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Organizace IFR vydáním zprávy World 
Robotics 2009 – Service Robots (obr. 1) ope-
rativně reagovala na trvale rostoucí zájem 
o použití robotů v nevýrobní sféře a v oblas-
ti služeb, který na rozdíl od zájmu o průmys-

lové roboty nepolevuje ani v době, kdy prů-
myslová výroba v mnoha odvětvích stagnu-
je. Zprávu vypracovali experti statistického 
odboru IFR ve spolupráci s Fraunhoferovým 
ústavem pro výrobní techniku a automatiza-
ci IPA (Institut für Produktionstechnik und 
Automatisierung) ve Stuttgartu [1]. Článek 
stručně informuje o hlavních zjištěních a tren-
dech v dané oblasti.

Počet servisních robotů pro 
profesionální použití roste i v depresi

Podle zprávy IFR bylo ve světě na kon-
ci roku 2008 v provozu celkem asi 63 000 
servisních robotů pro profesionální použití 
v různých nevýrobních oblastech, jako např. 
při úklidu a čištění veřejných prostorů, při 
pracích v kosmu, pod vodou a v nebezpeč-
ném prostředí, při sledování a střežení důle-
žitých objektů apod., v celkové hodnotě odha-
dem asi 11 miliard amerických dolarů. Přitom 
jenom za rok 2008 přibylo asi 14 000 nových 
robotů (22 %) v ceně téměř 3,2 miliardy dola-
rů (29 %). V porovnání s počtem používaných 

Servisní roboty dobývají svět

průmyslových robotů, který již překročil je-
den milion, je sice počet používaných profe-
sionálních servisních robotů ve světě dosud 
stále poměrně malý, ale možnosti jejich vy-
užití jsou enormní, zdaleka nejsou vyčerpány 
a stále přibývají nové. Autoři zprávy World 
Robotics 2009 – Service Robots zdůrazňují, 
že moderní servisní roboty pomáhají zvládat 
obtížné, namáhavé a pro člověka nebezpeč-
né činnosti i na místech, kam se člověk nedo-
stane. S úspěchem se používají při přepravě 

zboží v nákupních centrech, v nemocnicích 
nebo ve veřejných budovách, při čištění po-
trubí, kanálů, fasád a střech velkých objektů, 
vydávají se do nebezpečných zón k záchraně 
osob nebo majetku, pracují pod vodou nebo 
ve vesmíru, pomáhají chirurgům při nároč-
ných operacích, usnadňují práci zemědělcům 
v kravínech i na polích, odstraňují miny, zú-
častňují se vojenských bojových operací a ne-
postradatelné jsou i v mnoha dalších úlohách.

Z celkového počtu servisních robotů pro 
profesionální použití prodaných do konce 
roku 2008 jich asi 20 000, tedy asi 30 %, 
připadá na obranu, záchranné práce a bez-
pečnost. Za nimi následují roboty pro země-
dělské práce (hlavně díky dojicím robotům) 
s podílem 23 %, čisticí a úklidové roboty 
s 9 %, roboty pro lékařství a roboty pro prá-
ci pod vodou po 8 % a dále roboty pro práce 

ve stavebnictví, mobilní robotické plošiny pro 
různá použití, roboty pro logistické systémy 
a roboty pro ostatní použití (obr. 2).

Autoři zprávy IFR odhadují, že v letech 
2009 až 2012 bude prodáno a uvedeno do 
provozu dalších nejméně 49 000 servisních 
robotů pro profesionální použití, tzn. že je-
jich celkový počet do roku 2012 vzroste na 
asi 112 000 kusů. Na obr. 2 je také ukázáno, 
že největší nárůst o téměř 22 000 kusů (44 % 
z celkového nárůstu) se očekává opět v kate-
gorii servisních robotů pro obranné, záchra-
nářské a bezpečnostní úlohy, za nimiž by 
měly následovat roboty pro práce v zeměděl-
ství, pro logistické systémy, pro použití v lé-
kařství a mobilní robotické plošiny.

Výzkum a vývoj v oboru servisních ro-
botů intenzivně pokračuje zejména v Japon-
sku a Německu, přičemž cílem je dále rozší-
řit a zlepšit jejich užitné vlastnosti a možnos-
ti použití. Odborníci se soustřeďují zejména 
na zvýšení samostatnosti a rozhodovacích 
schopností robotů v různých situacích, na 
zdokonalení jejich orientace v prostoru použi-
tím optických, akustických a taktilních (hma-
tových) senzorů, intuitivní ovládání a progra-
mování, propojení se systémy RFID apod. 
Snaží se přitom využít zejména zkušenosti 
získané při používání robotů k práci v kosmu.

