
Strojírenství patří k tahounům českého průmyslu. Z hlediska skladování 
a dopravy je příznivé, že většina vyrobené produkce je „v pohybu“. Vývoz 
směřuje především do Německa a dále do jiných částí Evropy. V souvislosti 
s potřebou modernizace však mnoho fi rem také dováží stroje a strojní 
vybavení. Ve výrobě a intralogistice vidíme stále více automatizovaná 
a robotizovaná řešení, což je výsledkem snahy o optimalizaci nákladů 
i reakcí na nedostatek pracovní síly. 

Robotická 
manipulace
ve strojírenství
posiluje
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ČČeská ekonomika je provázána s Evropou, 
a zejména se svým německým partnerem. 
Mnoho strojírenských či obecněji průmys
lových firem vyváží svou produkci k našim 
západním sousedům. A ze
jména v proudu posledních 
vyjádření ve Spojených stá
tech, které zavánějí silně 
po ekonomickém protek
cionismu, jsou důležité 
ekonomické i politické sig
nály právě z Německa. 

Pro strojírenské firmy je důležité vědět, že ta
mější ekonomika nabírá na rychlosti. Němec
ký hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí 
stoupl o 0,5 procenta proti předchozím třem 
měsícům. Meziročně výkon největší evrop
ské ekonomiky, který je očištěný o cenové 
a kalendářní vlivy, rostl o slibná dvě procen
ta. V polovině srpna to oznámil spolkový sta
tistický úřad. 

„Vývoj v Německu je pozitivním a důležitým 
signálem pro českou ekonomiku,“ říká Ber

nard Bauer, výkonný člen představenstva 
Českoněmecké obchodní a průmyslové ko
mory. A dodává: „Zatímco příspěvek čistého 
vývozu k růstu hrubého domácího produktu 

poněkud vynechává, do
mácí poptávka poháněná 
růstem mezd dodává vý
konu na dynamice. Opět 
se tak ukazuje příbuznost 
obou ekonomik.“ 

Stanislav D. Břeň

Německé 
ekonomice se daří, 
a česká rozhodně 
nezaostává.

Hlavní partner přílohy: 

Partneři přílohy:

Přílohu v elektronické formě 
si můžete stáhnout na 
www.systemylogistiky.cz

Foto: pixabay

SYNCHRONIZOVANÝ POHYB VPŘED
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V
AUTOMATIZACE MÁ V ČESKÉ REPUBLICE  
SILNÝ RŮSTOVÝ POTENCIÁL
V posledních dvou letech se automatizace logistických procesů v ČR posu-
nula z teoretické roviny a pouze několika málo realizací do reálné součásti 
moderních logistických a výrobních provozů. Rozšiřují se aplikace jak ASRS 
systémů, jako jsou miniload systémy pro drobné zboží, ale i jeřábové zakla-
dače pro celé palety, tak i aplikace automatických vozíků, od nízkozdviž-
ných přes tahače až po automatické VNA vozíky v systémových skladech.

Článek připravil Petr Neckař

Vzhledem k akutnímu nedostatku pracov
níků na trhu práce a k rostoucím nárokům 
na produktivitu práce ve strojírenství se 
očekává i v příštích letech růst poptávky po 
automatizaci. „Česká republika má nejnižší 
míru nezaměstnanosti v Evropě, dobrou eko
nomiku a stabilní politickou situaci. Lidé jsou 
ochotni investovat a dělají to. Skutečnost, že 
společnosti nemohou najít lidi do skladů, 
nutí investovat do automatizace,“ konsta
tuje Lenka Neuhold, obchodní manažerka 
společnosti KNAPP.

hlavní sponzor přílohy:

INTRALOGISTICKÉ ŘEŠENÍ
INDUSTRY 4.0

Automatický tahač se díky laserové navigaci dokáže 
pohybovat zcela autonomně i ve stísněných prostorech 
spolu s lidmi a dalšími stroji.
FOTO: Jungheinrich (ČR)
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INZERCE

INTRALOGISTICKÉ ŘEŠENÍ
INDUSTRY 4.0

NÁHRADA LIDÍ?  
JEDNODUCHÁ MATEMATIKA!
Automatizace v oblasti logistiky má vzrůsta
jící trend. Důvodů je více, kromě aktuálního 
nedostatku pracovních sil a tlaku na růst 
mezd je to především růst tržního segmentu 
jako celku. „Čím dál více poskytovatelů logi
stických služeb v ČR se dostává do si tuace, 
kdy jejich obraty a kapacity již přerostly čísla, 
která se ještě dají utlouct lidskou silou. 
Jednoznačně tedy trvám na tom, že trend 
automatizace má v ČR stále silný růstový 
potenciál,“ říká František Vymazal, ředitel 
společnosti LOGSYS. Dá se říct, že téměř 
všechny větší firmy v ČR mají nasazenu ně
jakou formu automatizace svých logistických 

procesů. „Na uskladnění zásob jsou často 
nasazeny plně automatizované miniload sys
témy, které jsou schopné bez lidského zása
hu zboží zaskladnit i vyskladnit a dopravit ho 
k vychystávací či balicí stanici. Očekáváme, 
že se v blízké době hospodářský růst nijak 
výrazně nezpomalí a firmy budou nadále bo
jovat s nedostatkem kvalitního personálu. 

