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Zájem o roboty ve světě stále roste

Podle studie World Robotics 2008 byl kon-
cem roku 2007 na světě používán téměř jeden 
milion průmyslových a 5,5 milionu servisních 
robotů. Roboty pracovaly v továrnách, v ne-
bezpečných a zdraví škodlivých prostředích, 
v nemocnicích, domácnostech, ve veřejných 
budovách, pod vodou, pod zemí, na polích, ve 
vzduchu i v kosmu, zkrátka všude! I přes hro-
zící hospodářskou recesi IFR odhaduje, že do 
konce roku 2011 bude ve světě v provozu té-
měř 1,2 milionu průmyslových robotů (obr. 1) 
a asi 17,5 milionů servisních robotů.

Světový trh s průmyslovými roboty

Během roku 2007 bylo ve světě nainsta-
lováno celkem 114 365 nových průmyslo-
vých robotů, tj. o 3 % více než v předchozím 
roce. Obchodní obrat vzrostl o 11 % na téměř 
6 mld. amerických dolarů. V této částce ne-
jsou zahrnuty náklady na software, periferní 
zařízení a vývoj systémů, takže skutečný ob-
rat na trhu s robotickými systémy je dva- až 
třikrát větší a pro rok 2007 ho lze odhadnout 
asi na 18 mld. dolarů. Tak jako v předcho-
zích letech se obrat na trhu s průmyslový-
mi roboty ve třech hlavních regionech světa 
vyvíjel rozdílně: poklesl v Asii, zotavoval se 
v Americe a dál rostl v Evropě. Podle celko-
vého počtu prodaných robotů však prvenství 
patří Asii (obr. 2).

Na asijské trhy (včetně Austrálie) bylo 
v roce 2007 dodáno celkem 59 300 průmys-
lových robotů, tj. asi o 4 % méně než v ro-
ce 2006. V Japonsku, zemi s největším od-
bytem robotů v Asii i ve světě, se proda-
lo 36 100 robotů, což je oproti předešlému 
roku o 3 % méně, ale přesto je to téměř tře-
tina všech nově instalovaných robotů ve svě-
tě. Také v Jižní Koreji, na druhém největším 
trhu průmyslových robotů v Asii, klesl v ro-
ce 2007 prodej robotů o 6 % na 10 100 jed-
notek. Naopak velký boom vykazují investice 
do robotů stále v Číně, třetím největším trhu 

v Asii, kde bylo v roce 2007 prodáno 6 600 
nových robotů při meziročním nárůstu 14 %. 
Poptávka zde roste ve všech průmyslových 
odvětvích, včetně velmi rychle se rozrůstají-
cí výroby automobilů. Velmi dobře se vyvíjel 

obchod s průmyslovými roboty v Indii s me-
ziroční růstem asi 11 % a také v dalších asij-
ských zemích, jako jsou Indonésie, Malajsie, 
Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam.

Do Ameriky bylo v roce 2007 dodáno asi 
19 600 průmyslových robotů, tj. o 9 % víc 
než v roce 2006. Hlavním důvodem byla vel-
ká poptávka automobilového průmyslu, tvr-
dě bojujícího o postavení na americkém a ka-
nadském trhu, kde zejména japonští a korejští 
výrobci znovu rozšiřují své výrobní kapaci-
ty. Zájem o průmyslové roboty vzrostl také 
v Argentině a v Brazílii a instalace nových 
robotů se zde v roce 2007 téměř zdvojnáso-
bily. Naopak proti očekávání poklesl prodej 
robotů v Mexiku.

