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V říjnu 2019 se v Žilině konala tradiční 
konference Výrobný manažment, kterou po-
řádala slovenská společnost IPA Slovakia. 
Tato konference spadá do širokého spektra 
konferencí a seminářů této významné pora-
denské společnosti s tematikou zlepšování 
procesů v průmyslu.

Na dvoudenní akci se vystřídali řečníci ze 
Slovenska, Rakouska a Česka. Převahu nemě-
ly technické prezentace produktů, služeb a re-
ferencí, ale zkušenosti s vedením týmů, orga-
nizace neustálého zlepšování a motivace pra-
covníků ve výrobě a podpůrných procesech.

Kromě prezentací zkušeností byly velmi 
přínosné diskuse jak bezprostředně po pre-
zentaci, tak při networkingu v předsálí. Tam 
také byly umístěny stánky partnerů, včetně 
nabídky skvělé kávy z Etiopie.

Nemá smysl rozebírat hlavní myšlenky 
z jednotlivých přednášek. Celkový dojem po-
važuji za důležitější. Byly prezentovány nej-
různější metody a přístupy k vedení kolekti-
vů i jednotlivců ve výrobě. Ovšem základním 
předpokladem zlepšování všech aktivit jsou vě-
rohodné informace z výroby jak technického, 
tak ekonomického charakteru. Vlastnímu sběru 
informací bylo věnováno relativně málo času, 
v podstatě se to považuje za samozřejmost. Po-
zornost se soustředila na jejich analýzu a uplat-
nění při zlepšování procesů v podniku, ať už 
šlo o kvantitativní, nebo kvalitativní parametry.

Velká pozornost byla věnována rozvíjení 
„měkkých“ schopností a především rozvíje-

O informacích a lidech

ní manažerských talentů. Jedním z poznatků, 
který si mohl posluchač odnést, byla zkuše-
nost řečníků, že se nesmírně vyplatí rozvíjet 
schopnosti, ve kterých jednotliví odborní-
ci vynikají, než se snažit se vyrovnat jiným 
v oblastech, ve kterých jsou slabší. Tato sna-
ha vede k průměrnosti, ne k excelentnosti. 
Člověk si mimoděk připomene heslo z ost-
ravských Vítkovic z první poloviny minulého 
století: „Pravý muž na pravé místo“.

Zároveň s vedením týmů se často diskutova-
lo o otázce aktivit v nadnárodních korporacích. 
Bezhlavá implementace podnětů „shůry“ velmi 
často vede k nedorozuměním a ztrátě důvěry 
ke korporaci. Dostatečná volnost v naplňová-
ní strategických záměrů korporace se znalos-
tí lokálních trhů představuje cestu k naplnění 
požadovaných cílů i k uspokojení z výsledků 
lokálních zastoupení. I zde platí, že pokud lidé 
mají pocit, že mají platný hlas v organizaci, jde 
o správnou cestu. Lídři na všech úrovních or-
ganizace musí především motivovat ostatní.

Velká diskuse se věnovala tématu nadchá-
zející ekonomické krize, představ o jejím prů-
běhu a příprav jednotlivých firem na ni. Jed-
na z myšlenek, které zazněly, byla, že krize 
bude velkým motorem a skvělou příležitos-
tí pro inovace, především v oblasti uplatnění 
umělé inteligence.

K silným tématům patřila ekonomika. 
Z příspěvků vyplynula nutnost útočit na ne-
efektivitu, a to nejen v procesu výroby, ale 
i v podpůrných procesech. Po štíhlé výrobě 

je na řadě rovněž štíhlá kancelář. Jeden z řeč-
níků uváděl nové vysvětlení zkratky BMI – 
Bureaucracy Mass Index.

Často byl slyšet termín koučování. Od bu-
dování důvěry k vedení, otevřenosti, hledání 
cest ke zvýšení sebevědomí, přebírání odpo-
vědnosti, k potlačení normalizace odchylky 
až po vymanění se ze situace „obětí úspě-
chu“. Ke každému z uvedených pojmů pat-
řily zajímavé myšlenky, včetně obhajoby při 
diskusi. Pro úspěšné podniky jak v korporaci, 
tak ve vlastních rukou patří poznání, že mě-
řit, analyzovat a optimalizovat je možné ne-
jen technické a ekonomické parametry, ale 
také odborné vlastnosti, zkušenosti, manažer-
ské schopnosti a měkké dovednosti. Sem lze 
zařadit např. respekt, důvěru, vliv apod. Pat-
ří k nim i zkušenost, že pokud mají lidé pro-
stor dělat věci sami, dokážou neuvěřitelné.