Servisní roboty mají skvělou perspektivu

Současným trendem je z důvodu velkého 
rizika minimalizovat počty lidí přímo zúčast-
něných na vojenských, záchranných a bezpeč-

Mezinárodní federace robotiky (International Federation of Robotics – IFR) po mnoho 
let každoročně uveřejňuje zprávu World Robotics s podrobnými údaji o situaci na trhu 
s průmyslovými a servisními roboty. V roce 2009 vydala poprvé vedle zprávy Industrial 
Robots samostatně také dílčí zprávu World Robotics 2009 – Service Robots.

Obr. 1. Titulní list zprávy World Robotics 
2009 – Service Robots (zdroj: IFR)

Obr. 2. Hlavní oblasti použití profesionálních servisních robotů (procenta se rozumí z celkového 
počtu, popř. z přírůstku; zdroj: IFR)
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nostních operacích. Rychle proto roste zájem 
o použití servisních bezobslužných robotů ze-
jména pro úkoly v oblasti obrany, záchran-
ných prací a bezpečnosti. Podle zprávy IFR 
jich má být v roce 2012 v provozu téměř 42 
000, tj. asi 37 % ze všech prodaných profe-
sionálních servisních robotů. Zatímco dříve 
do této kategorie patřily především roboty pro 
záchranářské a vyprošťovací práce, odstraňo-
vání min a výbušnin nebo hlídání důležitých 
objektů, v budoucnu vzroste zejména počet 
mobilních vojenských robotů pro bojové po-
užití. Odborníci očekávají, že v příštích deseti 
až patnácti letech budou v armádách vyspě-

lých států stále častěji používána plně robo-
tizovaná dálkově řízená špio nážní, průzkum-
ná i bojová bezpilotní letadla (obr. 3) a bez-
obslužná bojová vozidla kategorie SWORDS 
vybavená automatickými zbraněmi nebo ra-
ketami (obr. 4), která se již osvědčila při vo-
jenských operacích v Iráku a v Afghanistá-
nu. Bezobslužné mobilní roboty budou mít 
ovšem široké možnosti využití také v civil-
ní sféře, a to zejména při likvidaci násled-
ků živelních pohrom nebo tam, kde je třeba 
sledovat rozlehlá území, jako např. v země-

dělství a lesním hospodářství, při velkých ži-
velních katastrofách nebo při výzkumu glo-
bálního klimatu.

Nezastupitelné místo mají servisní robo-
ty v moderních logistických systémech, kde 
se uplatňují především při přepravě, mani-
pulaci, balení, paletizaci, třídění a distribuci 
produktů. Používají se zejména v nákupních 
střediscích, v kancelářských budovách, ne-
mocnicích a jiných veřejných budovách pro 
přepravu, rozvoz a distribuci různého zboží, 
v průmyslových podnicích pro přepravu vý-
robků, beden nebo palet mezi stroji, skladem 
a výdejem zboží, ale také mimo budovy, např. 

na železnici, v přístavech, 
na letištích nebo v logistic-
kých centrech pro manipu-
laci se zbožím všeho druhu. 
Velmi často se přitom pou-
žívají jenom vhodně upra-
vené průmyslové roboty.

Veřejnost nejvíc 
oceňuje použití robotů 
v lékařství

Za nejúspěšnější kate-
gorii servisní robotiky jsou všeobecně po-
važovány roboty pro lékařské použití v chi-
rurgii. Moderní robotické systémy zvyšu-
jí kvalitu provedení chirurgického zákroku 
za hranice lidských možností a pro pacienta 
znamenají nejvyšší dosažitelnou bezpečnost 
operace a minimální 
dobu hospitalizace. Zá-
roveň umožňují chirur-
gům provádět i takové 
typy minimálně inva-
zivních a laparosko-
pických operací, kte-
ré při použití standard-
ně zavedených postupů 
často ani nelze usku-
tečnit. Činnost robo-
tu nenahradí zručnost 
a zkušenosti chirurga, 
ale umožňuje opera-
térovi i jeho spolupra-
covníkům vést mno-
hem přesněji a s větší 
pohyblivostí nástroje 
i v těžko přístupných 
místech a mít lepší 
přehled během opera-
ce. Nespornou výho-
dou roboticky asistované chirurgie je mi-
nimálně invazivní přístup do břišní dutiny 
pacienta. K nejdokonalejším operačním ro-
botům v současnosti patří robotické systé-
my da Vinci americké společnosti Intuitive 
Surgical Inc. (obr. 5; viz též článek [Sin-
gule, V. – Hadaš Z.: Eletrické mikropohony 
v medicínské technice], který vyšel v časopi-
se Automa, 2010, č. 4, s. 48-49)), kterých je 
ve světě v provozu již více než 1 200 a ně-
kolik jich je úspěšně používáno také v Čes-
ké republice [2].

