oblasti robotiky a automatiza-
ce (IERA) si nejvyšší ocenění odnesl robot Relay, zvaný také Little Butler („malý komor-
ník“), který vyvinula americká společnost Savioke. Tento malý robot zvládne zcela ne-
závisle realizovat roznášku či dodávku různých předmětů. Vybaven moderními senzory 
a za využití umělé inteligence se dokáže bezpečně pohybovat ve veřejném prostoru, ve 
kterém se přirozeně nacházejí osoby i jiné překážky.

Obr. 3. Robot Relay má v horní části box pro 
ukládání donášených předmětů, a může tak 
zajišťovat roznáškovou službu např. v hote-
lech (foto: Savioke) 

Obr. 1. Předávání ceny IERA – zleva doprava: Satoshi Tadokoro, 
prezident IEEE-RAS, Arturo Baroncelli, (dnes již bývalý) prezident 
IFR, Steve Cousins, výkonný ředitel společnosti Savioke, Erwin 
Prassler, viceprezident IEEE-RAS (foto: IFR) 

Obr. 2. Steve Cousins a robot Relay


