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Historie robotů v Československu není 
v současném Česku dostatečně známá, 
a to ani mezi odborníky z oboru. Nedosta-
tečnou znalost se částečně pokusí odstra-
nit tento článek.

Je-li řeč o československých robotech, pa-
mětníkům se asi jako první vybaví průmys-
lový robot PR 32.

Méně už si budou pamatovat, že roboty 
PR 32 byly původně vyvinuty jako PRAM 
03 v koncernu ZSE (VÚSE, VÚSTE, VÚES, 
MEZ) a teprve poté při delimitaci na počátku 
80. let minulého století předány na Sloven-
sko do Výzkumného ústavu VÚKOV v Pre-
šově, kde je přejmenovali na PR 32-E. Pod 
tímto názvem byly pak vyráběny a dodávány 
do československého průmyslu celá 90. léta.

V rámci řady PRAM však byly ještě dří-
ve vyvinuty roboty PRAM 01 s asynchron-
ními motory a narážkovým1) řízením, které 
byly využívány pro montáž statorových ple-
chů v MEZ Mohelnice.

Zhruba ve stejné době jako roboty PR 32- 
-E se objevily první svařovací roboty KUKA 
v národním podniku Škoda v Mladé Bole-
slavi.

V současné době se v ČR průmyslové ro-
boty už nevyrábějí. Ve světě jsou známé mo-
bilní roboty z VUT v Brně. Tým prof. Luďka 
Žaluda v brněnském CEITEC VUT pracuje 
na vývoji robotů, které dokážou zachraňovat 
lidské životy v nepřístupných podmínkách. 
Další roboty vznikají i na jiných technických 
vysokých školách, ale ani v jednom případě 
nemají ambice vstoupit na trh jako průmys-
lové roboty.

O robotizaci českého průmyslu se tak 
v současné době starají roboty zahraničních 
firem. Z nich některé mají v Česku aktivní 
technické kanceláře a vývojová střediska. Na-
příklad ABB v Česku vyvíjí robotické buň-
ky pro celou Evropu. Naopak ve světě jsou 
známé české inženýrské firmy, které realizu-
jí projekty robotických pracovišť.

Ve svém profesním inženýrském životě 
jsem se prvních sedm let, v letech 1974 až 
1981, zabýval vývojem, konstrukcí a opti-
málním řízením průmyslových manipuláto-
rů a robotů ve Výzkumném ústavu silnoprou-
dé elektrotechniky (VÚSE) v Běchovicích.

Mým tutorem a garantem na ČVUT FSI 
byl prof. Pavel Zítek a jedním z mých ná-
stupců u prof. Zítka byl současný děkan – 
prof. Michael Valášek, tedy „professional 
background and succession“ jak se patří.

Z uvedených důvodů jsem byl v roce 2018 
pozván Fakultou aplikované informatiky Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně jako „expert-pa-
mětník-pedagog“ do nově vznikajícího stu-

Průmyslová robotika – jak to začalo

dijního oboru „roboty, programování a jejich 
aplikace“. Na konci svého profesního života 
tedy přednáším o historii, současnosti a bu-
doucnosti robotů, a to pod vedením prof. Vla-
dimíra Vaška (odborně spolupracujícího s re-
dakcí časopisu Automa) a garanta nového stu-
dijního oboru doc. Lubomíra Vaška.

O robotice se v některých současných mé-
diích mluví latentně jako o zcela novém feno-
ménu spojeném s novými trendy v průmyslu 
(průmysl 4.0) a s digitalizací, ale to neodpoví-
dá skutečnosti, protože roboty jsou tu již dlou-
ho. O robotice se v médiích hovoří v souvis-
losti s jejich nadřazeným inteligentním řízením 

a jejich propojováním do 
„robotických a průmyslo-
vých cloudů“.

Nemluví se o tom, že 
robot (popř. manipulá-
tor) je výsostně strojař-
ský výrobek, který bez 
vyspělého strojírenské-
ho a elektrotechnického 
průmyslu nemůže být vů-
bec vyroben, natož v po-
třebné technické úrovni 
a kvalitě.