Vedle obrovských možností, které nabí-
zejí servisní roboty v chirurgii, se očekává, 
že v budoucnu v mnoha případech podpo-
ří i stanovení přesné diagnózy a zavedení 
vhodné terapie s následnou cíleně řízenou 
rehabilitací. Tím vzroste bezpečnost, kvalita 
a úroveň lékařského ošetření a budou efek-
tivněji využívány náklady na péči o pacienta. 
Předpokládá se, že také významně přispějí 
ke zvýšení odborné úrovně vzdělávání a vý-
cviku lékařů a zdravotnického personálu.

K obchodně zajímavým oblastem z hle-
diska použití servisních robotů patří ze-
mědělství, kam jich směřuje téměř čtvrti-
na z celkového počtu prodaných. Uplatňují 
se zde především dojicí roboty, které byly 
v zemědělství zavedeny jako vůbec první 
automatizované systémy. Dnes jsou to vět-
šinou plně robotizovaná dojicí stání, kam 
dojnice přicházejí na dojení samy, lákány 
krmivem. V průměru připadá 2,5 až 2,7 do-
jení na jednu dojnici a den. Jenom asi 25 % 
dojnic se musí do dojícího stání nahnat. Ští-
tek RFID, který má kráva upevněný na krku 
nebo okolo nohy, informuje robot o detai-
lech, např. kdy byla kráva naposled podoje-
ná, kolik litrů mléka nadojila apod. Při do-
jení se průběžně (on-line) sleduje a moni-
toruje průtok a kvalita mléka. Přínosy pro 
zemědělce jsou zřejmé: méně tělesné prá-
ce při dojení a žádné celoroční ranní vstá-
vání k dojení. Výhody pro zvířata jsou rov-
něž významné: mají možnost sama rozhod-

nout, kdy budou podojena. Dojicích robotů 
ve světě velmi rychle přibývá a úspěšně 
je začínají používat i zemědělské podniky 
v ČR [3]. Rychle rostou i počty robotů po-
užívaných ke zcela automatizované sklizni 
zemědělských plodin.

Zájem roste i o roboty pro soukromé 
a osobní použití

Roboty pro soukromé a osobní použití pa-
tří k nejpočetnější skupině servisních robotů. 

Obr. 4. Bezobslužné bojové vozidlo kategorie 
SWORDS (Special Weapons Observation 
Reconnaissance Detection System; foto: Wiki-
pedia.de) 

Obr. 3. Bezpilotní bojové letadlo Boxing X- 45A (foto: Wikipedia.de)

Obr. 5. Robotizovaný systém da Vinci usnadňuje chirurgům nejslo-
žitější operační zákroky (foto: Intuitive Surgical, Inc., 2009)
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Ve studii IFR jsou uvedeny samostatně, proto-
že jejich cena je běžně jenom zlomkem ceny 
servisních robotů určených k profesionálnímu 
použití. Vyrábějí se navíc pro masové použi-
tí, takže mají zcela jinou koncepci tvorby ceny 
i marketingu obecně. Do konce roku 2008 bylo 
těchto levných robotů ve světě prodáno již více 
než šest milionů. V časovém období 2009 až 
2012 se očekává, že se servisních robotů pro 
osobní použití prodá dalších asi dvanáct mi-
lionů v hodnotě 3 miliardy amerických dola-
rů, takže na konci tohoto období jich bude ve 
světě na osmnáct milionů.

Dosud se servisní roboty pro soukromé 
použití používají především v domácnostech 
k vykonávání rutinních prací, jakoje vysává-
ní prachu, mytí podlah a oken, sekání trá-
vy apod. Důležité uplatnění mají i v oblasti 
volného času jako prostředky ke hře, zába-
vě a pro výuku. Výhledově se v souvislosti 
se stárnutím populace očekává výrazný roz-
mach servisních robotů v oblasti péči o senio-

ry a handicapované lidi. Významnou úlohu by 
přitom měly sehrát humanoidní roboty, neboli 
roboty s lidskou podobou, které se zatím ješ-
tě převážně používají ve funkci inteligentních 
hraček. Některé japonské podniky (Honda, 
Kawada, Toyota atd.) již vyvinuly a v malém 
množství vyrobily první humanoidní roboty, 
které jsou schopny zajišťovat typické pečo-
vatelské a obslužné práce člověka v domá-
cím prostředí. Ty ale zatím byly dodány jen 
vybraným zákazníkům spíše pro propagační 
a předváděcí účely.