Firmy budou muset automatizovat stále více 
procesů,“ konstatuje Marian Gono, jednatel 
společnosti SSI Schäfer Systems Internatio
nal. Vidí nárůst zájmu o AGV vozíky, hlavně 
o ty menší určené na převoz individuálních 
přepravek nebo kartonů. Firmy tak chtějí na
hradit personál, který dnes na vysokozdviž
ných vozících vozí palety.

„Je potřeba myslet nejen na změnu 
techniky, ale i materiálových toků“

 Aktuální stav v oblasti automatizace ve skladech strojírenských firem hod-
notím jako edukativní fázi. Je třeba zájemcům o automatizaci poskytovat 
dostatečné množství informací, aby se jejich představy potkaly s reálný-
mi možnostmi. Český klient je obecně technicky na vysoké úrovni a jeho 
vnímání automatizace je většinou maximalistické. Domnívám se, že to je 
mnohdy překážkou většího rozmachu robotických manipulačních vozíků, 
které mají svoje limity a v mnoha případech nemohou splnit očekávání 
klienta. Dalším předpokladem pro efektivní nasazení robotických vozíků 
je často potřeba změny materiálového toku v provozu klienta. Všeobecně 
lze říci, že úvaha o nasazení robotických vozíků vyžaduje komplexní pohled 
na konkrétní provoz ze strany odborného poradce a zpracování projektové, 
nikoliv pouze produktové nabídky. Jedině tento přístup může přinést oče-
kávaný přínos ve formě vyšší produktivity a úspor personálních nákladů.

JINDŘICH KOTYZA
jednatel

Linde Material 
Handling Česká 

republika
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PŘÍLOHA 
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ  
KE STAŽENÍ NA 
WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ

Marian Gono dodává, že důležitým faktorem 
při rozhodování je vždy návratnost investice. 
„Rychlost návratu investice do AGV je v čes
kých podmínkách v řádu 
let. Řekněme tří až pěti 
let v případě třísměnné
ho provozu. Záleží na typu 
projektu. To je pouze hrubý 
odhad, který je postaven 
na ušetřených personál
ních nákladech. Tento čas 
se při podrobnějším rozboru projektu dále 
zkracuje započtením nižších servisních ná
kladů, nižší spotřebou energií, minimalizací 
běžného poškození strojů, manipulovaného 
zboží, dopravníků a podobně,“ tvrdí Aleš 
Hušek, manažer logistických řešení společ
nosti Toyota Material Handling CZ. Finanční 
otázka je vždy na prvním místě. Mnohdy je 
stejně důležitým faktorem spolehlivost pro
vozu automatických strojů a především vy
soká úroveň bezpečnosti.

DALŠÍ STUPEŇ: 
UMĚLÁ INTELIGENCE
Stále jsou operace, které automatizace ne
zvládne. „Jakýkoliv automatický stroj musí 
být nakonfi gurován a kontrolován člověkem, 
aby svou práci dělal efektivně a spolehlivě. 
Automatizace se určitě ve strojírenských skla
dech rozšíří, ale například vychystávání bude 
stále závislé na lidské manuální práci. Auto
matizace lidi nenahradí, pouze jim jejich práci 
výrazně usnadní, zvýší produktivitu a dokáže 
lidské pracovníky přesunout na kvalifi kovaněj
ší pozice, jako je řízení, plánování a kontrola 
logistických toků,“ sděluje Martin Koudelka, 
vedoucí marketingového oddělení společnosti 

hlavní sponzor přílohy:



Jungheinrich (ČR). A jaká bude budoucnost 
logistiky ve skladech strojírenských fi rem? 
„Obecným trendem bude čím dál větší podíl 

automatizace, a to pře
devším v opakujících se, 
mnohdy jednotvárných čin
nostech. Dalším stupněm 
vývoje bude umělá inteli
gence anebo vyšší úroveň 
integrace lidí se systémy, 
například rozšířená realita. 

Člověk ale bude mít vždy místo například 
v úkonech, kde je potřeba kreativní myšlení 
anebo zodpovědné rozhodování,“ potvrzuje 
Filip Šustek, specialista pro intralogistická 
řešení společnosti STILL ČR.

POČÍTEJTE SE SOUVISEJÍCÍMI 
INVESTICEMI
Je vhodné si také uvědomit, že když fi rma 
investuje do automatizace, musí většinou 
investovat i do nového skladu. „Staré sklady 
nejsou většinou připraveny pro efektivní au
tomatizaci. Mezi důvody patří například příliš 
nízká střecha, špatná kvalita podlahy atd. Ve 
skutečnosti musí fi rmy svou distribuci nasta
vit úplně novým způsobem, z čehož mohou 
mít někteří strach, ale je to nutnost růstu,“ 
doplňuje Lenka Neuhold.