Prodej průmyslových robotů v Evropě 
(včetně Ruska) vzrostl v roce 2007 o 15 % 
na asi 34 900 jednotek. Příčinou je velká po-
ptávka nejenom od výrobců automobilů, ale 
ze všech průmyslových odvětví. Motorem 
evropského růstu bylo Německo jako nej-
větší trh s průmyslovými roboty v Evropě. 
Prodej průmyslových robotů zde meziročně 
vzrostl o 30 % na asi 14 900 jednotek, což 
je největší počet robotů, které byly až dosud 
v jednom roce v této zemi registrovány. Také 
v Itálii, což je druhý spotřebitel robotů v Ev-
ropě, prodej vzrostl o 14 % na 5 800 jedno-
tek. Postaral se o to mimořádně silný zájem 
automobilového průmyslu a všech ostatních 
průmyslových odvětví. Naproti tomu roční 
prodej průmyslových robotů ve Francii klesl 
o 11 % na necelých 2 700 kusů, a to v důsled-

ku stagnujícího investičního prostředí zejmé-
na v automobilovém a chemickém průmys-
lu. Poklesly také dodávky průmyslových ro-
botů do Španělska a Velké Británie. Naopak 
odbyt průmyslových robotů v zemích střed-
ní a východní Evropy vzrostl o 56 % s velký-
mi růsty především v České republice, v Pol-
sku a v Rusku.

Z geografického hlediska je prodej prů-
myslových robotů velmi nerovnoměrný a na 

deset zemí s největším po-
čtem nově instalovaných 
robotů připadá v roce 2007 
více než 86 % celkového 
prodeje ve světě (obr. 3).

Důležitý ukazatel 
– hustota použití 
průmyslových robotů

Průmyslové roboty jsou 
v současné době klíčovou 
komponentou moderních 
automatizovaných průmys-
lových výrob, a počet prů-
myslových robotů připada-
jících na 10 000 pracovníků 

ve zpracovatelském anebo výrobním průmys-
lu je proto důležitým měřítkem stupně auto-
matizace v příslušné zemi. Japonsko, kde na 
10 000 pracovníků v průmyslu připadá 310 
průmyslových robotů, je zemí s největší hus-
totou použití robotů ve světě a také nejvíce 
automatizovanou zemí světa. Na druhém mís-

tě je podle daného ukazatele Německo s hus-
totou 234 průmyslových robotů na 10 000 
pracovníků v průmyslu. Další státy s hustotou 
použití průmyslových robotů větší než 100 
jsou uvedeny v tab. 1. Ve všech ostatních ze-
mích světa je takto spočítaná hustota použití 
robotů menší než 100.

V automobilovém průmyslu, který je 
z hlediska použití průmyslových robotů stá-
le tím nejdůležitějším odvětvím, je hustota 

Mezinárodní federace robotiky (International Federation of Robotics – IFR) zpracovává 
již po mnoho let každoročně podrobnou zprávu o situaci na trhu s průmyslovými a ser-
visními roboty. V polovině října uveřejnila svou nejnovější studii World Robotics 2008, 
obsahující mnoho zajímavých aktuálních informací, v článku stručně shrnutých.

Obr. 1. Počet instalovaných průmyslových robotů ve světě: vývoj 
od roku 1990 s výhledem do roku 2011 (zdroj: IFR)
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Obr. 2. Geografické rozdělení prodeje průmys-
lových robotů v roce 2007 (zdroj: IFR)

Tab. 1. Státy s největší hustotou použití 
průmyslových robotů

Stát Počet robotů na 10 000
pracovníků

Japonsko 310

Německo 234

Jižní Korea 185

USA 116

Itálie 116

Švédsko 115
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použití robotů podstatně větší než v ostat-
ních odvětvích průmyslu. Na prvním místě je 
zde opět Japonsko s hustotou 2 100 robotů na 
10 000 výrobních dělníků, což znamená, že 
v japonském automobilovém průmyslu při-
padá na každých pět dělníků přibližně jeden 
průmyslový robot. Na dalších místech pomy-
slného žebříčku jsou Itálie a Německo, kde 
na 10 000 dělníků připadá 1 772, popř. 1 439 
robotů. S odstupem následují USA, Francie, 
Velká Británie, Španělsko a Švédsko.

