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podnikání

U insolvencí se často setkáváme s tím, že 
věřitelé podceňují situaci a potom se jim ne-
podaří svoje peníze vymoci v takové výši, jak 
by mohli. Na druhé straně podnikatelé v in-
solvenci by aktivnějšími a včasnými kroky 
v mnoha případech mohli svůj podnik zachrá-
nit. Podniky v insolvenci totiž často ztrácejí 
důvěru svých obchodních partnerů a nezbude 
jim než skončit. Existují však právní nástro-
je, jak zajistit obchodní vztahy i s podnikem 

v insolvenci, a když se podniku podaří situa-
ci vyřešit například vstupem nového investo-
ra, obchodní vztahy mohou dále pokračovat.

To jsou často smutné případy firem, které se 
kvůli jedné chybě dostanou do insolvence 
a skončí, přestože měly šikovné lidi a špič-
kové vybavení.

Většinou to začne tak, že firma najednou 
nemá peníze na svůj provoz, potom se ocit-

ne v insolvenčním rejstříku, její dodavatelé 
jí přestanou dodávat materiál a živoucí firma 
skončí třeba i během pár dnů jen proto, jak 
říkáte, že se jí nepovedla jedna velká zakáz-
ka. Přitom je to situace, kterou by bylo mož-
né zachránit.

Děkuji Vám za rozhovor a těším se na prv-
ní článek.

(Rozhovor vedl Petr Bartošík.)

Společnost Mobile Industrial Robots 
(MiR), dodavatel automaticky naváděných 
vozíků (AGV) a mobilních robotů AMR (Au-
tonomous Mobile Robot), sumarizovala klíčo-
vé trendy, které ovlivňují trh v tomto oboru. 
Aktuálně rychle roste počet mobilních robotů 
používaných v různých výrobních odvětvích 
a objevují se složitější projekty s využitím 
větších flotil robotů s důrazem na interope-
rabilitu a pokročilejší spolupráci s dalšími ro-
boty a informačními systémy. Pro řízení flotil 
robotů se využívají prvky umělé inteligence.

Podle nejnovější zprávy Mezinárodní 
federace robotiky IFR jsou mobilní robo-
ty s více než 49 500 dodanými jednotkami 
v roce 2021 již pevnou součástí odvětví pře-
pravy a logistiky. To představuje 45% ná-
růst oproti předchozímu roku. Tyto prodej-
ní výsledky také odrážejí poptávku po auto-
matizované přepravě ve výrobě – přes 80 % 
mobilních robotů bylo dodáno pro přepra-
vu zboží a logistiku ve vnitřních prostorách 
(bez započtení sektoru veřejné dopravy), při-
čemž prodej těchto robotů vzrostl o 47 % na 
40 400 jednotek.

„Potřeba automatizovat manipulaci s ma-
teriálem dlouhodobě souvisí s nedostatkem 
pracovní síly a potřebou stabilních proce-
sů ve výrobě a službách,“ řekl Jesper Sonne 
Thimsen, obchodní ředitel společnosti MiR 
pro střední a východní Evropu.

Eaton a Forvia – úspěšné projekty

Výrobní závod společnosti Eaton v Aradu 
(Rumunsko) vyrábí produkty pro obchod-

MiR: budoucnost interní logistiky patří 
automatizaci

ní divizi Life Safety. Roboty MiR zde byly 
použity s cílem optimalizovat procesy in-
terní logistiky. Hlavním účelem bylo ulevit 
pracovníkům od rutinních činností. Robo-

ty MiR pracují ve firmě šest dní v týdnu ve 
dvou směnách a přepraví více než 100 palet 
denně. Před použitím AMR byl materiál pře-
pravován manuálně na paletových vozících. 
Flotila obsahuje pět robotů, přičemž společ-
nost plánuje využít další robot MiR250 k vy-
zvedávání elektronických komponent z linky 
na osazování plošných spojů.

Ve společnosti Forvia v Písku, kde se vy-
rábějí kovové konstrukce autosedadel, pra-
cuje celkem čtrnáct mobilních robotů. Sedm 
z nich je určeno k přepravě těžkých nákladů, 
většinou MiR600, a pracují v oblasti expedi-
ce hotových produktů. Jejich úkolem je při-
vážet do výroby prázdné palety a vyzvedávat 
plné palety pro odvoz do expedice. Druhou 
oblastí, kde pracují roboty MiR250, je dodá-

vání komponent ze skladu na výrobní linky. 
Roboty ve firmě Forvia pracují nepřetržitě. 
Roboty MiR nejlépe splnily potřeby výrob-
ce: globální dostupnost, plně automatizo-

vaná nakládka i vyklád-
ka, autonomní provoz, 
WiFi, nezávislé mapová-
ní a software pro správu 
flotil. Jedním z nejdůle-
žitějších rozhodovacích 
faktorů byla vysoká úro-
veň služeb a údržby.

Ve všech těchto pří-
padech byly kalkulo-
vány celkové náklady 
na vlastnictví, zejména 
s ohledem na současné 
prudce rostoucí náklady 
na energie. Roboty MiR 

jsou konstruovány s ohledem na co nejnižší 
spotřebu (obr. 1).

AMR v nejbližší budoucnosti

Rychlý rozvoj trhu s AMR a nové komuni-
kační standardy zvýší poptávku po nástrojích 
pro správu flotil skládajících se z robotů od 
různých výrobců. Intenzivnější využití komu-
nikačního standardu 5G poskytne nové příleži-
tosti vyplývající z rychlejší výměny dat a zkrá-
cení reakční doby robotů. Tento trend navíc po-
sílí rozvoj AI, jež umožní AMR komunikovat 
mezi sebou a usnadní práci operátorům, kteří 
nebudou muset prioritizovat jednotlivé mise.

(Mobile Industrial Robots ApS)

Obr. 1. Výpočet nákladů na elektřinu na provoz AMR MiR

náklady na provoz jednoho 
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Na webových stránkách www.automa.cz lze časopis 
prolistovat i prohledat fulltextovým vyhledávačem.




