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robotu a zrychlení, která vznikají např. při 
pádu nebo nárazech do robotu. Na správ-
né paže v konečné verzi si musí robot ješ-
tě pár měsíců počkat, protože se teprve vy-
rábějí. Momentálně má robot, především 
z kosmetických důvodů, namontovány pro-
vizorní paže z plastu, které byly zhotoveny 
v ústavu pomocí trojrozměrné (3D) tiskár-
ny. Provizorní paže neobsahují žádné sen-
zory ani akční členy a lze jimi pohybovat 
jenom ručně, nicméně výzkumným pracov-
níkům umožňují posuzovat a hodnotit cel-
kový design robotu.

Nohy robotu Athena jsou velmi obratné. 
Jejich kyčelní a kolenní klouby jsou ovládá-
ny hydraulicky olejem pod tlakem 20 MPa. 
Senzory ve všech kloubech měří polohu a pů-
sobící sílu a předávají zjištěné údaje do po-
čítače, který prostřednictvím hydraulických 
ventilů řídí pohyb kloubů. Robot Athena sto-
jí na protézách chodidel, které byly původně 
vyvinuty pro člověka. Materiál na bázi uhlí-
kových vláken, ze kterého jsou protézy vy-
robeny, zajišťuje pérování vhodné pro běh 
na dvou nohách. Athena je první humanoid-
ní robot, u kterého jsou takové protézy cho-
didel použity.

K pohonu kloubů zatížených vlastní 
hmotností robotu je třeba dodávat hodně 
energie. Potřebné množství hydraulického 
oleje pod velkým tlakem zatím do kloubů 
robotu dodává soustavou hadic rozměrné la-
boratorní čerpadlo. Robot Athena tedy pro-
zatím není energeticky nezávislý a momen-
tálně potřebuje externí hydraulický zdroj. 

Předpokládá se, že v budoucnu bude ten-
to zdroj vestavěn přímo do robotu. Naproti 
tomu elektronika a senzory potřebují v po-
rovnání s akčními členy energie jen málo. 
Zatím ji dodává externí napájecí zdroj při-
pojený k robotu kabelem.

Humanoidní robot Athena je stroj – a také 
se tak chová a vypadá. Rozhodně to není pro-
totyp asistujícího robota, který bude jednou 
pomáhat v nemocnici ošetřujícímu personálu 
nebo podporovat starší lidi, aby mohli déle 
žít samostatně ve svém domácím prostředí. 
Profesor Schaal vysvětluje: „Athena je robot, 
který dokáže zachránit osoby ze zříceného 
domu nebo kterého je možné poslat do lesa, 
aby hledal šestiletého chlapce, který se ztratil. 
Je určen k provádění tělesně namáhavé práce 
v komplikovaném terénu, který často není 
přístupný nebo je pro člověka nebezpečný, 
ale není vhodný jako pomocník a společník 
do bytu seniora.“

Robot Athena se musí ještě hodně učit

Humanoidní robot Athena je robot zce-
la nové generace, který umí zatím vy-
konávat jenom jednoduché základní pohy-
by. Než bude moci samostatně stát, chodit 
a udržovat rovnováhu, rozhodně uplyne i více 
měsíců. Střednědobým cílem vědeckých pra-
covníků v Tübingenu je naučit robot chodit 
v nerovném terénu a překonávat překážky. 
Dlouhodobým cílem je mj. zajistit koordinaci 
všech pohybů celého těla robotu, např. má-li 
uchopit objekt mimo svůj momentání dosah 

nebo má-li se pohybovat ve stísněných pro-
storách. Při těchto úkonech musí umět udržo-
vat rovnováhu, umět se zapřít, natáhnout se 
po něčem a uchopit to nebo popř. po pádu 
samostatně vstát. K tomu především musí 
správně a přesně vnímat okolí.

Aby těchto náročných vytyčených cílů do-
sáhli, musí odborní pracovníci ústavu věno-
vat ještě hodně času základnímu výzkumu 
a vývoji. Základní principy, které se skrývají 
za lidskou schopností vykonávat rozličné, 
zdánlivě jednoduché úkoly, jsou v součas-
nosti ještě v podstatě neznámé. „Pro nás je 
důležité, aby se robot mohl v budoucnu bez-
pečně pohybovat v nerovném a těžkém teré-
nu,“ zdůrazňuje profesor Schaal. „V našem 
výzkumu jde u takových futuristických sy-
stémů speciálně o samostatné vnímání, jed-
nání a schopnost učit se. Doufáme, že jed-
noho dne budou roboty účinně pomáhat li-
dem i ve složitých podmínkách, např. při 
odstraňování následků živelních katastrof, 
při kosmických letech, při poskytování po-
moci při epidemiích, při zvládání krizových 
situací, jako jsou požáry, průmyslové havárie, 
vyhledávání osob atd. – to znamená téměř 
všude, kde robotické systémy na kolech nej-
sou použitelné.“

