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průmyslové a servisní roboty

z celkového množství profesionálních ser-
visních robotů prodaných v roce 2011. Mezi 
nimi jsou nejdůležitějším typem bezpilotní 
letadla, jejichž prodej vzrostl o 11 % na více 
než 5 000 zejména díky jejich úspěšnému po-
užití ve válce v Afghánistánu. Zemědělských 
robotů bylo v roce 2011 prodáno téměř 5 000, 
převážně pro robotizované dojení, ale již 
i k usnadnění chovu do-
bytka nebo racionaliza-
ci rostlinné výroby. Trž-
by v oboru vojenských 
a zemědělských robotů 
činily v roce 2011 pod-
le odhadu asi 1,63 mili-
ardy dolarů, což je asi 
45 % z celkových tržeb 
v odvětví profesionál-
ních servisních robotů.

Trvalý zájem je o ro-
botizované systémy pro 
logistiku a dopravu, pře-
devším o bezobslužná, 
automaticky řízená vo-
zidla pro vnitropodniko-
vou dopravu a manipu-
laci s materiálem, jichž 
bylo v roce 2011 insta-
lováno asi 2 100. Prodej robotů pro lékařské 
účely vzrostl v roce 2011 v porovnání s ro-
kem 2010 o 13 % na 1 051 jednotek při ob-
ratu téměř 1,35 miliardy dolarů. Největší zá-
jem byl o lékařské roboty, které asistují při 
operacích a pomáhají při ošetřování a reha-
bilitaci pacientů. Lékařské roboty patří mezi 
nejdražší servisní roboty s průměrnou cenou 
za jeden kus okolo 1,5 milionu amerických 
dolarů, a proto také výrobci stále častěji nabí-
zejí jejich dodávku formou leasingu. Ostatní 
profesionální servisní roboty, jako např. ro-
boty pro stavební a demoliční práce, robo-
ty pro čištění a úklid budov, roboty pro zá-
chranářské a vyprošťovací práce nebo mo-
bilní roboty pro inspekční práce pod vodou 
(obr. 5), se prodávaly v menších počtech, 

ale zájem roste i o ně. Mimoto bylo v roce 
2011 po dle odhadu IFR prodáno 1,7 milio-
nu servisních robotů pro soukromé použití 
za celkem téměř 454 milionů dolarů, které 
se zatím uplatňují především v domácnos-
tech (robotické vysavače, robotické sekač-
ky na trávu) nebo v oblasti volného času pro 
zábavu, sport , výuku apod.

Perspektivy zájmu o servisní roboty pro 
profesionální i soukromé použití jsou dob-
ré i pro další roky. Podle spíše střízlivé pro-
gnózy odborníků IFR se mezi roky 2012 až 
2015 ve světě prodá nejméně 93 800 profesi-
onálních servisních robotů v celkové ceně asi  
16,3 miliardy dolarů. Z toho bude asi 28 000 
robotů pro vojenské účely a 25 800 robotů 
k použití v zemědělství, což je asi 57 % z cel-
kového odhadu prodeje profesionálních ser-
visních robotů. Velmi slibně rostoucí skupinou 
výrobků budou mobilní robotické plošiny pro 
všeobecné použití, kterých by se mělo v letech 
2012 až 2015 prodat pro nejrůznější účely asi 
10 500. S mírným růstem prodeje se v tomto 
časovém období počítá u robotů logistických, 
lékařských a k podvodnímu použití. Naopak 

Obr. 5. Mobilní podvodní robot Dagon pro inspekční práce pod 
hladinou a mapování mořského dna (foto: DFKI GmbH) 

velmi rychle poroste prodej servisních robotů 
pro soukromé použití, které se stanou pro vý-
robce důležitou a zajímavou obchodní komo-
ditou. Odhaduje se, že se jich mezi roky 2012 
a 2015 ve světě prodá asi 15,6 milionu. S vý-
znamnější poptávkou po asistenčních robotech 
pro podporu tělesně postižených osob a senio-
rů ale IFR počítá až po roce 2015.

Závěr

Optimistická předpověď dalšího rozvoje 
světové robotiky, kterou Mezinárodní federa-
ce robotiky (IFR) prezentuje ve své výroční 
zprávě pro rok 2012, však v sobě skrývá i jis-
tá rizika. Současné finanční problémy mno-
ha zemí mohou zpomalit tempo růstu světové 
ekonomiky, popř. i způsobit recesi. To by se 
mohlo projevit také krácením nebo dočasným 
omezením plánovaných investic do robotiky. 
Trend k vyšší míře robotizace a komplex-
ní automatizaci bude ale stejně pokračovat 
(i když třeba pomaleji), neboť je nezbytné tr-
vale zlepšovat produktivitu, rentabilitu, ener-
getickou náročnost a udržitelnost průmyslové 
produkce, bez níž se současné lidské spole-
čenství již neobejde.
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y   Setkání uživatelů 
a vývojových inženýrů  
systémů SCADA 2012

SCADA Servis s. r. o., distributor pro-
duktů Citect, ClearSCADA a SCADA-
Pack, uspořádal ve spolupráci se společ-
ností Schneider Electric pravidelné setkání 
uživatelů systémů SCADA z České repub-
liky a Slovenska s manažery zahraničních 
vývojových center. Setkání se uskutečni-
lo 16. a 17. října 2012 v hotelu Lanterna 
v Beskydech. 

Peter Hogg (Marketing Director, Ener-
gy Management ze společnosti Schneider 
Elec tric Austrálie) představil novou verzi 

produktu Vijeo Citect 7.30 a Vijeo Historian 
4.40. Oba produkty se zaměřují na význam-
né zvýšení účinnosti jak při tvorbě aplika-
ce SCADA, tak i při jejím provozu. „Díky 
novému hierarchickému modelu umožníme 
našim integrátorům vytvářet aplikace SCA-
DA mnohem rychleji. Integrované nástroje 
pro monitorování, vyhodnocování a optima-
lizaci spotřeby energií zase umožní uživa-
telům našeho řešení dosáhnout vyšší ener-
getické účinnosti řízené technologie,“ řekl 
Peter Hogg.

Další den, věnovaný telemetrii, uvedl 
Stefan Kramer (Business Development Ma-
nager pro EMEA ze společnosti Schneider 
Electric TRSS) sadu softwarových nástro-
jů pro oblast vodárenství, rozšířenou řadu 

RTU/PLC stanic SCADAPack a předsta-
vil nové vlastnosti softwaru ClearSCADA 
2013. Zdůraznil výhody integrovaného te-
lemetrického řešení, které je postaveno na 
otevřených průmyslových standardech, za-
jištující vysokou dostupnost informací a vy-
sokou úroveň zabezpečení proti kybernetic-
kému útoku. 

Uživatelé také ocenili informace o smě-
rování dalšího vývoje klíčových produktů 
SCADA. Zahraniční partneři měli příležitost 
získat zpětnou vazbu od koncových uživate-
lů a integrátorů z našeho regionu. 

Bližší informace o systémech SCADA 
naleznete na stránkách www.scadaservis.cz 
a www.schneider-electric.cz.

(Schneider Electric)