Celá akce na příkladech, referencích 
a zkušenostech s vedením lidí, organizací 
procesů a využitím moderních metod zpra-
cování informací podpořila ověřenou prav-
du, že tři pilíře moderní výroby jsou stroje, 
lidé a informace z důvěryhodných dat. Není 
to myšlenka nová, ale její uplatnění v provo-
zech stále představuje každodenní práci, ne-
ustálé uplatňování inovací, motivaci pracov-
níků a hledání nových cest. Je to nekonečný 
proces, který zahrnuje mnoho příležitostí. 
Určitě má smysl zúčastnit se této konferen-
ce i příští rok.

Radim Adam

Možnosti využití virtuální a rozšířené rea-
lity k řízení průmyslové výroby na dálku 
nebo systém pro její rychlé přizpůsobení po-
dle momentálních potřeb zákazníka či do-
stupných výrobních prostředků. Toto je jen 
zlomek toho, co budou výzkumníci vyvíjet 
v projektu RICAIP. RICAIP, jehož druhá fáze 
byla za účasti více než stovky významných 
hostů slavnostně zahájena v Praze na CIIRC 
ČVUT, posouvá hranice nynějšího chápání 
automatizované průmyslové výroby směrem 
k výrobě flexibilní, distribuované.

Rozhodnutí o podpoře pro druhou fázi 
projektu RICAIP (anglická zkratka pro Vý-
zkumné a inovační centrum pro pokročilou 
průmyslovou výrobu) přišlo z Evropské ko-
mise na jaře tohoto roku, oficiálně projekt 
začíná v září (my jsme o něm psali v čísle 

Projekt RICAIP propojí umělou inteligenci  
s průmyslovou robotikou

5/2019 v rozhovoru s Pavlem Burgetem: Pro-
jekt RICAIP vstupuje do druhé fáze). V ná-
sledujících více než šesti letech budou moci 

partneři projektu RICAIP čerpat podporu do-
sahující téměř 50 mil. eur (1,2 mld. korun). 
Vznikne tak Evropské centrum excelence 
pro pokročilou průmyslovou výrobu, největší 
v oblasti umělé inteligence (AI) a průmyslo-
vé robotiky, které stojí na strategické spolu-
práci ČR a SRN. Partnery projektu jsou jeho 
hlavní koordinátor CIIRC ČVUT, dále CEI-
TEC VUT a za německou stranu ústavy DFKI 
a ZeMA, sídlící v Saarbrückenu.

Generální ředitel Evropské komise Jean-
-Eric Paquet zdůraznil, že získání této pod-
pory je oceněním výjimečné kvality hodno-
ceného projektu, a upozornil, že od EU zís-
kal financování jen každý patnáctý z jinak 
obecně velmi kvalitních předložených pro-
jektů. Sdělil to tak o dva dny dříve v Bruselu 
při slavnostním podpisu dokumentu, kterým 

Obr. 1. Slavnostní zahájení druhé fáze pro-
jektu RICAP (zleva Vladimír Mařík, Wolfgang 
Wahlster, Jana Koehlerová, Holger Hoos 
a Radimír Vrba)



44 AUTOMA 11/2019

veletrhy a konference

Digitální dvojče výrobní buňky

Ústav výrobních strojů, systémů a roboti-
ky na FSI VUT v Brně získal zlatou medaili 
za to, že užitím neuronových sítí zdokonalil 
konfiguraci řízení obráběcích strojů a pomocí 

digitálního dvojčete umožnil využívat rozší-
řenou virtuální realitu pro správu pracoviště. 
Zpracováním dat z výrobní buňky je nyní 
možné předpovědět, jak je výroba připra-
vená. Digitální dvojče je v ostrém provo-
zu ve Slováckých strojírnách a je využívá-
no také k testování a optimalizaci návrhu 
výrobní buňky.

Dva oceněné exponáty na MSV 2019 v Brně

Přímo na brněnském výstavišti bylo 
možné pomocí brýlí virtuální reality sledo-
vat přenos z reálné linky včetně jejího vir-
tuálního zprovoznění. Brýle Oculus nebo 
HTC Viv zobrazují provozní data z řídi-
cích systémů strojů, informačních systémů 

a externí senzoriky. Informace 
jsou rovnou zpracovány a ana-
lyzovány pro predikci způsobi-
losti výroby, testování a rovněž 
slouží k návrhům, jak výrobní 
buňku dále optimalizovat.

Pružná bezpečnostní opláštění 
průmyslových robotů

Společnost Elteg uspěla v sou-
těži o Zlaté medaile MSV s měk-
kým opláštěním Airskin pro prů-
myslové roboty. Opláštění Airskin, 
které vyrábí rakouská společnost 
Blue Danube Robotic, umožní bez-
pečně provozovat standardní ro-

boty na pracovištích společně s lidmi, aniž 
by byl robot umístěn do klece. Jednotlivé 
části opláštění jsou opatřeny čipy se sní-
mači tlaku, které vyhovují bezpečnostním 
kategoriím CE a ISO 13849 PL e/Cat 3 
a mají certifikáty od TÜV Austria a TÜV 
Rheinland (pro Kanadu a USA). Tyto bez-
pečnostní tlakové prvky jsou propojeny s bez-

pečnostní řídicí jednotkou. Při kolizi mezi ro-
botem a zaměstnancem nebo předmětem je 
okamžitě spuštěno nouzové zastavení robotu.

Z jednotlivých pruhů opláštění Airskin se 
sestaví plášť pro ramena robotů i jejich kon-

cová chapadla. Kromě robotů lze bezpečnost-
ním pláštěm pokrýt i další pohyblivé prvky 
a automatická zařízení v provozech. Když 
standardizované rozměry pruhů (od 100 ×  
× 200 mm do 400 × 200 mm) nevyhovují, 
vyrobí Blue Danube Robotics plášť na míru 
užitím aditivní technologie.

(ev)

Mezi exponáty oceněnými v soutěži o Zlaté medaile MSV 2029 byla také dvě zajímavá ře-
šení z oboru průmyslové automatizace. V pavilonu Z se ze zlaté medaile radovali ve stánku 
Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, kde na velkých obrazovkách 
prezentovali digitální dvojče výrobní buňky a předváděli sledování výroby brýlemi virtuál-
ní reality. Až na protější straně výstaviště, v pavilonu A2, byl ve stánku firmy Elteg vystavo-
ván druhý vítězný exponát, měkké bezpečnostní opláštění Airskin pro průmyslové roboty.

Obr. 2. Bezpečnostní opláštění Airskin na 
průmyslovém robotuObr. 1. Brýlemi virtuální reality bylo ve výstavním stánku 

FSI VUT v Brně možné sledovat data z reálné výroby

EU přiděluje částku 15 mil. eur na vybudo-
vání Centra excelence RICAIP. Zbývající část 
financí bude hrazena z evropských strukturál-
ních fondů a národních zdrojů.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil 
také profesor Wolfgang Wahlster, jeden ze 
zakladatelů konceptu Industrie 4.0 a iniciá-
tor projektu RICAIP, někdejší ředitel centra 
DFKI a jeho současný hlavní poradce. Při této 
příležitosti obdržel prof. Wolfgang Wahlster 
medaili CIIRC ČVUT. Medaile byla za dlou-
holetou spolupráci a přínos k rozvoji českého 
průmyslu rovněž udělena Eduardu Palíškovi, 
generálnímu řediteli Siemens ČR.

„Průmyslová umělá inteligence pro prů-
mysl 4.0 je motorem inovací pro české a ně-
mecké národní ekonomiky, protože obě jsou 
silně závislé na exportu vysoce kvalitních, 
špičkových produktů jako základu pro in-
teligentní služby a nové obchodní modely. 
Spolu s našimi českými přáteli a spolupra-

cujícími partnery na CIIRC ČVUT uděláme, 
co bude v našich silách, aby se RICAIP stal 
mekkou pro příznivce Industrie 4.0,“ řekl 
prof. Wahlster.

„Digitální revoluce připravuje cestu k inte-
ligentním výrobkům a výrobě s větší flexibi-
litou, výrazně menší spotřebou zdrojů a vyšší 
mírou individualizace zaměřené na zákazní-
ka,“ potvrdila jeho slova prof. Jana Koehle-
rová, která stojí od února tohoto roku v čele 
DFKI, a dodala: „RICAIP bude hnací silou 
a aktivátorem této revoluce pro českou a ně-
meckou ekonomiku.“

„Nově budované centrum RICAIP má sku-
tečně evropský formát a bude sloužit výzku-
mu v oblasti inteligentní výroby napříč Ev-
ropou. Samozřejmě významná část kapacity 
posílí modernizaci českých malých a střed-
ních firem. Významná je i skutečnost, že RI-
CAIP přispěje k rozšíření moderní výchovy 
studentů a doktorandů na ČVUT a VUT,“ 

uvedl prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel 
CIIRC ČVUT.

Centrum RICAIP již od začátku klade dů-
raz na strategická mezinárodní partnerství. Vý-
znamnou roli v této spolupráci hraje CLAIRE, 
největší světová asociace výzkumných skupin 
a institutů pro umělou inteligenci a v poslední 
době se nejdynamičtěji rozvíjející evropská vý-
zkumná síť AI. Za pouhý rok od jejího vzniku 
podpořily projekty CLAIRE tisíce vědců v cel-
kem 34 zemích. „CLAIRE a RICAIP jsou vel-
mi synergické, a mít tedy silné zastoupení obou 
organizací zde v Praze je dobré pro Českou re-
publiku a ještě lepší pro Evropu,“ zdůraznil za-
kladatel této iniciativy prof. Holger Hoos z ni-
zozemské Leiden University, když symbolicky 
v CIIRC otevřel pražskou kancelář CLAIRE. 
RICAIP a CLAIRE tedy nyní spojují nejen 
společné výzvy na poli AI, ale také prostory 
českého institutu v Praze-Dejvicích.
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