„AUTOMATIZACE MÁ 
VÝHODY I NEVÝHODY, VŠE 

JE NUTNÉ PŘEDEM PŘESNĚ 
PROPOČÍTAT.“

Foto: Petr Neckař
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O tom, že se průmyslu daří i v roce 2018, 
svědčí čísla zveřejněná Českým statistickým 
úřadem (ČSÚ). Meziročně se průmyslová pro
dukce zvedla v červnu o 6‚9 % (po očištění 
o vliv počtu pracovních dnů), resp. o 3‚4 % 
bez očištění. „K meziročnímu růstu nejvíce 
přispěla energetika a strojírenství,“ uvádí ře
ditel odboru statistiky průmyslu ČSÚ Radek 
Matějka. Výroba strojů a zařízení vzrostla me
ziročně o 6‚6 %, odvětví výroby elektrických 
zařízení zaznamenalo skok o 6‚4 %. Růst 
vykazovaly také tržby z průmyslové činnosti 
– v běžných cenách se v červnu oproti stej
nému období loňského roku zvedly o 2‚6 %. 
„Meziročně se zvýšila i hodnota nových zaká
zek. Ze zahraničí o 5‚7 %, tuzemské zakázky 
vzrostly o 3‚7 %,“ doplňuje Radek Matějka. 
Pozitivně naladěný je rovněž Bohuslav Čížek, 
hlavní ekonom a ředitel Sekce hospodářské 
politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP 
ČR): „Průmysl letos vykazuje dobré výsledky, 
byť jde o nižší hodnoty než v loňském roce. 
Hodnoty ukazují, že ekonomika v první polo
vině tohoto roku je v dobré kondici, což bude 
mít vliv i na celý výsledek roku 2018.“

ZÁVISLOST NA AUTECH 
BRZDÍ EXPORT
Za dynamikou hospodářského růstu stál 
v posledních deseti letech především export. 
Podle SP ČR s odkazem na data Eurostatu se 
tržby z prodeje výrobků a služeb do zahrani
čí od roku 2010 zvýšily o 68‚5 %, zatímco 
prodeje z tuzemského trhu se ve stejném 

Foto: Pixabay, Mustang Joe

STROJÍRENSTVÍ STOJÍ 
NA ŠPIČCE VÝROBY I EXPORTU
Současná situace v průmyslové výrobě včetně strojírenství nabízí 
optimistický pohled. Aby se fi rmám dařilo i „zítra“, je třeba se 
 technologicky a personálně připravit.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

období navýšily jen o 9‚2 %. Exportní tempo 
ale zpomaluje. V meziročním srovnání vývoz 
v červnu mírně vzrostl o 0‚8 % na 315‚0 mld. 
korun, dovoz ale zaznamenaly skok o 2 % na 
299‚2 mld. Kč.

Červnová bilance zahra
ničního obchodu se zbo
žím v běžných cenách 
dosáhla podle předběž
ných údajů ČSÚ přebytku 
ve výši 15‚8 mld. Kč, což 
znamená meziroční schodek 3‚5 mld. Kč. 
Výsledek mimo jiné ovlivnil především nižší 
výkon obchodu s motorovými vozidly (pokles 
o 1‚7 mld. Kč) a s ostatními dopravními pro
středky (o 2‚6 mld. Kč). Závislost české au
tomobilové výroby na vývozu především do 
zemí EU je přitom patrná. Vloni se do unijních 
zemí vyvezlo 84 % z celkového českého ex
portu, přičemž z 56 % šlo o stroje a dopravní 
prostředky.

POTŘEBUJEME SPECIALISTY 
A AUTOMATY
Smutný evergreen, kterému budou čeští vý
robci čelit i nadále, představuje nasycenost 
pracovního trhu a s ním spojené neúspěchy 
s nábory kvalifi kovaných pracovníků, přesto
že se zaměstnavatelé snaží přilákat nové lidi 
například zvyšováním platů. Pohled na čísla 
ČSÚ ukazuje meziroční nárůst průměrného 
evidenčního počtu zaměstnanců – v průmys
lových podnicích s 50 a více zaměstnanci 

se v červnu zvedl o 1‚4 %. Jejich průměrná 
hrubá mzda činila v červnu 33 341 Kč, tedy 
o 7‚4 % více ve srovnání s červnem 2017.
Řešení palčivého nedostatku pracovní síly 

a zároveň budoucnost ve 
zvyšování produktivity nabízí 
investice do nových techno
logií a automatizace. Vzhle
dem k vysokým fi nančním 
nákladům a dlouhodobé 
návratnosti se mnoho fi rem 
modernizaci zatím vyhýbá. 

Tuto překážku potvrzuje také Zbyněk Frolík, 
generální ředitel společnosti Linet a vicepre
zident Svazu průmyslu a dopravy ČR: „Řada 
podniků, původně pracujících jako montov
ny, dnes již vyvíjí a vyrábí vlastní produkty. 
K většímu nasazení existujících prostředků 
Průmyslu 4.0 jim však ještě chybí kapitál 
a sériovost výroby.“ 

Kromě vlastních zdrojů chybí výrobní sféře 
také podpora státu při vzdělávání a výzku
mu. Bez ní bude těžko chytat druhý dech.

