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Vážení a milí čtenáři
toto číslo časopisu Automa 
jste měli dostat před veletr-
hem EmbaxPrint v Brně, kte-
rý však byl přesunut na 19. až 
21. listopadu 2020. Číslo přes-
to zůstalo zaměřeno na roboty 

a stroje pro balení a manipulaci.
Vzhledem k aktuální situaci jsme přidali také 

několik článků o robotech, které pomáhají při 
dezinfekci – nejen v nemocnicích. A rovněž člán-
ky o výrobě českých polomasek a modernizaci 
výroby filtrů.

Nejsem žádný odborník na reálné viry, spíše 
na ty digitální. Lékaři nemohou s epidemií bo-
jovat tak, že zavirovaný systém smažou a obno-
ví ho ze zálohy. Odborníci na kybernetickou bez-
pečnost jim zase závidí imunitní systém. Kdyby 
tak šlo počítačovou síť naočkovat proti ransom-
waru! Ale některé podobnosti tu přece jsou. Tře-
ba to, že ochrana je tak silná, jak silný je její nej-
slabší článek, že ochrana perimetru přináší jen 
falešný pocit bezpečí, že stejně důležitá jako tech-
nická opatření jsou správně nastavená pravidla 
a školení, nebo to, že nejzávažnější škody si čas-
to způsobí sám uživatel, když podlehne panice.

Doporučuji také článek o možných scénářích 
vývoje po čínském koronaviru (str. 10). Vychází 
ze studie konzultantské společnosti ARC Advisory 
Group, která je na rozdíl od některých jiných za-
ložena na reálných údajích a postupech při zota-
vení hospodářství po epidemiích SARS (2002 až 
2003) a MERS (v několika vlnách 2012 až 2015), 
po hurikánu Katrina a po zemětřesení v Japon-
sku. Zkušenosti z těchto událostí lze pochopitelně 
přebírat jen omezeně, protože ani v jednom pří-
padě nešlo o celosvětovou krizi. Navíc není jasné, 
jak dlouho může současná situace trvat – analy-
tici ARC nejsou epidemiologové a nemohou jim 
mluvit do řemesla, když se i sami renomovaní epi-
demiologové v novém čínském koronaviru velmi 
zmýlili a zpočátku jeho potenciál způsobit pande-
mii podceňovali.

V tomto čísle na str. 33 až 35 uveřejňujeme též 
článek o historii robotiky v Československu, kte-
rý je současně pozvánkou na brněnskou robotic-
kou výstavu. Neobejde se to bez zmínky o půvo-
du slova robot. Nyní mi však dovolte připomenout 
jinou Čapkovu hru, Bílou nemoc. „V Číně, pane, 
se skoro každý rok vynoří nějaká nová zajímavá 
choroba – to dělá ta bída; ale žádná dosud nemě-
la takový úspěch jako nemoc Čengova...“ Ve hře 
ale nejde o to, z které pekelné díry nemoc přišla 
a proč, nýbrž o to, zda se my dokážeme ubránit 
mocí posedlému maršálovi, hrabivému majiteli 
zbrojního koncernu a jejich zfanatizovaným pří-
znivcům – v třicátých letech i nyní.

Přeji vám, drazí čtenáři, hodně zdraví a odol-
nosti proti virům i maršálům – a myjte si ruce 
a noste roušky. Potom si budeme moci zajet jak 
na zmíněnou výstavu robotů do Brna, tak na před-
stavení hry R.U.R. do Plzně a třeba nám divadel-
ní spolek DRJ v pražském Divadle Na Prádle ješ-
tě zopakuje Čapkovu Bílou nemoc. Už se těším.

Petr Bartošík, šéfredaktor
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NA TITULNÍ STRANĚ
Na titulní stránce – antropomorfní pětiprstá uchopovací ruka SCHUNK SVH
Pětiprstá uchopovací ruka SVH je koncipována pro užití v servisní robotice. K dispozici 
je levá nebo pravá varianta. Velikostí, formou a pohyblivostí se velmi blíží svému 
lidskému vzoru. Pomocí celkem devíti pohonů může jejích pět prstů vykonávat různé 
uchopovací operace. Elastické plochy na předních článcích prstů zajišťují bezpečné 
držení uchopovaných objektů. K tomu může ruka provádět četná gesta, čímž se usnadní 
komunikace mezi člověkem a servisním robotem. To zlepší přijetí v lidském prostředí. 
Řídicí, regulační a výkonová elektronika je kompletně integrována do zápěstí. Ovládá 
se volitelně prostřednictvím sběrnic Profibus nebo CAN. Definovanými rozhraními 
může být SVH připojena k běžným průmyslovým a lehkým robotům.
SCHUNK díky svému rozsáhlému sortimentu produktů upínací techniky 
i uchopovacích systémů naplňuje motto „vše od jednoho dodavatele“.
Více informací lze nalézt na http://www.cz.schunk.com.

Balicí a plnicí linky, výrobní logistika
Systém Vilant pro kompletní intralogistiku ......................................................18

Tlak na rychlou a flexibilní výrobu a současně 
nízké výrobní náklady postupně roste v celém 
průmyslu, nezávisle na tom, jakým konkrétním 
odvětvím se firma zabývá. Jednou z možností, 
jak tomuto tlaku úspěšně čelit, je zajistit plně 
automatizovaný cyklus výrobního, materiálového, 
obalového a skladového hospodářství 
implementací kompletního systému sledování 
pohybu všech složek produktů i obalů. 

Prostřednictvím techniky RFID (Radiofrequency Identification) lze zajistit spolehlivé 
sledování všech procesů výroby, skladování, naskladňování i expedice v celém 
výrobním areálu, tudíž v prostorech jak skladů (příjmu a expedice), tak výrobních hal, 
a dokonce i kanceláří a laboratoří. Tedy v celé oblasti firemní intralogistiky.

Příslušentví robotů
Autonomní uchopování ....................................................................................27

Průmyslové uchopování prochází zásadními 
změnami. Zatímco doposud bylo nutné ručně 
definovat pozice uchopení a vkládání obrobků, 
jejich tvar a odpovídající uchopovací parametry, 
upínací systémy budoucnosti dokážou zajistit 
širokou škálu upínacích procesů samy. Společnost 
Schunk propojuje mechanické uchopování 
s logickým: pětiprstá ruka Schunk SVH 5 
(obr. 1) dokáže díky umělé inteligenci identifikovat 
jakýkoliv předmět v libovolné pozici a autonomně 

vyvinout a použít vhodné uchopovací strategie. Strategie Plug & Work bude hrát 
v chytrých továrnách budoucnosti rozhodující roli. Co se již podařilo úspěšně aplikovat 
v oblasti mechaniky, bude možné v budoucnupoužít i k řízení procesu uchopení.
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