Technické a uživatelské trendy 
v průmyslové robotice

V roce 2007 pokračoval celosvětový trend 
růstu zájmu o průmyslové roboty v odvětvích 
mimo sféru automobilového průmyslu, ze-
jména v kovoprůmyslu, potravinářství a při 
výrobě nápojů, ve sklářství, při výrobě foto-
voltaických panelů, ve farmaceutickém prů-
myslu a v lékařské technice. Výrobci robotů 
tento trend podporují a nabízejí pro tato od-
větví stále větší množství specifických zákaz-
nických systémů.

Automobilový průmysl, dosud hlavní od-
běratel průmyslových robotů, se přitom mění. 
Větší přírůstky počtu prodaných automobilů 

lze očekávat již jenom na rostoucích trzích 
v Číně, Indii, Rusku a v některých výcho-
doevropských zemích. Na nasycených trzích 
západní Evropy, Severní Ameriky, Japonska 
a Jižní Koreje je možné růstu obratu dosáh-
nout jenom technickými zlepšeními. Mimo to 
bude ve světě stále větší poptávka po malých 
a levných autech s malou spotřebou a ekolo-
gickým provozem. Na to vše se výrobci au-
tomobilů připravují. Zejména redukují počty 
přímých subdodavatelů a vyčleňují ze svých 
závodů celé výrobní procesy, aby se mohli 
soustředit na procesy s vyšší přidanou hodno-
tou (outsourcing). Naopak subdodavatelé musí 
restrukturalizovat a modernizovat svou výrobu, 
aby stačili plnit požadavky výrobců aut, takže 
lze po období mírné stagnace růst poptávky po 
průmyslových robotech očekávat i zde.

Ve všech výrobních odvětvích výrazně 
roste podíl automatizované manipulace s dí-

ly, jejich přísunu a podávání. Roboty stále 
častěji nahrazují při obsluze obráběcího stro-
je dělníka a zajišťují podávání nástrojů, ma-
teriálu a dílů z příručního skladu v blízkos-
ti stroje. Obráběcí centra tak v případě po-
třeby mohou pracovat nepřetržitě celý týden 
po 24 hodin denně. V posledních třech letech 
v Evropě významně vzrostl význam paletiza-
ce, balení, přemisťování a nakládání výrobků 
při použití robotů. Stupeň automatizace po-
travinářského a nápojového průmyslu – hlav-
ních odvětví provozujících uvedené činnosti 
– je v Evropě velmi vysoký. Americký kon-
tinent je v tomto sektoru ještě hodně poza-
du. V Asii je v mnoha regionech lidská prá-
ce zatím stále levná, a proto zde není stupeň 
automatizace daných odvětví ještě tak velký 
jako v Evropě.

Od zlepšení a inovací v technice sen-
zorů, jako jsou prostorové strojové vidění 
(3D robot vision), nové senzory síly, hma-
tové senzory a dokonalejší úchopné sys-
témy, se očekává, že umožní dosáhnout 
vyšší kvality kontrolních a manipulačních 
funkcí. Zlepšení v komunikaci, při dálko-
vém ovládání i na rozhraní člověk-stroj 
zpřístupní roboty novým zákazníkům ze-
jména z okruhu malých a středně velkých 

podniků. Nejnovější ino-
vace v systémové techni-
ce, jako je programování 
off-line, zvýšená provozní 
bezpečnost nebo možnost 
kooperace robotu s dělní-
kem, garantují vznik systé-
mů vhodných i pro náročné 
automatizované procesy.

Hospodářská recese 
trend v zásadě nezmění

Podle studie IFR vzrostl 
prodej průmyslových robo-
tů v prvním pololetí 2008 ve 
světě ještě asi o 8 %. Zatím-
co v prvním čtvrtletí 2008 
se zvyšovaly dodávky robo-

tů do všech sledovaných regionů, ve druhém 
čtvrtletí ztratil růst svou dynamiku a ve dru-
hém pololetí se zpomalil. IFR proto očeká-
vá, že prodej průmyslových robotů na svě-
tovém trhu vzroste do konce roku 2008 již 
jenom o 4 %, tj. na 118 900 jednotek v po-
rovnání se 114 365 jednotkami zakoupenými 
v roce 2007. V Evropě přitom prodej robo-
tů vzroste asi o 6 % na novou rekordní hod-
notu 37 000 jednotek. V Severní Americe 
a v Japonsku bude prodej průmyslových ro-
botů v roce 2008 stagnovat, ale zato poptávka 
z Brazílie, Číny, Indie a zemí ASEAN i nadá-
le nadprůměrně poroste.