„ZBYNĚK FROLÍK: PODNIKY, 
PŮVODNĚ PRACUJÍCÍ JAKO 
MONTOVNY, DNES VYVÍJEJÍ 

VLASTNÍ PRODUKTY.“
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PŘEVLÁDÁ VYZNAČOVÁNÍ 
BARVAMI, PROSAZUJE SE
PROMÍTÁNÍ ZNAČEK
Strojírenské podniky kladou vysoký důraz na zvyšování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, vyhledávají a aplikují nové technologie, které 
jsou efektivnější a vyžadují minimální údržbu. Z hlediska bezpečnosti, ale 
i efektivity vynaložených prostředků je podstatný i správný výběr typů zna-
čení – jak vodorovných, tak svislých.

Článek připravil Petr Neckař

Strojírenská výroba je složena z mnoha tech
nologických kroků, z nichž každý má své spe
cifi cké potřeby z hlediska skladování surovin, 
nástrojů, součástek, polotovarů, pomocných 
výrobků (maziv, barev, mořidel, povrchových 
úprav atp.) a konečných výrobků. Proto má 
obrovský vliv na plynulost samotné výroby 
a rychlost dodávek ke konečnému zákazní
kovi organizace a přehlednost skladů, s čímž 
úzce souvisí i bezpečnost ve skladech.

ZNAČENÍ BARVAMI 
I LED PROJEKTORY
Aktuální trendy v oblasti skladování v průmys
lových podnicích jsou v současné době vidět 
v neustálém zlepšování organizace a pře
hlednosti, zvyšování čistoty a bezpečnosti, 
omezování chyb a zvyšování komfortu sklad
níků, na něž jsou kladeny vyšší nároky než 
dříve. „Z hlediska bezpečnosti i ekonomické 
efektivity jsou využívány prvky pro ochranu 
regálů a zařízení skladů před nárazy manipu
lační techniky, široký sortiment pro značení 
skladových stání včetně fotoluminiscenč
ních řešení, myslí se na bezpečnost pohybu 
v regálových uličkách a značení únikových 
cest,“ říká Eva Butzke, produktová inženýrka 
společnosti HAPPY END CZ. V oblasti znače
ní jsou využívány i trendové LED projektory. 

„Ty na rozdíl od nátěrů a nálepek poskytují 
řešení odolné vůči otěru a odlepování, které 
bývá častým problémem na místech s vyso
kým provozem. Další výhodou je, že digitální 
značení lze jednoduše přemísťovat, měnit 
značku jednoduchou výměnou šablony. Pro
jektory jde automatizovat, napojit na pohy
bová čidla, automatická vrata a podobně,“ 
popisuje Martina Žemberová, jednatelka 
společnosti ECOLIGHT PROJECT.

Své místo ve skladech ovšem mají i klasické 
nátěry, včetně plošného značení. „Dnešní 
zákazníci jsou mnohem zkušenější než dřív 
a často přesně vědí, co chtějí. Hodně se řeší 
podlahové značení plošnými nátěry, kdy se 
jednoznačně vymezí prostor pro manipulační 
techniku a pěší,“ uvádí Jiří Janouš, majitel 
fi rmy J. A. CLEAN. Doplňuje, že zmíněné svě
telné značení symbolů je novým trendem, 
který má své výhody, ale nikdy zřejmě nena
hradí v plném rozsahu značení dvousložkový
mi barvami. „Hlavním důvodem je jeho vyso
ká cena, proto se aplikuje pouze do nejvíce 
exponovaných míst,“ vysvětluje Jiří Janouš. 
Ne ve všech skladech je v současnosti imple
mentováno dostatečně přehledné podlahové 
značení. „Na mnoha místech je značení ne
dostatečné a slabě viditelné, což může vést 
k nebezpečným úrazům. Budoucnost vidíme 
ve využívání moderních smart technologií, 
digitálních řešení, které budou propojeny se 

systémem osvětlení a organizace provozu 
a zcela nahradí tradiční formy podlahového 
značení,“ domnívá se Martina Žemberová.

INOVACE VE VAROVÁNÍ 
PŘED KOLIZEMI
Bezpečnost se týká také provozu manipu
lační techniky. Varovné světlo BlueSpot od 
společnosti Linde Material Handling nastavi
lo před několika lety bezpečnostní standard 
po celém světě. Nyní Linde MH tento optic
ký varovný systém inovovalo a představilo 
jeho novou verzi, Linde TruckSpot. Systém 
projekce červeného výstražného trojúhelní
ku na podlahu signalizuje, že se blíží vyso
kozdvižný vozík, což účinně snižuje pravdě
podobnost vzniku nebezpečné situace. Toto 
výstražné světlo je určeno především pro 
varování okolí při jízdě vozíku vzad, kdy má 
řidič obtížnější výhled na cestu. Pomocí LED 
technologie generuje systém jasný varovný 
symbol o velikosti zhruba 1,25 metru. Ten 
se zobrazí na podlaze ve vzdálenosti asi čtyř 
metrů za vozíkem nebo volitelně pouze v re
žimu při jízdě vzad. Chodci a řidiči dalších 
vozíků mohou z promítaného obrazu výstraž
ného trojúhelníku, který obsahuje symbol 
vysokozdvižného vozíku, jasně identifi kovat, 
že se blíží vozík, a instinktivně uvolnit jízdní 
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REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY PROMAN