Kinematické, dynamické 
a konstrukční základy 
robotů

S kolektivem spo-
lupracovníků z VÚSE 
jsem se zabýval následu-
jícími oblastmi průmy-
slové robotiky (v přímé 
či nepřímé spolupráci se 
známými tuzemskými 
i zahraničními univerzit-
ními pedagogy a odbor-
níky z praxe, což je in-
dikováno literaturou [7], 
[8], [9]):

Obr. 1. Základní kinematická schémata historických průmyslových robotů: 
a) Versatran, b) Unimate, c) ASEA, d) IBM

Obr. 2. Blokové schéma robotu s elektrickými pohony
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Tab. 1. Specifikace rozvoje robotů podle Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj 
v Československu (formulována jako shrnutí po dvou třetinách rozvoje průmyslových robotů 
a manipulátorů v Československu v letech 1973 až 1989)

Generace Charakteristika Počet stupňů 
volnosti

Typ

1. řízení bez zpětné vazby (automatické ovládání), 
sekvenční automaty, programovatelné automaty 
(PRAM 01 s narážkovým řízením)

3 až 5 jednoúčelový

2. řídicí obvody se zpětnou vazbou, koordinace 
pohybů, řízení počítačem spojité nebo diskrétní 
(PRAM 03, PR 32)

6 a více univerzální

3. inteligentní: nemají pevný program, mají schopnost 
snímat a analyzovat informace z vnějšího prostředí, 
cíleně rozhodují o svých akcích, adaptují se, učí se

8 a více kognitivní

– optimální řízení robo-
tů s kritérii minimál-
ní spotřeby energie, 
maximální rychlosti 
apod. [1], [2],

– automatické zpětno-
vazební řízení robotů 
[3],

– zpětnovazební říze-
ní složitých dynamic-
kých systémů [4],

– aplikace umělé inteli-
gence pro řízení robo-
tů [5], [6],

– optimální řízení pohy-
bu robotů „z bodu A – 
do bodu B“ [7], [8].
Mezi využití umělé 

inteligence v robotice lze 
zařadit i kognitivní robo-
ty, které poprvé v čes-
ké literatuře [12] speci-
fikoval Dr. Ivan M. Ha-
vel, bratr našeho prvního 
porevolučního prezidenta 
Václava Havla2).

Československo, kon-
krétně ústavy VÚSTE 
Praha a VÚSE Běchovi-
ce, bylo v druhé polovi-
ně minulého století jed-
noznačně na špičce vývo-
je a výroby manipulátorů 
a robotů, včetně jejich ří-
zení, v socialistických ze-
mích.

Plány SKVTIR na rozvoj robotů 
a robotizace v Československu

Sedmdesátá léta

Podle schválených plánů rozvoje Stát-
ní komise pro vědeckotechnický a investič-
ní rozvoj (SKVTIR) měly počty průmyslo-
vých robotů a manipulátorů narůstat po de-
sítkách tisíc ročně. Konkrétní průmyslové 

manipulátory a roboty se stejnosměrnými 
elektrickými pohony byly vyvíjeny, projek-
továny, vyráběny a provozně ověřovány tě-
mito podniky:
– VÚSE Běchovice (řídicí systém a algo-

ritmy; pracoval jsem zde v letech 1974 
až 1981; dalším z členů týmu byl Vojtěch 
Konopa, později profesor, děkan Fakulty 
mechatroniky a rektor Technické univer-
zity v Liberci),

– VÚSTE Praha (strojní část, konstrukce 
a výroba),

– VÚES Brno (vývoj a výroba elektrických 
pohonů),

– MEZ Brno z koncernu ZSE – Závody sil-
noproudé elektrotechniky (provoz robotů 
v průmyslové výrobě).

Obr. 3. Příklady kinematické struktury robotu

Obr. 4. Prospekt prvního československého 
robotu PRAM 01

Obr. 5. Stánek VUSE Praha ve společné 
expozici ZSE Praha v pavilonu Z, XXII. MSV 
Brno, 10. až 18. září 1980 – robot PRAM 01 a 
v pozadí ve světlém obleku a s vousy já

1) Pozn. red.: Narážkové řízení patří mezi systémy tvrdé automatizace s prostorovou vazbou: k vybavení signálu dochází při najetí charakteristické části stroje 
do určité polohy, v níž je umístěna narážka (např. mikrospínač). Často se používalo u obráběcích strojů.

2) Pozn. red.: Kognitivní robot není kooperativní robot: v současné době velmi propagované kooperativní roboty spolupracující s lidskou obsluhou nejsou 
totožné s kognitivními roboty, které dokážou na základě zjištěných informací a vestavěného modelu prostředí samostatně vykonávat zadané činnosti. Proto 
považujeme uvádění zkratky kobot (nebo anglicky cobot) za zavádějící a nevhodné.
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První manipulátor PRAM 01 s asynchron-
ními střídavými motory s přepínáním pólů 
podle signálů z narážek („kontráves“) s kar-
tézskými souřadnicemi od roku 1976 skládal 
statorové plechy na lince pro výrobu elek-
trických motorů v podniku MEZ Mohelnice.

Další PRAM 03 byl typ se sférickými sou-
řadnicemi, podle vzoru firmy ASEA – viz 
obr. 1c) (spojením švédské firmy ASEA, All-
männa Svenska Elektriska Aktiebolaget, a švý-
carské firmy BBC, Brown, Boveri & Cie., 
vznikla současná firma ABB). K pohonu os 
PRAM 03 byly použity stejnosměrné regulo-
vané pohony Mezomatik.

Osmdesátá léta

Další vývoj a výroba byly podle rozhod-
nutí SKVTIR, státních orgánů a vlády „deli-
mitovány“ (moje první delimitace ze tří, kte-
ré jsem v životě zažil na vlastní, tehdy mla-
dou kůži) v plném rozsahu na Slovensko [10].

Na vývoj a výrobu prototypů byla vybrá-
na jako zodpovědný podnik firma VÚKOV 
Prešov (nejznámější byl robot PR 32, tj. pře-
značený robot PRAM 03, vyvinutý ve VÚSE 
a VÚSTE Praha).

Stručný výčet mých prací

Kromě konstrukčních, výrobních a pro-
vozních výsledků zpracoval kolektiv VÚSE 
Běchovice i několik průmyslových vzorů, vy-

nálezů a patentů. Jako příklad lze uvést au-
torské osvědčení č. 202756 Zapojení pro pro-
gramové řízení pohybu manipulátorů a robo-
tů, přihlášené 17. 7. 1978, zveřejněné 30. 5. 
1980, vydané 1. 6. 1983. Vynález jsem zpra-
coval se svými spolupracovníky z VÚSE pod 
vedením doc. Slavomíra Sůvy. Tento vyná-
lez byl využit na průmyslovém manipuláto-
ru PRAM 01, který byl opakovaně vystavo-
ván na MSV v Brně (obr. 5) a provozně vy-
užit v podniku MEZ Mohelnice na montáži 
elektrických motorů, konkrétně při skládání 
a spojování statorových plechů.

Na obr. 3 je schéma řízení robotu se třemi 
pohony v jednotlivých kloubech. V té době 
jsme pro vývoj měli málo výkonné osmibito-
vé počítače typu SM. Vzhledem k požadavku 
řízení celého robotu v reálném čase jsme pro-
to řídili každý kloub samostatně jednotlivým 
mikroprocesorovým počítačem SM. Později 
při komunikaci se zahraničními řešiteli z ne-
socialistických zemí bylo naše řešení hodno-
ceno jako „inovativní, zajímavé a oceňované“.

Oni v té době již měli k dispozici výkon-
né řídicí počítače, např. šestnáctibitové typu 
PDP, proto mohli pohyby celého robotu řešit 

jedním počítačem a byli schopni dosáhnout 
výpočtu v reálném čase. Matematický popis 
řešili maticovými rovnicemi v nejobecnějším, 
nijak nezjednodušeném tvaru.

Je v tom určitý paradox: někdy nedosta-
tek výkonné techniky vede k vývoji a použi-
tí řešení, které zdánlivě vypadá jako moder-
ní a progresivní.

Průmyslový robot ASEA (obr. 9) používal 
jako pohony malé rychlootáčkové elektromo-
tory se specifickými převodovkami Harmonic 
Drive – DBP. Technický princip harmonické 
převodovky je podobný jako u planetové pře-
vodovky, ale bez oběhového ozubeného kola, 
jež je nahrazeno elipsovitým vnitřním ozube-
ným kolem3).

Československý průmyslový robot PR 
32-E používal stejnosměrné pohony Mezo-

Obr. 6. Rozměry PRAM 01

Obr. 7. Prospektové parametry PRAM 01

Obr. 8. Další vývojová generace – průmyslový robot PR 32-E

3)  Pozn. red.: Princip harmonické převodovky nejlépe osvětlí animace. Na adrese https://youtu.be/YHVdzKTvdIo zájemci najdou video od firmy Denso, která 
tyto převodovky vyrábí.
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matic z koncernu Závody silnoproudé elekt-
rotechniky (ZSE), konkrétně ze státního pod-
niku MEZ Brno (od roku 1996 společnost 
EM Brno, s. r. o.). Stejnosměrné pohony Me-
zomatic byly osazeny tyristorovými měniči 
a stejnosměrnými motory s buzením ferito-
vými permanentními magnety. Pohony Me-
zomatic byly určeny pro posuvy číslicově ří-
zených obráběcích strojů se spojitým polo-
hovým řízením, pro nastavování souřadnic 
posuvů tvářecích strojů a rovněž pro průmy-
slové roboty a manipulátory.

Výsledkem použití pohonů Mezomatic 
(bez harmonických převodovek, které nebyly 
k dispozici) byly vzhledově dlouhé „kanóny“ 
– viz obr. 10, funkčností a přesností robotu 
jsme však za koncernem ASEA nezaostávali. 
V té době jsme v Československu měli nakro-
čeno k tomu, stát se lídrem v oblasti číslicově 
řízených robotů a manipulátorů.

Průmyslový robot PR 32-E měl rotační 
osy, vertikální nebo horizontální ruku a zá-
pěstí se 2° volnosti. Byl určen zejména pro 

svařování. Řídicí sys-
tém RS-3 byl na bázi 
univerzálního mikro-
počítačového systému 
SM 50/40-1. Pozdě-
ji na Slovensku vzni-
kl řídicí systém RS-1C 
s rozšířenou sesta-
vou až 216 vstupních 
a 216 výstupních sig-
nálů [11]. Řídicí sys-
tém umožňoval provoz 
v těchto režimech:
– ruční,
– automatický (pro-

gram uložený v EPROM),
– programovací,
– ladicí.

Závěr

S jistotou lze konstatovat, že mnoho pa-
mětníků již nežije, a protože „(technická) 
historie je nejlepší učitelkou mladých (tech-
niků)“, je velká škoda, že se o historii české-
ho průmyslu a automatizace ve vzdělávacím 
procesu nemluví více.
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Petr Neuman, sdružení NEUREG

Obr. 9. Robot PR 32-E byl vyvinut podle ideo-
vého vzoru švédského robotu od firmy ASEA

Obr. 10. Průmyslový robot PR 32-E v provozu výroby a montáže 
silnoproudých zařízení 
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y   Koncern Atlas Copco 
Group provedl akvizici firmy 
Perceptron 

Švédský koncern Atlas Copco Group zís-
kal americkou firmu Perceptron a začlenil ji 
do své divize strojového vidění.

Významnou posilou této divize bylo 
již navázání strategického partnerství s fir-
mou Isra Vision na počátku roku 2020. Ně-
mecká firma Isra Vision se zabývá systémy 
pro kontrolu povrchů textilních materiálů 

a podobných materiálů se síťovou strukturou 
a softwarem pro prostorové strojové vidění, 
zejména pro roboty.

Firma Perceptron se specializuje na sys-
témy pro automatizované 3D měření a sou-
řadnicové měřicí stroje. Laserové systémy 
Perceptron se již více než třicet let používají 
v automobilovém a leteckém průmyslu, ale 
také např. v lesnictví.

Důsledkem akvizice firmy Perceptron fir-
mou Atlas Copco a partnerství firem Atlas 
Copco a Isra Vision je kombinace nabídky 
a vytvoření uceleného sortimentu aplikací pro 

klíčové úlohy strojového vidění v automobi-
lovém průmyslu a současně geografické roz-
šíření pokrytí trhu prodejci, službami a tech-
nickou podporou. Cílem je dosáhnout podílu 
přesahujícího 50 % v oboru 3D strojového vi-
dění na americkém trhu, v Asii a Tichomoří.

Koncern Atlas Copco Group jako nový 
majitel firmy Perceptron v rámci vlastního 
plánu investic do výzkumu a vývoje poskytne 
projektu spolupráce firem Isra Vision a Per-
ceptron svou finanční a strategickou podporu.
[Tisková zpráva ISRA VISION, prosinec 2020.]

(Bk)