[Roboter an Bord – Der Roboter „Athena“ hat 
neue Impulse für die Robotikforschung im Gepäck. 
Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für 
Intelligente Systeme, 16. prosince 2014.]
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Rozšiřující se používání robotů a auto-
matizačních systémů v zemědělství, ať při 
obdělávání půdy, péči o úrodu a při skliz-
ni nebo chovu dobytka, je celosvětový jev 
s obrovským obchodním potenciálem. Při-
spívá k tomu i rychle rostoucí počet obyvatel 
Země spojený s neustále stoupající potřebou 
potravin, omezená a změnami klimatu ohro-
žená rozloha zemědělské půdy a narůstající 
tlak na ceny na světovém trhu. To vše vyža-
duje nové přístupy a špičková technika a ro-
botika se stávají důležitými nástroji při zvy-
šování produktivity v rostlinné i živočišné 
výrobě. Automatizované robotické systémy 
přinášejí do zemědělství nanejvýš žádoucí 

Robotika v zemědělství je na vzestupu

provozní pružnost a úsporu nákladů i času. 
Navíc zde umožňují odstranit rutinně se opa-
kující a často namáhavé manuální práce, na 
které se obtížně shánějí pracovníci. K úspo-
ře pracovní síly mohou roboty např. podpo-
rovat nebo zcela autonomně provádět setbu, 
sklízet plodiny nebo odstraňovat plevel. Při 
chovu dobytka se roboty uplatňují zejmé-
na při automatizovaném stříhání ovcí, doje-
ní a krmení krav a při čištění chlévů a stájí.

Vedoucí postavení Evropy

„Evropští výrobci mají v zemědělské 
robotice vedoucí postavení ve světě,“ zdů-

razňuje Martin Hägele, vedoucí odděle-
ní pro robotické a asistenční systémy ve 
Fraunhoferově ústavu pro výrobní techni-
ku a automatizaci IPA (Institut für Produk-
tionstechnik und Automatisierung). „Sorti-
ment nabízených produktů sahá od robo-
tů pro dojení (obr. 1, obr. 2), krmení a pro 
automatizované čištění chlévů a stájí přes 
roboty pro řízení mobilních zemědělských 
strojů až po robotizované systémy pro pěs-
tování a sklízení ovoce, vinné révy a květi-
nových kultur nebo k použití v lesnictví.“ 
Na roboty určené k použití v zemědělství 
jsou kladeny velmi přísné a specifické po-
žadavky. Především musí spolehlivě praco-
vat v prostředí, které není zcela jednoznač-
ně stanoveno a které se v širokých mezích 
dynamicky mění. Velmi důležité je, aby ze-
mědělští pracovníci mohli s robotickými 
systémy bezpečně spolupracovat a mohli 
je snadno intuitivně obsluhovat a progra-
movat. Po stránce technického provedení 

Vedle rychlého celosvětového růstu prodeje průmyslových robotů roste velmi rych-
le také výroba a prodej servisních robotů pro profesionální použití. Podle statistických 
údajů Mezinárodní federace pro robotiku (International Federation of Robotics – IFR) 
bylo v roce 2013 po celém světě prodáno celkem asi 21 000 servisních robotů pro pro-
fesionální použití. Z toho více než čtvrtinu, přesněji 28 %, tvořily roboty pro zeměděl-
ství, jichž se prodalo asi 5 900 jednotek [1].
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musí být roboty pro zemědělství mimořád-
ně robustní a odolné proti znečištění. Doji-
cí roboty musí navíc splňovat velmi přísné 
hygienické předpisy.

Statistika potvrzuje současné trendy

Současný vývoj směrem ke stále větší 
míře i stupni automatizace v rostlinné a ži-
vočišné výrobě potvrzuje také statistika. Po-
dle údajů shromážděných organizací IFR 
bylo v roce 2013 po světě používáno již více 
než 40 000 dojicích robotů [2]; pro léta 2014 
až 2017 počítá IFR s tím, že se ve světě pro-
dá dalších nejméně 34 000 robotů pro země-
dělské účely, z toho opět asi 28 200 robotů 
pro dojení. Jen v roce 2013 bylo prodáno té-
měř 5 100 dojicích robotů, tj. o 6 % více než 
v předchozím roce (4 750 jednotek). Vedle 
toho bylo prodáno dalších 760 robotů jiné-
ho druhu, zejména k usnadnění chovu do-
bytka, např. mobilních robotů pro čištění 
chlévů nebo robotických systémů pro hlídá-
ní pastvin, což odpovídá meziročnímu růstu 
o 46 %. Roční obrat prodeje zemědělských 
robotů vzrostl v roce 2013 o 4 % na celko-
vou hodnotu 883 milionů amerických dola-
rů, což představuje zhruba 25 % z celkového 
prodeje servisních robotů pro profesionální 
použití, kterých se prodalo za téměř 3,6 mi-
liardy dolarů.