PROMAN s.r.o.  
proman@proman.cz 

www.proman.cz

Kompletní dodávky od návrhů až po realizaci
Inspekční servis regálů po celé ČR 
Naše zkušenosti jsou zárukou vaší spokojenosti

PALETOVÉ REGÁLY POLICOVÉ REGÁLY KONZOLOVÉ REGÁLY OCELOVÉ PLOŠINY

INZERCE

„Na podlahové 
značení se 

nejčastěji využívají 
dvousložkové barevné 

systémy“

Zákazníci dělají nejčastěji chybu, když jdou 
do dvou extrémů. Prvním je nulové nebo na-
prosto minimální značení, které nevyhovuje 
současným požadavkům na bezpečný sklad 
nebo výrobu. Druhým je naopak situace, kdy 
je na podlaze tolik značení, že se v něm 
návštěvník provozu zcela ztratí, a značení 
tak postrádá svůj smysl. V horizontu deseti 
let určitě nedojde k něčemu převratnému. 
S ohledem na časté změny layoutů se stá-
le nejvíce používají dvousložkové barevné 
systémy, které jsou dostatečně mechanicky 
odolné, ale zároveň je možné je v případě 
změny provozu efektivně odstranit.

JIŘÍ JANOUŠ
majitel

J. A. CLEAN

trasu. „Chtěli jsme vytvořit jasný a srozumi
telný varovný symbol,“ říká Michael Fuchs, 
product manager retrofi t solutions z Linde 
Material Handling. Ve skladech je aktuálně 
vidět hodně vozíků s varovným bodovým 
světlem, každopádně výstražný trojúhelník 
je skutečně výraznou inovací v tomto seg
mentu. Výhodou tohoto varovného systému 
je také fakt, že pracovníky logistiky nerozpty
luje rušivými akustickými signály. „Toto řeše
ní je ideální pro hlučné pracovní prostředí, 

kde mohou zaměstnanci zvukovou výstrahu 
snadno přeslechnout,“ zdůrazňuje Michael 
Fuchs.

Je zřejmé, že význam takovýchto varovných 
systémů nelze podceňovat. Podle statistik 
Německé asociace odpovědnosti zaměstna
vatelů (BGHW) dochází k 65 % všech nehod 
souvisejících s vysokozdvižnými vozíky v si
tuacích, kdy se jejich trasa kříží s trasami 
chodců nebo s dalšími překážkami.

Foto: archiv
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VNA VS. VYSOKOHUSTOTNÍ SKLADOVÁNÍ: 
KDY SE VYPLATÍ

Strojírenské firmy tvoří profit výro-
bou, ne skladováním, proto se snaží 
optimalizovat prostor s minimálním 
místem pro skladování a maximál-
ním prostorem pro výrobu. Je pod-
statné si uvědomit, že správný sys-
tém skladování může mít podstatný 
vliv na úsporu prostoru a ten pak 
může firma na úkor skladování vy-
členit právě na výrobu tvořící zisk.

Článek připravil Petr Neckař

M RŮZNÉ VARIANTY ŘEŠENÍ, 
RŮZNÉ CHYBY
Návrh skladovacího systému s maximální 
kapacitou nemusí vždy znamenat nejlepší 
řešení pro provozovatele skladovacího za
řízení. Daniel Göllner říká, že nejasným za
dáním a nedostatečnou specifikací dochází 
k chybám, proto je potřeba tomu věnovat 
maximální pozornost při startu projektování 
skladu. Zejména u vysokohustotního sklado
vání firmy mnohdy špatně odhadnou skladbu 
ukládaných položek. Vzhledem k tomu, že do 
jednoho skladovacího kanálu nemohou vlo
žit více než jeden druh skladovací položky, 
nevyužijí kapacitu regálového systému na 
maximum, a tak tento systém ztrácí na svých 
přednostech. „Pokud investor nedokáže od
hadnout, jak se bude vyvíjet počet a struktu
ra ukládaných položek, doporučil bych jít ces
tou výstavby skladu manipulovaného pomocí 
VNA vozíků. Při případné budoucí přestavbě 

Možností skladování je celá řada, jednou 
z nich je vysokohustotní skladování (např. 
v podobě drivein regálů), řešením jsou 
i sklady s VNA vozíky do velmi úzkých uliček. 
Volba vhodného skladového řešení závisí 
především na druhu skladovaného zboží, 
používaných typech palet, sériovosti, obrát
kovosti a povaze prováděných skladových 
operací. „Oba srovnávané systémy, s vyšší 
realizovatelnou skladovou kapacitou, na
jdou své ideální uplatnění ve strojírenských 
firmách v odlišných podmínkách. VNA vozíky 
pro úzké uličky jsou ideálním řešením pro 
okamžitý přístup ke všem paletám ve skla
du a při vychystávání, slouží tedy k dílčím 
odběrům zboží. Vysokohustotní skladování 
v maximální kapacitě je vhodné spíše pro 
omezený sortiment zboží se střední a vyšší 
průměrnou zásobou. Stavebnicové řešení 
obou systémů umožňuje prakticky libovolné 
prostorové přizpůsobení,“ konstatuje Daniel 
Göllner, vedoucí oddělení logistických systé
mů společnosti Jungheinrich (ČR).
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Využití VNA vozíků znamená mít ve skladu 
vysoké regály s velmi úzkými uličkami, což 
šetří potřebný prostor.
FOTO: Linde Material Handling

systému na VNA vozíky se tak vyvaruje do
datečným nákladům,“ uvádí Pavel Halouska, 
obchodní zástupce společnosti PROMAN.

Jak tedy správně začít? V první řadě je nutné 
zpracovat analýzu počtu, typu a obrátkovosti 
skladovaných položek. „Před vlastní volbou 
zařízení doporučuji zhodnotit možnosti vy
užití stávající plochy a pracovních sil. Pokud 
je k dispozici omezený prostor a malý lid
ský potenciál a portfolio skladových polo
žek to umožní, je využití vysokohustotního 
skladování namístě. Pro 
užší sortimentní skladbu 
skladovacích položek se 
nabízí vysokohustotní 
skladování zastoupené 
variantou drivein regá
lů, spádových regálů, 
popřípadě systémem ra
dioshuttle,“ uvádí Pavel 
Halouska. Pro tyto druhy skladování je důle
žité, aby manipulace probíhala s celými pa
letami. V případě, že provoz skladu vyžaduje 
ruční vychystávání z paletových pozic, jedno
značnou volbou je zde použití systémového 
skladu s VNA vozíky. „Ve většině případů 
strojírenských firem charakter ukládaného 
artiklu neumožní využití vysokohustotního 
skladování, a tyto firmy tak zvolí využití VNA 
vozíků,“ konstatuje Pavel Halouska.

VÝROBA VOZÍKŮ S VYUŽITÍM VNA
Dobrým příkladem využití VNA techniky ve 
strojírenství je přímo vlastní výroba vyso
kozdvižných vozíků. „Využíváme VNA stroje 
pro optimální prostorové vyžití, zmenšení 
skladovací plochy, zvětšení výrobní plochy 
a zvýšení produktivity. VNA jsou používány 
pro dva způsoby manipulace – jeden je ma
nipulace celých palet, manipulujeme tak na
příklad sedadla a převodovky. Palety jsou ze 
skladovací zóny přemístěny k výrobní lince. 
Dále pak VNA využíváme k vychystávání, 
kdy operátor vyzvedává jednotlivé součást
ky,“ popisuje Ron Farr, manager warehouse 
solutions z HysterYale Group. Doplňuje, že 

VNA nabízí perfektní vyváženost mezi ma
nipulováním celých palet a vychystáváním 
v nejmenších uličkách. Díky prostorovému 
využití může být sklad umístěn blízko výrob
ních prostor a zkracuje tak čas na přepravu 
ze skladu.

Dalším příkladem využití 
VNA techniky je letošní re
alizace společnosti PRO
MAN: tento rok byl reali
zován projekt paletových 
regálů obsluhovaných 
VNA vozíkem využívajícím 
navádění do uliček pomo

cí indukčního vedení ve firmě MICOS, což je 
výrobce prvků pro telekomunikační sítě. In
vestor řešil vzhledem k omezeným prostoro
vým možnostem výstavbu nového skladu na 
velmi malé ploše pro materiál a hotové výrob

„V PRVNÍ ŘADĚ JE NUTNÉ 
ZPRACOVAT ANALÝZU POČTU, 

TYPU A OBRÁTKOVOSTI 
SKLADOVANÝCH POLOŽEK.“

INZERCE

JIŽ 28. ROK NA TRHU

DOPRAVNÍKY 
A DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY

projekce konstrukce výroba montáž servis

výrobní a montážní linky
distribuční centra

paletizace
robotické aplikace

TMT spol. s r. o. Chrudim    www.tmt.cz

0757-18_SLCZ_inz_TMT_BRNO_135x115.indd   1 06.09.18   12:24

„Možnost přístupu ke každé paletě 
v klasických paletových regálech je 

zbytečný luxus“

 Vyšší požadavky na využití skladové plochy vedou uživatele k použití 
moderních technologií. Záleží na požadavcích na typ skladu. Oba sys-
témy, jak vysokohustotní skladování, tak úzké uličky pro VNA vozíky, 
mají své opodstatnění. Chybou je, že firmy často zbytečně používají pro 
velkoobjemové artikly standardní paletové regály. Možnost přístupu ke 
každé paletě je pro ně zbytečným luxusem, který platí nižším využitím 
skladové plochy.

ALEŠ HUŠEK
manažer logistických 

řešení
Toyota Material 

Handling CZ

ky. Vzhledem k velkému portfoliu skladových 
položek zde skladování pomocí vysokohus
totního skladování ztrácelo smysl, a tak se 
volba klasických paletových regálů s úzkými 
uličkami pro systémový vozík ukázala jako 
nejvhodnější variantou při zachování maxi
mální kapacity a obslužnosti skladu.
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STARÁ HALA NENÍ NA ODPIS, 
JEJÍ ÚPRAVA ALE NĚCO STOJÍ
Slyšíme to všude. Roste obsazenost hal, docházejí a zdražují se pozemky 
pro průmyslový development. I když si lze nechat postavit novou halu pro 
strojírenskou výrobu (a tyto poptávky hrají stále prim), fi rmy častěji poptá-
vají úpravy stávajících dispozic. Nebývá to nejjednodušší ani nejlevnější, 
ale mnohdy se takový postup ukazuje jako efektivní a dostupné řešení.

Článek připravil Stanislav D. Břeň

„Jeřáb lze dát na sekundární konstrukci“

Při úpravách stávající haly pro strojní výrobu jde zejména o náklady, které je klient ochoten vyna-
ložit. Podlaha se dá vybourat a přizpůsobit, světla se dají doinstalovat a stejně tak vyšší ventilace 
v budově. Sklady hořlavých látek se mohou vestavět a objekt se dá rozdělit na menší části, pokud 
to vyžaduje projekt požárně-bezpečnostního řešení. V krajních případech se dá instalovat i jeřáb 
na sekundární konstrukci uvnitř haly.

JAN ANDREJCO, technický ředitel pro ČR a SR, Panattoni Europe

HHala pro strojírenskou výrobu nebo montáž 
musí většinou splňovat konkrétní nároky. 
„Požadavky na elektrický příkon jsou jedním 
z velmi důležitých parametrů, které vstupují 
do výběru vhodné lokality a do rozhodnutí, 
zda určitý typ výroby bude možné v dané 
hale umístit,“ říká Michal Bujárek, konzultant 
v industriálním týmu společnosti Cushman 
& Wakefi eld. Podle něj se také velmi často 
setkávají se zvýšenými požadavky na osvět
lení (zejména v prostoru výrobní linky), za
tížení podlahy a dalšími nároky nad rámec 
standardní technické specifi kace hal. Tím se 
myslí například požadavky na záložní generá
tory, kapacity vzduchotechnických jednotek, 
možnosti boční nakládky, odhlučnění kance
lářských prostor nebo větší zázemí pro za
městnance. „Naproti tomu standardní čistá 
výška budovy 10 m je ve většině případech 
dostačující,“ podotýká Michal Bujárek.

ÚNOSNĚJŠÍ PODLAHY, 
VÍCE SVĚTLÍKŮ
Každý developer tyto požadavky řeší trochu 
odlišně. Například v CTP si vypracovali stan
dard, který je unifi kovaný pro většinu běžných 
strojírenských provozů. Jedná se o železobe
tonový skelet s čistou výškou haly 10‚5 m pod 
vazník, 170mm drátkobetonovou podlahou 
s únosností 5 t/m2, LED osvětlením o výko
nu 300 luxů, opláštěním sendvičovými panely 
s minerální vlnou o tloušťce 150 mm o po

žární odolnosti 120 minut či s trafostanicí 
630 kVA. „Klientům běžně poskytujeme 
i služby nad rámec tohoto standardu, nejčas
těji se jedná o větší příkon trafostanice či více 
trafostanic (1000 až 2500 kVA), intenzivněj
ší osvětlení pro přesnou výrobu (500–1000 
luxů), únosnější podlahy (10–30 t/m2), zákla
dy pod stroje či podlahové kanály,“ říká Jakub 
Kodr, senior business developer společnosti 
CTP Invest. Mezi další požadavky, které CTP 
řeší, patří například vestavby skladů hořla
vých kapalin a chemikálií, rozvody médií po 
výrobní hale (stlačený vzduch, elektro, data, 
chladicí voda, technologická voda, technické 
plyny, rozvody granulátu) nebo vyšší světlá 
výška budovy.

Požadavky mohou být různé a vždy záleží na 
tom, kdo je pronajímatel a co se v hale bude 
odehrávat. „Nadrozměrné části vyžadují více 
místa, ale také třeba vyšší nároky na nosnost 
podlahy. Příkladem takové strojírenské haly 
jsou prostory, které jsme v dubnu letošního 
roku předali v P3 Prague Horní Počernice 
do rukou švýcarské společnosti Sécheron 
Tchequie. Ta zde vyrábí rozvaděče pro tratě 
metra, tramvaje nebo trolejbusy,“ podotýká 
Tomáš Míček, ředitel P3 pro Českou repub
liku. Mezi specifi cké nároky například fi rem 
z oblasti automobilového průmyslu (TI Auto, 
KnorrBremse, Bosal) uvádí vyšší počet svět
líků, zesílené fasádní panely, vyšší intenzitu 
osvětlení nebo třikrát až čtyřikrát vyšší elek
trický příkon. „Při výstavbě ale myslíme také 
na to, aby budova měla větší zázemí pro 

zaměstnance – potřebují kanceláře, šatny, 
odpočinkové zóny. S tím úzce souvisí i par
kování, kde je potřeba pohlídat vhodný vjezd 
a výjezd vozidel při střídání směn,“ doplňuje 
Tomáš Míček.