Temné mraky zhoršujících se perspektiv 
světového hospodářství ovlivní počet instala-
cí nových robotů v roce 2009 a 2010, ale ne-
mělo by jít o žádný dramatický propad. Tlak 
na růst produktivity, nedostatek pracovníků 
v důsledku demografického vývoje, vysoké 

standardy kvality, přísné zákony na ochranu 
životního prostředí, větší požadavky v oblas-
ti bezpečnosti práce, velké výdaje za energie 
a na infrastrukturu atd. budou klást vysoké 
požadavky na automatizační techniku a za-
jistí trvalou poptávku po průmyslových ro-
botech nezbytných pro automatizaci výrob-
ních procesů.

S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem 
IFR předpokládá, že mezi roky 2009 a 2011 
prodej průmyslových robotů celosvětově po-
roste v průměru ročně o 4,1 % až na 134 100 

prodaných jednotek v roce 2011. Zatímco 
v Evropě a v Americe se počítá s průměr-
ným růstem asi 3 % ročně, v regionu Asie 
a Austrálie by to mohlo být až 5 % ročně. 
Stagnující nebo jen pomalu rostoucí investi-
ce do vybavení v automobilovém průmyslu 
budou do značné míry kompenzovány vět-
ší poptávkou ze všech ostatních průmyslo-
vých odvětví.

Význam servisních robotů 
pro profesionální i soukromé použití 
roste

Vedle průmyslových robotů přichází na 
trh stále více servisních robotů – chytrých 
automatizovaných pomocníků pro profe-
sionální i soukromé použití. Podle stu-
die IFR bylo koncem roku 2007 ve světě 
v provozu asi 49 000 profesionálních ser-
visních robotů s hodnotou odhadovanou na 
7,8 mld. amerických dolarů. Nejpočetněj-
ší je s téměř 12 000 kusů (25 %) kategorie 
servisních robotů pro obranné, záchranné 
a bezpečnostní úkoly (obr. 4). Tyto roboty 
také patří k nejdražším. Druhé místo patří 
zemědělským robotům s podílem asi 20 % 
(zejména díky dojicím robotům). Na dal-
ších místech jsou čisticí roboty, roboty pro 
práci pod vodou, stavební a bourací roboty, 
lékařské roboty a mobilní plošiny pro růz-
né použití. Menší jsou počty robotů urče-
ných k logistickým, inspekčním a prezen-
tačním činnostem.

V téže době bylo ve světě v provozu asi 
5,4 milionu servisních robotů pro osobní po-

Obr. 3. Země s největším počtem nově instalovaných robotů 
v roce 2007 (s procentuálním podílem na světovém trhu) 
(zdroj: IFR)
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užití, z nichž asi 3,4 milionu robotů vykoná-
valy různé práce v domácnostech (vysávání 
prachu, mytí podlah a oken, sekání trávy aj.) 
a asi dva miliony robotů byly používány ke 
hraní, zábavě, výuce apod., tj. při aktivitách 
spjatých s volným časem. Tyto roboty se 
vyrábějí pro masovou spotřebu a jejich pro-
dejní cena je jen zlomkem toho, co stojí ser-
visní roboty pro profesionální použití. Trh 
servisních robotů pro podporu starých a tě-
lesně postižených osob je zatím ještě velmi 
malý, ale s ohledem na demografický vývoj 
společnosti a stále se zdokonalující techni-
ku se očekává, že v příštích deseti letech se 
tyto roboty stanou klíčovou oblastí servis-
ní robotiky.

Podle studie IFR se v letech 2008 až 
2011 předpokládá velký růst poptávky po 
servisních robotech pro profesionální pou-
žití. Na trh by jich mělo v této době přijít 
nejméně 54 000 v hodnotě více než 9 mld. 
dolarů. Největší perspektivy růstu mají vo-

jenské roboty (zejména bezobslužná leta-
dla a vozidla), dojicí roboty, čisticí roboty 
a roboty pro chirurgické operace. Zvýšený 
zájem se očekává také o humanoidní ro-
boty, i když zatím ještě převážně ve funk-
ci inteligentních hraček. Některé japonské 
podniky (Honda, Kawada, Toyota aj.) již 
sice vyvinuly a vyrobily první humanoid-
ní roboty, které jsou schopné přebírat ty-
pické úkoly člověka ve výrobě, v kance-
láři nebo v domácím prostředí, ale zatím 
byly převážně dodány jen japonským a me-
zinárodním laboratořím a univerzitám pro 
výzkumné a vývojové účely. Ve stejném 
období se očekává prodej asi 12,1 milio-
nu servisních robotů pro použití v soukro-
mé sféře: asi 4,6 milionu robotů pro práce 
v domácnosti (vysávání, mytí oken, sekání 
trávy apod.) v hodnotě asi 3,3 mld. dolarů 
a 7,3 milionu robotů ke hraní, k zábavě, vý-
uce a pro volný čas (hobby) v hodnotě asi 
1,8 mld. dolarů.

Podrobnější údaje

Studie World Robotics 2008 obsahuje po-
drobné statistické údaje o výrobě, prodeji 
a použití průmyslových a servisních robotů 
v 50 nejvyspělejších zemích světa. Všechny 
údaje jsou přehledně uspořádány v tabulkách 
a grafech podle odvětví, použití, typu robotů 
a dalších technických a ekonomických uka-
zatelů, což usnadňuje porovnání úrovně ro-
botiky v jednotlivých zemích a odhad tech-
nických a obchodních trendů pro příští roky. 
Studii zpracovali experti statistického odbo-
ru IFR Statistical Department ve spolupráci 
s Fraunhoferovým ústavem IPA (Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung). 
Podrobnosti jsou na webové adrese http://
www.worldrobotics.org

[Informace pro tisk IFR Statistical Department, 
15. října 2008.]

Ing. Karel Kabeš

kr
át

ké
 z

pr
áv

y  Riadenie procesov – Process 
Control �009

Ústav informatizácie, automatizácie a ma-
tematiky, Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, a katedra řízení procesů, Fakul-
ta elektrotechniky a informatiky, Univerzita 
Pardubice, pozývajú odborníkov na automa-
tizácii na sedemnástu medzinárodnú konfe-
renciu Riadenie procesov – Process Control 
2009 (www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09), ktorá sa 
uskutoční 9. až 12. júna 2009 na Štrbskom 
Plese vo Vysokých Tatrách.

Zameranie konferencie:
– navrhovanie lineárnych a nelineárnych sys-

témov riadenia,
– modelovanie, simulovanie a identifikácia 

technologických procesov,
– technické prostriedky merania a regulácie,
– optimalizácia procesov,
– robustné a adaptívne riadenie,
– simulácia a riadenie v pedagogickom pro-

cese,
– inteligentné systémy riadenia,
– informačné technológie v automatizácii,
– aplikácia výpočtovej a riadiacej techniky 

v priemysle,
– prediktívne riadenie,
– algoritmy a počítačové riadenie.

Konečný termín zasielania plných verzií prí-
spevkov je 1. februára 2009. Programový výbor 
posúdi kvalitu zaslaných príspevkov na základe 
recenzií plných verzií článkov a bude informo-
vať autorov o prijatí alebo neprijatí do 1. aprí-
la 2009. Z tohto dôvodu je potrebné zaslať do 
1. februára 2009 plnú verziu príspevku. 

Všetky akceptované príspevky budú pub-
likované v elektronickej forme na CD-ROM 
zborníku konferencie. Príspevky je možné 
prezentovať formou ústnej prednášky alebo 
ako poster.