Podrobné údaje o aktuálním stavu výzku-
mu, vývoje a výroby zemědělských robotů, 
o jejich použití, ale i požadavcích na budou-
cí směry vývoje přinesl první pracovní semi-
nář Robotik in der Landwirtschaft (Robotika 
v zemědělství), uspořádaný Fraunhoferovým 
ústavem IPA ve Stuttgartu dne 26. listo-
padu 2014. Seminář 
vzbudil velkou pozor-
nost odborné veřejnos-
ti a zúčastnilo se ho 
více než 50 špičkových 
odborníků i praktiků 
z oboru z řad výrob-
ců a dodavatelů agrár-
ní techniky, konstrukté-
rů a výrobců servisních 
robotů i konečných uži-
vatelů. Odborníci z prů-
myslu a výzkumu in-
formovali účastníky 
o možnostech a příno-
sech robotické techni-
ky pro farmáře ve všech 
sférách zemědělské vý-
roby a výrobce země-
dělských strojů o spe-
ciálních požadavcích na 
převod techniky a technologií z průmyslu do 
zemědělství. Nechyběly ani příklady úspěš-
ného a hospodárného využití zemědělských 
robotů z praxe, jako např. zkušenosti s po-
užitím robotu Casar k šetrné sklizni ovoce, 
robotu pro vykopávání a následný automa-
tizovaný sběr brambor atd. Za zatím největ-
ší úspěch při použití robotických systémů 

mimo oblast průmyslové výroby lze pova-
žovat významné rozšíření robotů pro doje-
ní. Další informace lze nalézt na www.ipa.
fraunhofer.de.

Vývoj neustále pokračuje

Fraunhoferův ústav IPA má v návaznosti 
na bohaté zkušenosti, které jeho pracovníci 

během desítek let úspěšné práce v oboru prů-
myslové robotiky získali, důležité postavení 
i ve výzkumu a vývoji zemědělské robotiky. 
V posledních několika letech jeho pracovní-

ci vypracovali expertizy o převodu špičkové 
techniky z průmyslu do zemědělství a pro 
venkovní použití. Aktuálně odborníci v ústa-
vu pracují na použití prostorového (3D) ske-
neru k automatickému rozpoznávání a přes-
né lokalizaci vemene a struků krávy v nové 
generaci inteligentních robotů pro automati-
zované dojení.

V rámci evropského programu Effirob 
bylo v ústavu provedeno mnoho propočtů 
hospodárnosti automatizovaného sklízení plo-
din, z nichž vzešly konkrétní projekty. V rám-
ci nich je vyvíjen např. sklízecí robot kon-
cipovaný jako rozšíření dosavadních skliz-
ňových strojů. Rameno robotu má za úkol 
plody vyhledat, uchopit a sklidit. Důraz je 
přitom kladen na co možná nejšetrnější kon-

takt se sklízeným plodem, aby byla zachová-
na jeho kvalita.

V projektu AgriApps, podporovaném 
z prostředků Evropské unie, pracují odbor-
níci z ústavu IPA společně s partnery na vý-
voji zařízení pro obhospodařování zvláštních 
kultur s použitím multifunkční platformy pro 
zemědělské roboty s názvem BoniRob. Na-
příklad k použití v lesních školkách je vyví-
jen modul pro odstraňování plevele při pěs-
tování buxusu (zimostrázu) nebo modul pro 
automatizované odstraňování plevele při pěs-
tování ovoce a vinné révy. Budoucnost patří 
autonomně fungujícím systémům typu země-
dělských vozidel a mobilních zemědělských 
strojů bez řidiče, které jsou také předmětem 
intenzivního výzkumu.

Fraunhoferův ústav IPA je rovněž členem 
pracovní skupiny pro zemědělství v meziná-
rodní neziskové asociaci euRobotics AISBL 
se sídlem v Bruselu, která působí jako nefor-
mální poradní orgán Evropské komise pro 
otázky robotizace. V současné době mimo 
jiné připravuje nové vydání „cestovní mapy“ 
vytyčující postup při zavádění servisních ro-
botů v zemědělství do roku 2020.
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Obr. 2. Robotický dojicí systém Astronaut nizozemské firmy Lely (foto: Lely)

Obr. 1. Robotický dojicí systém VMS švédské firmy DeLaval  
(foto: DeLaval)