Z pohledu dalšího významného hráče na 
trhu průmyslových developerů, Panattoni 
Europe, jsou pro haly pro strojírenskou vý
robu nejzásadnější dopady na podlahy, kde 
je zpravidla požadováno větší zatížení, ať už 
plošně nebo v rámci jednotlivých základů 
pro stroje. Případně se v podlahách budují 
energokanály a prohlubně pro strojní vyba
vení. „Strojírenské fi rmy obvykle požadují je
řáby, které mají dopad do nosné konstrukce 
haly, a upravují se sloupy pro umístění je
řábové dráhy. Výrobní haly je potřeba také 
lépe větrat než standardní logistiku, proto 
často řešíme instalaci ventilačních jedno
tek,“ uvádí Jan Andrejco, technický ředitel 
Panattoni Europe pro ČR a Slovensko. Další 
požadavky jsou podle něj kladeny na již 
zmiňované osvětlení. Podle typu výroby se 
fi rma také často zabývá složitějším posou
zením haly z hlediska požární ochrany (např. 
sklady hořlavých látek) a kapacity sítí (voda, 
plyn a elektrická energie), které jsou až troj
násobné oproti standardu.

STARÁ HALA JAKO NOVÁ
Za ideální lze považovat stav, kdy se staví 
nová hala. S tím, jak ubývají pozemky 
v lukrativních lokalitách nebo jejich cena 
dramaticky roste, se developeři zaměřili 
na brownfi eldy nebo hledají využití pro již 
stávající haly. V případě strojírenské výroby 
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nebo montáží to nebývá příliš jednoduché, 
ale i tak je možné už stojící halu – poměrně 
zásadně – upravit. Jaké jsou tedy možnosti 
přizpůsobení už stávajících budov pro strojí
renskou výrobu? „Vždy záleží na konkrétním 
provozu a na tom, co se v budově bude ode
hrávat – to je alfa a omega pro veškeré naše 
další kroky. Pokud se nový pronajímatel pro 
přestavbu haly rozhodne, prvním krokem je 
vždy zpracování projektové dokumentace 
a opětovné zajištění nejrůznějších povolení, 
které se k budově váží – od stavebního až 
po kolaudační,“ vysvětluje Tomáš Míček. Pří
padné přizpůsobení haly musí stále splňovat 
také požadavky na hygienu – určité množ
ství přirozeného světla, sílu osvětlení nebo 
podmínky cirkulace vzduchu. Až pak přichází 
na řadu řešení vyplývající z potřeb zákazníka 

a technologií, které mají být v hale instalo
vány. „Zmínit můžeme například podlahy 
s vyšší nosností, vyšší elektrický příkon pro 
tato zařízení nebo zesílené fasádní panely, 
které mohou být součástí systému zajišťující
ho stálou teplotu,“ uvádí Tomáš Míček.

Stávající haly mívají mírně omezené mož
nosti oproti nové výstavbě a obtížné bývá ze
jména přizpůsobení starších hal s ocelovou 
konstrukcí pro novou strojírenskou technolo
gii. Ale možnosti adaptace existují. Některé 
z nich uvádí Jakub Kodr: „Například zvýšení 
požární odolnosti lze dosáhnout protipožární
mi nátěry. Technologicky řešitelné jsou také 
instalace nových trafostanic, technologic
kých rozvodů, osvětlení, vzduchotechniky či 
technologické vestavby.“

„Úpravy starých hal 
musí dávat ekonomický 

smysl“

S ohledem na snižující se počet vhodných a při-
pravených pozemků vnímáme zájem o využití 
stávajících hal a jejich přizpůsobení pro strojí-
renskou výrobu, přestože v minulosti byly využí-
vány zcela k jinému účelu. V těchto případech 
je nutné vždy dobře zvážit míru úprav, kterou je 
nutné provést, aby vše dávalo také ekonomický 
smysl a současně splňovalo provozní požadavky 
budoucího uživatele.

MICHAL BUJÁREK
konzultant

Cushman & Wakefi eld

INZERCE

Ploch pro průmyslový development ubývá, 
a proto fi rmy budou muset do budoucna 
více odkrývat nové možnosti ve „starých“ 
podmínkách. Alespoň podle vyjádření deve
loperů to vypadá, že vyřešit lze leccos. Otáz
kou a zadáním pro detailní rozpočet zůstává, 
kolik budou úpravy ve výsledku stát.

Haly pro strojírenské využití musí splňovat 
mnoho podmínek, například dostatečnou 

únosnost podlah.
Foto: Martin Mašín
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Už za několik dní se bude na br-
něnském výstavišti konat 60. roč-
ník Mezinárodního strojírenského 
veletrhu. Jeho hlavním tématem je 
průmyslová automatizace, prezen-
tace měřicí, řídicí, automatizační 
a regulační techniky.

Článek připravil Petr Neckař

Mimořádně rozsáhlá účast se letos očekává 
z Ruska, které se představí i prostřednictvím 
svých regionů; největší vystavovatel Rosa
tom obsadí svým stánkem čtvrtinu pavilo
nu Z.   Stejně velkou část z plochy pavilonu 
Z si letos ukrojí firmy z Číny, v pavilonu A1 ná
vštěvníci určitě nepřehlédnou průmyslovou 
produkci Tchajwanu. Ohlášena je také řada 
zahraničních oficiálních účastí, a to konkrét
ně ze Slovenska, Číny, Francie, Indie, Itálie, 
Rakouska, