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V Budějovickém Budvaru bylo do ostré-
ho provozu spuštěno zařízení pro ukládání 
přepravek a kartonů s pivem na palety. Jeho 
součástí je průmyslový robot pro skládání 
jednotlivých vrstev přepravek nebo kartonů. 
Nové zařízení je výkonnější (až 54 000 lah-
ví za hodinu) a úspornější než původní linka, 

Budějovický Budvar instaloval robotické zařízení 
pro paletizaci přepravek s pivem

která se skládala ze stroje na vkládání láhví 
do přepravek, paletizačního stroje a ovíjecího 
stroje. Je plně bezobslužné a jeho hlučnost je 
menší. Koncepce transportu hotových výrob-
ků s využitím spirálového dopravníku a s pat-
rovým uspořádáním (obr. 1) výrazně zvětšuje 
akumulační kapacitu lahvové linky, a přispívá 
tak k jejímu plynulejšímu 
provozu. Jde o největší le-
tošní investici Budějovic-
kého Budvaru v hodnotě 
41 mil. korun. Dodavate-
lem zařízení je německá 
firma KHS Dortmund.

„Díky modernímu tech-
nickému řešení se podstat-
ně zkrátila doba nezbytná 
pro přestavbu zařízení při 
změně formátu balených 
produktů. Nový systém 
také ušetří pružné obalo-
vé fólie za 500 000 ko-
run ročně,“ shrnuje hlavní 
přínosy Ing. Dalibor Čáp, 
vedoucí oddělení techniky 
a energetiky z Budějovic-
kého Budvaru. „Divácky nejatraktivnější sou-
částí je robotické rameno, kterému naši za-
městnanci začali říkat Emil. Je to první robot 
tohoto typu, který se využívá v českém ná-
pojovém průmyslu. Jeho práci mohou dobře 
pozorovat i návštěvníci pivovaru z turistické 
galerie,“ dodává pan Čáp. Výrobcem robotu 
(obr. 2) je firma Kuka.

Protože lahvové linky Budějovického 
Budvaru není možné vyřadit z provozu na 
dobu delší než čtrnáct dní, probíhá již od roku 
2005 postupná výměna strojů po etapách. 
V uplynulých letech byly v rámci tohoto pro-
cesu vyměněny myčky lahví (2005), moder-
nizovány pastéry (2006), pořízeny nové eti-

ketovací stroje (2007 – viz článek Nové stroje 
pro lahvové linky v Budvaru; Automa, 2007, 
č. 4), plniče láhví (2008) a stroj na paletizaci 
přepravek (2009). Konečným cílem moderni-
zace je zvýšení kapacity stáčírny lahví, kte-
rá se díky dlouhodobě rostoucí poptávce po 
pivu z Budějovického Budvaru stává nejuž-
ším místem výrobního procesu.
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Obr. 2. Robot pro skládání jednotlivých vrstev na palety dostal 
jméno Emil

Obr. 1. Spirálový dopravník s patrovým uspo-
řádáním je významnou inovací balicí linky 

V rámci svého programu podpory vzdělá-
ní spolupracuje Eaton Elektrotechnika s. r. o. 
dlouhodobě se Střední odbornou školou a 
Středním odborným učilištěm Lanškroun. Tato 
spolupráce vedla k tomu, že společnost Eaton 
Elektrotechnika vybavila v této škole pracoviš-
tě mechatroniky pro výuku žáků řídicími relé 
Easy, na kterých si žáci cvičí praktické doved-
nosti. V rámci této spolupráce byla uspořádá-
na soutěž v programování řídicích relé Easy 
pro žáky odborných škol, které při své výu-
ce toto řídicí relé používají. Soutěž se kona-
la 26. března 2010 v prostorách SOŠ a SOU 
v Lanškrouně, v odborných učebnách v So-
kolské ulici. Soutěže se kromě žáků pořáda-
jící školy zúčastnili žáci SPŠ Hronov, SOŠE 
a SOU Pardubice a SŠT Žďár nad Sázavou. 

Dovednosti v programování řídicího relé Easy

Žáci měli za úkol vytvořit program pro 
programovatelné relé Easy řady 500. Ten 
měl sloužit k řízení reverzace motoru. Cí-

lem bylo na PC odladit program vytvořený 
v Easy-Soft, dále připojit programovatelné 
relé Easy500, navázat komunikaci, předvést 
správnou funkci a nakonec vytisknout kom-
pletní dokumentaci k programu.

Hodnocení měla ve svých rukou odborná 
porota, jejímž předsedou byl zástupce firmy 
Eaton Karel Špaček. Hodnocena byla funkč-
nost, délka a kvalita programu, doba potřeb-
ná pro přípravu a odladění programu na relé 
Easy a kvalita technické dokumentace. Sou-
těž vyhrálo družstvo SPŠ Hronov, zatímco 
středoškoláci z Lanškrouna (obr. 1) obsadi-
li druhé místo.
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Obr. 1. Středoškoláci Jiří Junek a Antonín 
Müttermüler z Lanškrouna soutěží v progra-
mování řídicího relé Easy


