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propadl téměř o 50 % na 57 000 kusů. Stej-
ně tomu bylo i v Evropě. Pro období mezi 
rokem 2010 a 2012 se předpovídá postupné 
zotavování. V Evropě by do roku 2012 mělo 
být opět dosaženo ročního objemu dodávek 
jako v nejlepších letech (obr. 2). 

Malá hustota robotů v ČR

Instalace nových robotů v České republice 
klesly o 5 % již v roce 2008, kdy v ostatních 
zemích střední a východní Evropy vzrostly 
celkem o 39 %. Česká republika, jako země 
orientující se ve velké míře na export, pocí-
tila dopady hospodářské a finanční krize už 
v roce 2008. Z obr. 2 je zřejmé, že v roce 
2008 byly hlavními odběrateli robotů v ČR 

automobilový a chemický průmysl (obr. 3).
Jako měřítko pro rozšíření robotiky 

v jednotlivých zemích se používá tzv. hus-
tota robotů, tedy počet průmyslových robo-
tů na 10 000 zaměstnanců ve strojírenském 
průmyslu. Japonsko s hustotou robotů 361 
je s velkým náskokem nejsilněji automatizo-
vanou zemí. Následuje Německo (236) a Ko-
rejská republika (214). S 32 používanými ro-
boty na 10 000 zaměstnanců ve strojírenském 
průmyslu je Česká republika zřetelně pod ev-
ropským průměrem (105). 

Automobilový a dodavatelský průmysl, 
jakož i gumárenský a plastikářský průmysl 
byly v roce 2008 nejdůležitějšími zákazníky 
oboru průmyslových robotů v České repub-
lice (obr. 3). Roční dodávky robotů jsou s té-

Obr. 3. Odhadované roční dodávky průmyslových robotů v letech 2007 a 2008 v České republice 
podle jednotlivých odvětví (zdroj: VDMA Robotik + Automation)
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měř 800 kusy ještě na relativně nízké úrovni. 
Rovněž malá hustota robotů ukazuje, že Čes-
ká republika má stále ještě obrovský poten-
ciál, co se týče automatizace průmyslových 
výrobních zařízení. 

Servisní robotika

Do konce roku 2008 bylo ve světě nainsta-
lováno přibližně 60 000 servisních robotů pro 
profesionální použití, např. pro transport ma-
teriálu v továrnách, nemocnicích nebo ve ve-
řejných budovách, pro práci v nebezpečných 
zónách, ve vodě nebo i ve vesmíru. Servisní 
roboty lze najít uvnitř v kravínech nebo ven-
ku na polích. Největší skupinu tvoří robo-
ty pro obranu, záchranné akce a bezpečnost.

Prognózy pro rok 2009 až 2012 předpo-
kládají prodej 49 000 dalších servisních ro-
botů pro průmyslové použití. Představují hod-
notu asi 10 mld. amerických dolarů. Značný 
nárůst využívání servisních robotů se oče-
kává v oblastech, jako je obrana, záchran-
né akce a bezpečnost, rovněž u dojicích ro-
botů, inspekčních robotů, robotů v logistice 
nebo v lékařské technice a mobilních robo-
tických platforem. 

Více než 7,1 mil. servisních robotů bylo 
do konce roku 2008 prodáno pro osobní a do-
mácí použití. Jde především o robotické vy-
savače, sekačky i roboty pro zábavu a hry 
a vzdělávací roboty, jejichž tržní hodnota 
se pohybuje daleko pod cenou profesionál-
ních servisních robotů. Zlevněné vstupenky a 
sponozorované dvoudenní zájezdy pro české  
a slovenské návštěvníky nabízí oficiální zá-
stupce veletrhu, firma ECS. Více informací 
lze získat na adrese www.expocs.cz.
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Společnost Rockwell Automation uspořáda-
la 28. a 29. dubna 2010 v hotelu Permon v Pod-
bánském (Slovensko) akci Automation Univer-
sity Special. Šlo o odbornou konferenci urče-
nou všem zákazníkům společnosti Rockwell 
Automation, zájemcům o nabídku produktů 
a služeb této firmy a o automatizační techni-
ku vůbec. Letos se jí zúčastnilo více než dvě 
stě odborníků z celé střední a východní Evro-
py. Mohli se zde seznámit nejen s novinkami 
v sortimentu společnosti Rockwell Automati-
on, ale i se zajímavými projekty realizovaný-
mi v poslední době, kde byla použita technika 
od této firmy. Díky jednání v paralelních sek-
cích si mohli návštěvníci sestavit program pod-
le svého přání a potřeb.

Program se v obou dnech v podstatě opako-
val. První den byla navíc zařazena sekce pre-
zentací vysokoškolských pracovišť, která vy-
užívají techniku Rockwell Automation k výu-
ce. Představily se zde VUT v Brně, VŠB TU 

Automation University Special 2010

v Ostravě, Technická univerzita Košice, Elek-
trotechnická fakulta ČVUT v Praze, Univer-
zita v Žilině a Výzkumně-vývojové cen trum 
Rockwell Automation v Praze. 

Posluchače dále nejvíce zaujaly prezenta-
ce úspěšných projektů. Bylo to použití měni-

čů frekvence v lakovně v automobilce Peu-
geot Citroen Slovakia v Trnavě, „exotický“ 
projekt řídicího systému retranslační stani-
ce signálu z družice na nízkofrekvenční sig-
nál pozemního vysílání s mimořádně dlou-
hým dosahem, který pro BBC na ostrůvku 
uprostřed oceánu mezi Afrikou a Jižní Ame-
rikou reali zovala nitranská pobočka společ-
nosti CSE Controls, projekt zvýšení výrobní 
kapacity v potravinářském podniku Amylum 
Boleráz, jehož realizátorem byla společnost 
Procont, a nakonec použití síťových regulá-
torů a řídicích systémů v energetice, kon-
krétně v Teplárně Košice, realizované spo-
lečností M-D-J. 

Časopis Automa byl jedním z mediálních 
partnerů akce. Příští rok se bude Automation 
University Special konat v Bukurešti (Ru-
munsko).
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Obr. 1. Pohled do sálu konference s výstavkou 
demonstračních panelů