Všetky potrebné informácie ohľadom 
tvorby, formátovania a zasielania príspev-
kov možno nájsť na domovskej stránke kon-
ferencie www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09 v časti 
Instructions for Authors. (ed)

 Společnosti General Electric 
a Google prosazují robustní 
a inteligentní přenosové sítě

Pro to, aby byly obnovitelné zdroje energie 
skutečně užitečné a efektivní, musí být zapo-
jeny do robustní a inteligentní přenosové sou-
stavy (smart grid), využívající vyspělý dohled 
nad výrobou i spotřebou, predikční modely 
z oblasti umělé inteligence a spolehlivý mo-
nitoring zatížení, poruch a výpadků částí pře-
nosové soustavy. Taková přenosová soustava 
umožní využít nejen velké zdroje, ale i pře-
bytky energie od soukromníků a firem, které 
mají vlastní malé zdroje obnovitelné energie, 
např. od farmářů vyrábějících energii z bioma-
sy nebo od majitelů malých vodních, větrných 
či solárních elektráren. Výhody této přenosové 
soustavy nejsou jen technické, ale i ekonomic-
ké, protože soustava podporuje využití vyspě-
lých cenových modelů, umožňujících zákazní-
kům chovat se ekonomicky výhodně a součas-
ně i ohleduplně k životnímu prostředí. 

Taková vyspělá přenosová soustava ovšem 
vyžaduje těsné provázání energetických a in-
formačních technologií. To je jeden z důvo-
dů spolupráce firmy Google, působící v ob-
lasti internetových služeb a známé především 
svým populárním vyhledávačem nebo sou-
borem map, a průmyslového gigantu Gene-
ral Electric, který se věnuje mimo jiné právě 
energetice, včetně obnovitelných zdrojů. Obě 
firmy si daly za úkol nejen spolupracovat na 
vývoji vyspělých přenosových sítí, ale prosa-
zovat v USA také zákony, které by budování 

a provoz vyspělé přenosové soustavy umož-
ňovaly a podporovaly. Jsou si totiž vědomy, 
že právě nedostatečná přenosová síť je hlav-
ním limitujícím faktorem využití obnovitel-
ných zdrojů. Ostatně nedávné události v ev-
ropské rozvodné síti ukázaly, že to zdaleka 
není problém jen Severní Ameriky. (Bk)

 Měřicí technika pro 
kontrolu jakosti �009

Česká metrologická společnost pořádá 
18. a 19. března 2009 v Plzni (Dům kultury 
Inwest) mezinárodní konferenci Měřicí tech-
nika pro kontrolu jakosti. Konference je spo-
jena s výstavou měřicí, kontrolní a zkušební 
techniky z oblasti strojírenských měření (mě-
ření rozměrů a negeometrických veličin, pří-
stroje pro zkoušky materiálu, nedestruktivní 
defektoskopie, přístroje pro kalibraci měři-
del a systémy pro řízení a kontrolu technolo-
gických procesů). Výstava bude otevřena po 
celou dobu konání konference. Na konferen-
ci navazuje fakultativní program (20. března 
2009), jehož součástí bude workshop Měření 
elektrických a neelektrických měření na FEL 
ZČU a konzultační den, spojený s prohlídkou 
kalibračních laboratoří a zkušeben. 

Konference je určena pro pracovníky útva-
rů řízení kvality, technické kontroly a metro-
logie, metrologických laboratoří, zkušební 
techniky, technology a pro učitele vysokých 
a středních škol příslušného zaměření.

Bližší informace o mezinárodní konferenci 
Měřicí technika pro kontrolu jakosti poskyt-
ne sekretariát ČMS (paní Ivana Vidimová), 
tel. a fax: 221 082 254, e-mail: cms-zk@
csvts.cz, nebo je lze získat přímo na adrese: 
Česká metrologická společnost, Novotného 
lávka 5, 116 68 Praha 1. Úplná nabídka od-
borných akcí ČMS je na internetové adrese 
ČMS: www.csvts.cz/cms (ed)


