
12 AUTOMA  7/2011

téma
ro

b
ot

y 
a 

m
an

ip
ul

át
or

y

prodaných servisních robotů. Následují čis-
ticí roboty a lékařská robotizovaná pracoviš-
tě s podíly po 8 %, roboty pro práci pod vo-
dou s podílem 7 %. Servisní roboty se pou-
žívají také např. ve stavebnictví, zejména při 
demolicích, jako mobilní robotické plošiny, 
a v logistice (tab. 3).

Čisticí roboty se používají zejména při čiš-
tění fasád, zasklených ploch a plaveckých ba-
zénů. Lékařské roboty podporují především 
minimálně invazivní chirurgii a ve stále vět-
ší míře se uplatňují také v diagnostice. Důka-
zem rostoucího významu podvodních robotů 
bylo jejich nedávné úspěšné použití při likvi-
daci havárie ropného vrtu v Mexickém záli-
vu v mořských hloubkách, které jsou člověku 
nepřístupné. Na místě neštěstí bylo použito 
dvanáct podvodních robotů, které zjišťovaly 
stav mořského dna v místě havárie a vykoná-
valy práce související s uzavřením poškoze-
ného ropného vrtu.

Podle prognózy pro období 2010 až 2013 
vzroste počet servisních robotů pro profesio-
nální použití ve světě o dalších asi 80 000, 
tedy na celkových asi 160 000 kusů v roce 
2013. Největší potenciál růstu mají roboty pro 
obranné, bezpečnostní a záchranářské použití, 
dojicí roboty, roboty pro logistiku, inspekč-

Obr. 2. Roční prodej průmyslových robotů ve světě v období 1998 až 2013 (1998 až 2009 
skutečnost, 2010 až 2013 odhad; zdroj: IFR)
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ní roboty, lékařské roboty a mobilní robotic-
ké plošiny pro univerzální použití. Obchod-
ní obrat za toto období odhaduje IFR asi na 
12 miliard dolarů.

Servisní roboty pro osobní použití se do-
posud uplatňují především v domácnostech 
jako robotické vysavače a sekačky na trávu 
a v oblasti volného času a zábavy jako robo-
ty na hraní a učicí roboty. Těchto levných vý-
robků byly již prodány miliony, jenom v roce 

2009 šlo o více než milion robotických vy-
savačů a asi 26 000 robotických sekaček. 
V období 2010 až 2013 předpovídá IFR pro-
dej dalších nejméně 11,4 milionu servisních 
robotů pro osobní použití za více než 5 mi-
liard dolarů.

Asistenční roboty: zatím jen idea

Trh s asistenčními roboty, které pomáha-
jí seniorům a tělesně postiženým lidem v je-
jich každodenním životě, je stále ještě malý. 
Takové roboty budou muset umět přinášet 
a odnášet věci denní potřeby (nápoje, novi-

ny, knihy apod.), vykonávat jednoduché čin-
nosti (zvedat předměty, podávat léky, ohřívat 
a servírovat pokrmy, zalévat květiny) a v pří-
padě potřeby poskytnout informace či přivo-
lat pomoc, a to vše v prostředí, které je orga-
nizováno s ohledem na pohodlí člověka, a ne 
na použití robotů. Očekává se, že v příštích 
několika desetiletích značně vzroste ve svě-
tě počet lidí, kteří budou služby asistenčních 
robotů potřebovat, ale vznik masového trhu 

bude ještě vyžadovat velký pokrok v technice, 
atraktivní design robotu a zajištění jeho lev-
né výroby. Podle IFR je tato idea zatím ještě 
spíše dlouhodobým projektem, který nebude 
před rokem 2020 technicky zralý.

Kam pro informace

Další podrobnosti k oběma zprávám lze 
nalézt na webových stránkách www.world-
robotics.org, kde si lze také obě zprávy spo-
lečně nebo i jednotlivě objednat.

Ing. Karel Kabeš

Tab. 3. Hlavní oblasti využití profesionálních 
servisních robotů (na konci roku 2009 bylo 
ve světě v provozu celkem asi 76 600 těchto 
jednotek; zdroj: IFR)

Oblast použití Podíl 
(%)

obrana, bezpečnost, záchrana 30
zemědělství 25
úklid a čištění 8
lékařství 8
práce pod vodou 7
stavebnictví, demolice, odklízení 6
mobilní plošiny 6
logistika 5
ostatní 5
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y   Setkání uživatelů techniky 
B&R 2011

Společnost B+R automatizace, spol. 
s r. o., uspořádala v hotelu Myslivna v Brně 
ve dnech 25. až 26. května 2011 výroční se-
tkání uživatelů produktů své mateřské firmy 
Bernecker & Rainer (B&R). V pořadí již čtr-
náctého setkání se zúčastnilo 70 odborníků ze 
čtyřiceti firem, převážně techniků z inženýr-
ských firem a vývojových útvarů zákazníků 
společnosti B&R z České republiky i ze Slo-
venska, a také zástupci italské firmy Comau 
Robotics. Na programu setkání bylo sedm-
náct odborných přednášek provázených stol-
ní výstavkou produktů.

Úvodem Jan Ohřál, jednatel společnosti 
B+R automatizace, prezentoval celosvětově 
velmi dobrou pozici firmy B&R, která po glo-
bálním poklesu ekonomiky v roce 2009 obno-
vila v roce 2010 dřívější tempo svého růstu, 
když utržila 360 milionů eur (2008: 300 mi-
lionů, 2009: 245 milionů). V roce 2010 firma 
zaměstnávala asi 2 300 lidí a dodala celkem 
asi 130 000 řídicích jednotek, 100 000 prů-
myslových PC a ovládacích panelů a 120 000 
pohonných systémů, a to převážně evropským 
zákazníkům (Evropa 65 %, Asie 17 % a Ame-
rika 16 % z tržeb). Připomněl také, že cesta 
k optimálnímu a rychlému využití techniky 
a k finálnímu úspěchu vede především přes 
osobní vztahy se zákazníky a vysokou pora-

denskou úroveň dodavatele, čímž se firma 
B&R vždy řídí.

Kvalitu produktů značky B&R doku-
mentovaly přednášky o výrobcích a tech-
nické podpoře (Automation Studio, Sys-
tem Diagnostic Manager, Visual Com-
ponents Windows Runtime, Integrovaná 
funkční bezpečnost, Controls, Generic 
Motion Control, ARsim, ACOPOSmul-
ti hardware, HMI, Planetové převodov-
ky, Servosoft, Frekvenční měniče, Open 
Automation Technologies) a o aplikacích 
(Comau Robotics, Mechatronika a úspory 
energie, Aplikace v automobilovém prů-
myslu) i výstavka s „živými“ ukázkami 
produktů. (sk)


