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případové studie a projekty

V čísle 8-9/2014 časopisu Automa jsme 
čtenářům představili německou firmu Kaeser, 
zabývající se výrobou kompresorů, a slíbi-
li jsme, že přineseme bližší informace o je-
jím bezobslužném logistickém centru. Tím-
to slib plníme.

Logistické centrum firmy Kaeser v Cobur-
gu bylo vybudováno v letech 2001 až 2002 
za celkem devatenáct měsíců a firma do něj 

investovala 15 milionů eur. Doba návratnosti 
investice byla přibližně čtyři roky.

Cílem projektu bylo připravit podnik na 
to, že v průběhu deseti let zdvojnásobí objem 
své výroby. Do logistického centra byly sou-
středěny všechny zbožové položky z původně 
izolovaných výrobních skladů a byl vytvořen 
centrální sklad pro všechny předem smonto-
vané sestavy a náhradní díly. Tím se podařilo 
uspořit velký prostor, který mohl být vy užit 
jinak: zatímco skladové prostory původně za-
bíraly téměř 10 000 m3, současné logistické 
centrum zaujímá jen 3 260 m3. Provoz skla-
du řídí a zajišťuje 110 zaměstnanců ve dvou-
směnném provozu – tzn. že po modernizaci 
zůstal počet pracovníků skladu zhruba stej-
ný, ale jeho kapacita se zdvojnásobila. Kaž-
dodenně je zde odbaveno 60 kamionů. 

Řízení celého skladu je založeno na systé-
mu SAP. Využívány jsou při tom moduly LES 
– Logistic Execution System a TRM – Task 
and Resource Management. Modul LES je lo-
gistickou obdobou systémů pro operativní ří-
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zení výroby MES. Jde o základní nástroj pro 
řízení dodavatelských řetězců (SCM – Supply 
Chain Management) v systému SAP, který 
umožňuje sledovat informace a řídit proce-
sy ve všech fázích dodavatelských řetězců, 
od materiálového a technického zabezpeče-
ní výroby až po distribuci hotových produk-

tů. Modul TRM je plně integrován do LES 
a dovoluje zlepšovat provoz skladu pomocí:
– optimalizace tvorby úloh,
– optimalizace alokace úloh jednotlivým 

prostředkům skladu,
– řízení vykonávání úloh tak, aby byla od-

straněna úzká místa ve skladových proce-
sech,

– vizualizace všech procesů ve skladu,
– poskytnutí nástrojů, které obsluze skladu 

pomohou efektivně se vypořádat s problé-
my – ať už poté, co vzniknou, nebo dokon-
ce ještě před tím, než nastanou, 

– možnosti realizovat HMI na mobilních zaří-
zeních, kam jsou data přenášena prostřednic-

tvím rádiové sítě, a to 
tak, aby HMI přesně 
odpovídalo požadav-
kům daného pracov-
níka podle jeho pra-
covní pozice a úkolu, 
který právě řeší.

Systém umožňu-
je, aby běžné přícho-
zí objednávky zboží, 
které je skladem, byly 
vyřízeny v co nejkrat-
ší době: u objednávek 
z Německa je zboží 
objednané do 14:30 
expedováno ještě týž 
den. 

Na obr. 1 je po-
hled na regály ve skla-

du. Rozměry regálového skladu jsou: délka 
135 m, výška 25 m, šířka 16 m. Celkem je 
zde 2 088 skladových pozic. Jeden regál teo-
reticky unese až 8 t (v praxi však bývá zatížen 
max. na 3,2 t nebo 2,4 t). Do skladu je mož-
né uložit 8 400 palet. Sklad obsluhují tři za-
kladače; v případě potřeby, kdyby bylo nutné 
zvýšit kapacitu skladu, lze doplnit ještě další 

Obr. 1. Pohled na regály ve skladu 

Obr. 2. Přijímací místo skladu

Obr. 3. Zadávání informací o zboží prostřednictvím pracovní stanice
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Obr. 4. Kontrola vnějších rozměrů přijímaného zboží 

dva. Zakladače se mezi regály pohybují po ko-
lejnicích a manipulují s paletami: zaskladňují 
je a naopak vyskladňují. Místo, kde je zboží 
do skladu přijímáno, se nazývá hlava skladu. 
Zmiňovaný sklad má dvě hlavy, jednu v hale 5 
a druhou naproti výrobní hale pístových kom-
presorů (obr. 2). V tomto místě skladníci do 
systému řízení skladu zadávají potřebné in-
formace o přijímaném zboží (obr. 3). Ještě 
před přijetím do skladu jsou také kontrolová-
ny rozměry přijímaného zboží (obr. 4). To, že 
sklad má dvě přijímací místa, umožňuje, aby 
při údržbě jednoho z nich nemusel být provoz 
skladu omezen nebo přerušen.