Další informace

Studie World Robotics 2009 – Service 
Robots obsahuje podrobné statistické údaje 
o výrobě, prodeji a použití servisních robo-
tů v průmyslově nejvyspělejších zemích svě-
ta. Všechny údaje jsou přehledně uspořádány 
v tabulkách a grafech podle odvětví, použití, 
kategorií robotů a dalších technických a eko-

nomických ukazatelů, což umožňuje snad-
no porovnat úroveň robotiky v jednotlivých 
zemích a zjistit vývojové a obchodní trendy 
v příštích letech. Další podrobnosti lze nalézt 
na stránkách [4].
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Pracovníci Jacobsovy univerzity v Bré-
mách představili nedávno jako první na svě-
tě mobilní podmořský robot ovládaný na dál-
ku přes internet, který již tři měsíce úspěšně 
pracuje pod hladinou moře v hloubce 900 m. 
Pásový robot nazvaný Wally je součástí ka-
nadské podmořské observatoře Neptune, kte-
rá od 18. prosince 2009 posílá do interneto-
vé sítě prostřednictvím kabelového systému 
data snímaná robotem na mořském dně v Ti-
chém oceánu u západního pobřežím ostro-
va Vancouver.

Výzkumný robot Wally (obr. 1) je jed-
ním ze dvou konstrukčně stejných pásových 
robotů vyrobených pro projekt Neptune. Je 
vybaven webovou kamerou k optické orien-
taci a inteligentním systémem snímačů pro 
měření teploty, tlaku, proudění, zákalu vody 
a koncentrace soli a methanu ve vodě a je 
prvním hloubkovým podmořským robotem, 
který lze bez časového omezení přímo ovlá-
dat z kterékoliv internetové přípojky na světě. 
Oprávnění pracovníci přijímají snímané obra-
zy, videosekvence a naměřené údaje jako živý 
proud dat a přitom mohou jak pohyb robotu 
po mořském dnu, tak i jeho kameru ovládat 
myší připojenou k počítači. K napájení ener-
gií i obousměrnému přenosu dat je využíván 
napájecí kabel, kterým je robot Wally spo-
jen s napájecí stanicí podmořské observatoře 
Neptune, pevně zakotvené na mořském dně. 
Kabel umožňuje robotu volný pohyb po kru-
hové ploše velikosti asi 1 500 m2.

Mobilní podmořský robot ovládaný přes internet
V rámci činnosti observatoře Neptune se 

robot Wally pohybuje na vyvýšenině moř-
ského dna prostoupené methanovým ledem, 
z něhož se methan neustále uvolňuje do okol-
ní vody. V důsledku velké koncentrace met-
hanu se zde vyvinulo speciálně přizpůsobené, 
mimořádně rozmanité hlubokomořské spole-
čenství fauny a flóry. Videosekvence snímané 

kamerou s velkým rozlišením nesenou robo-
tem ukazují mořskou faunu a flóru živě v akci 
a umožňují tak vědcům Jacobsovy univerzity 
sledovat podmořský svět vzdálený 8 500 km 
od Brém. Přímé pozorování mořského dna 
v reálném čase poskytuje vědcům jedinečnou 
příležitost poznat a studovat procesy probíha-
jící na mořském dně a seznamovat s výsled-
ky výzkumu širokou veřejnost, která bude mít 

v budoucnu ve vyhrazené době volný přístup 
na webové stránky této podmořské observato-
ře. Krátký videozáznam z činnosti práce ro-
botu Wally lze zhlédnout na http://www.you-
tube.com/neptunecanada#p/u/0/Ic-gxJzmL6g.

Robot Wally byl vyvinut oddělením Oce-
anLab Jacobsovy univerzity ve spolupráci 
s dalšími akademickými institucemi i firma-
mi. Podrobnosti o konstrukci robotu i ce-
lém projektu Neptun lze nalézt na http://
www.neptunecanada.ca/news/news-details.
dot?id=21498.

Přínos nové robotické techniky je v tom, 
že při výzkumu moře mohly být dosud po-
dobné výzkumné přístroje provozovány je-
nom z velmi nákladných doprovodných lodí 
a snímaly údaje jen bodově, v omezeném 
prostoru okolo lodi a pouze po omezenou 
dobu. Nové podmořské roboty se spojitým 
sběrem dat v reálném čase ovládané přes 
internet otevírají zcela nové možnosti při 
výzkumu moře, monitorování zemětřese-
ní, stavbě a údržbě soustav větrných elek-
tráren na volném moři nebo při průmyslo-
vé těžbě ropy a zemního plynu z mořské-
ho dna apod.

[–: Per Mausklick in die Tiefsee: Erster Internet-
gesteuerter Forschungsroboter arbeitet seit drei 
Monaten erfolgreich in 900 m Tiefe. Tisková 
zpráva Jacobs Universität, Brémy, 19. března 2010.]

Ing. Karel Kabeš

Obr. 1. Podmořský robot Wally v činnosti 
v hloubce 900 m 


