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Intemac je výzkumné a inovační centrum 
sídlící v Kuřimi u Brna. Zaměřuje se na digi-
talizaci výrobních firem, vývoj autonomních 
výrobních jednotek a poskytuje také expert-
ní služby v oblasti měření, výzkumu a vývoje 
či testování zaměřené zejména na obrábění. 
Kompletní informace o společnosti lze nalézt 
na webu https://www.intemac.cz/.

Webinář organizoval digitální informační 
hub DIH Digimat. Jde o platformu určenou 
pro rozvoj a implementaci digitálních techno-
logií do výrobních firem a koordinaci vzdě-
lávacích aktivit. Kromě společnosti Intemac 
jsou dalšími členy platformy Vysoké učení 
technické v Brně, Industry Cluster 4.0 a JIC 
(Jihomoravské inovační centrum). Digimat 
nabízí výrobním společnostem poradenský 
program v oblasti digitalizace a automatiza-
ce. V prvním projektu může nový zájemce 

Ohlédnutí za webinářem  
Jak efektivně optimalizovat vaši logistiku

využít až 40 hodin konzultací se specialistou 
a firmy z Jihomoravského kraje navíc získa-
jí finanční podporu ve výši 80 % nákladů na 
konzultace. Mezi firmy, které úspěšně pro-
šly programem, patří NenoVision, Lifetech, 
LAC, Marston, Kovo Šmerda nebo Spolu-
Works. Více informací lze zjistit na adrese 
https://www.dih-digimat.cz/.

Co účastníci webináře viděli

Pestrý program webináře odstartoval pří-
spěvek Jakuba Skopce ze společnosti Werel-
do a Vladislava Poláška ze společnosti Karel 
Kaňák. Ve svých příspěvcích přednášející po-
jednali o využití systému TMS (Transporta-
tion Management System) pro automatické 
plánování externí logistiky a předvedli pláno-
vání tras s ohledem na racionalizaci vytíže-

ní dopravních prostředků. O další příspěvek 
se postaral Jan Martof ze společnosti Eprin 
a představil v něm lokalizační techniku RTLS 
(Real Time Location System). Celou prezen-
taci je možné ve formě videa zhlédnout zde: 
https://youtu.be/_cUEMXgoLng. Závěrečný 
bod programu zajistil Matúš Kašuba ze spo-
lečnosti BringAuto (www.bringauto.com), 
který představil projekt vývoje modulárních 
autonomních vozidel pro logistiku a dopravu. 
Případová studie byla realizována v areálu os-
travské pobočky společnosti BorsodChem.

Závěr

Webináře se v současné době stávají efek-
tivním způsobem výměny informací mezi od-
borníky různých oborů. Je možné na nich 
rychle získat přehled o zajímavých projektech 
a zejména navázat virtuální kontakty s poten-
ciálními novými obchodními partnery. Přehled 
chystaných akcí společnosti Intemac lze sle-
dovat na adrese https://www.intemac.cz/akce/.
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Ve čtvrtek 19. listopadu 2020 proběhl webinář společnosti Intemac na téma „Jak efek-
tivně optimalizovat vaši logistiku“. V něm jednotliví prezentující představili aktuální vý-
vojové trendy a produkty, které klientům jejich společnosti umožní efektivně řídit, digi-
talizovat a optimalizovat jejich logistické procesy.

V roce 2020 poprvé poklesly tržby z pro-
deje kobotů (o 11,3 %), avšak do roku 2028 
by měly opět vzrůst o 15 až 20 %. Vyplývá 
to z analýzy trhu provedené společnosti In-
teract Analysis.

Krátkodobé a střednědobé vyhlídky trhu 
spolupracujících robotů byly ovlivněny pan-
demií nemoci covid-19 . Dodávky kobotů po-
klesly o 5,7 %. Uzavření výrobních a sklado-
vých provozů zbrzdilo poptávku. Zákazníci 
investovali s větší opatrností, takže mnohé 
objednávky byly opožděny, nebo dokonce 
zrušeny. Analýza společnosti Interact Analy-
sis však naznačuje, že v tomto odvětví dojde 
k oživení ve tvaru písmene V. Tržby v roce 
2021 vzrostou téměř o 20 % a překonají trž-
by z roku 2019. Růst bude pokračovat až do 
roku 2028 o 15 až 20 %.

Prognóza je ve srovnání s ekvivalentní 
zprávou za rok 2019 výrazně méně přízni-
vá. Kromě vlivu covidu k tomu přispěla kon-
kurence malých kloubových robotů a robo-
tů SCARA v průmyslovém prostředí a dále 

Tržby z prodeje kobotů vzrostou do roku 2028 
o 15 až 20 %

oproti očekávání pomalejší pronikání kobotů 
do neprůmyslových prostředí.

Vliv nemoci covid-19 na trh kobotů se 
liší region od regionu. Virus začal v asijských 
regio nech a pak se přestěhoval do Evropy 
a Severní Ameriky. V důsledku toho se v Asii 
a v Tichomoří podaří zahájit běžné obchodní 
operace a uvádění automatizačních projektů do 
provozu dříve než v jiných oblastech. To je pro 
trhy s koboty důležité, protože více než 50 % 
kobotů bylo v roce 2020 dodáno do asijských 
zemí. Očekává se však, že pouze v Číně a v Se-
verní Americe budou v roce 2021 překročeny 
tržby z roku 2019, a to především díky velké 
domácí poptávce. Koboty se ve velké míře pou-
žívají v Číně, protože tato země, jakožto největ-
ší výrobní základna na světě, trpí nedostatkem 
pracovních sil a nutně potřebuje vyšší úroveň 
automatizace, aby zlepšila efektivitu výroby. 
Předpokládá se, že do roku 2022 překročí trž-
by z roku 2019 všechny regiony, přičemž nej-
vyšší tempo růstu zaznamená západní Evropa 
a Severní Amerika.

Vedoucí ředitelka společnosti Interact Ana-
lysis Jan Zhang sdělila: „Kolaborativní robo-
ty jsou stále novinkou. Jejich aplikační poten-
ciál ještě nebyl plně využit. V současné době 
se koboty zdaleka nejvíce uplatňují při výro-
bě elektroniky, ale jejich schopnosti se osvěd-
čují i v jiných odvětvích. Díky své flexibili-
tě a snadnému použití najdou své místo také 
v logistice a ve službách. Náš výzkum ukazuje, 
že tyto nevýrobní oblasti budou do roku 2024 
představovat 21,3 % tržeb z kobotů. Naše malé 
přátelské koboty mají předpoklady pro výraz-
nější růst ve srovnání s jinými typy robotů!“

Tým Interact Analysis vedl více než 
30 hodin rozhovorů s 30 klíčovými pracov-
níky v oboru v předních robotických společ-
nostech a u koncových uživatelů. Interact 
Analysis je mezinárodní poskytovatel průzku-
mu trhu v odvětvích průmyslové automatiza-
ce, robotiky a automatizace skladů a užitko-
vých vozidel. Další informace jsou na http://
www.InteractAnalysis.com.
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