Společnost Kaeser si uvědomuje, že nejen 
kvalitní výrobky, ale i spolehlivost dodávek 
rozhodují o spokojenosti zákazníků. Optima-
lizace výrobní logistiky navíc napomáhá ke 
zvyšování efektivity výrobního závodu a sni-
žuje spotřebu energie na dopravu materiálu, 
polotovarů a zboží v rámci závodu.

(Bk)

O francouzské módě či o francouzské ku-
chyni se toho u nás ví hodně, ale o úrovni 
francouzské robotiky už tolik ne. Francie je 
přitom v robotice již léta velmi aktivní a také 
patří k zakládajícím členům Mezinárodni fe-
derace pro robotiku (International Federati-
on of Robotics – IFR), kde ji zastupuje fran-
couzské sdružení pro výrobní stroje a tech-
nologie SYMOP (Syndicat des machines et 
technologies de production). V počtu insta-
lovaných průmyslových robotů patří Fran-
cii podle statistiky IFR v Evropské unii tře-
tí místo, když většina jich pracuje v široce 
rozvinutém francouzském automobilovém 
průmyslu. Nicméně při přepočtu počtu prů-
myslových robotů na milion obyvatel je pro 
porovnání Francie překvapivě až za Českou 
republikou (tab. 1).

Servisní robotika se dostává do popředí

V poslední době ale ve Francii rych-
le roste zájem o výrobu a použití servis-
ních robotů. Roční obrat na světovém trhu 
se servisními roboty je v současné době 
odhadován na 17 miliard eur. Při průměr-

Servisní robotika je ve Francii na vzestupu

ném meziročním růstu o 30 % by mohl po-
dle odhadů IFR vzrůst do roku 2020 až 
na 100 miliard eur a Francie by se na tom 
chtěla výrazněji podílet. Před rokem byl ve 

Francii schválen plán na oživení robotiky 
a krátce nato byl v březnu založen speciál-
ní investiční fond Robolution Capital, kte-
rý má efektivně podporovat výzkum a vývoj 
v inovativních francouzských a evropských 

firmách činných v oboru servisní roboti-
ky a přispět tak k rychlejšímu růstu na-
bídky a objemu dodávek servisních robotů 
[1]. Fond obhospodařuje kapitál v objemu 
80 milionů eur a je financován stejným dí-
lem z veřejných a soukromých prostředků. 
Investovat bude do všech oblastí servisní 
robotiky, ale zejména bude podporovat roz-
voj asistenčních robotů pro seniory a han-
dicapované, zdravotních monitorovacích 
a lékařských (chirurgických) robotů, robo-

tů pro zemědělství, 
bezpilotních letounů 
a vrtulníků a pozem-
ních vozidel bez ři-
diče. Fond je určen 
nejenom pro podni-
ky, které již servisní 
roboty vyvíjejí a vy-
rábějí, ale také pro 
vývojáře senzorů, 
softwaru a dalšího 
příslušenství. Jednot-
livá dotace z fondu 
může být poskytnuta 
v částce 300 000 až  
5 milionů eur.

Humanoidní asistenční roboty

Servisní robotika je obor, který by měl po-
dle odborníků z IFR v budoucnosti změnit ži-
vot milionům lidí. V roce 2060 budou obča-

Výzkumníci a vývojáři v akademické obci i ve firmách ve Francii, podobně jako jejich 
protějšky v ostatním světě, v současnosti usilovně pracují na nejrůznějších projektech 
v oboru servisní robotiky. Francouzský stát jim v tom poskytuje výraznou politickou, or-
ganizační i finační podporu. Článek v souvislosti s nadcházejícím pátým ročníkem vele-
trhu servisní robotiky Innorobo stručně informuje o tamním dění v oboru a o některých 
dosažených výsledcích.

Obr. 1. Servisní robot Beam např. zastupuje ve škole dlouhodobě 
nemocného studenta (foto: Franck Trabouillet)


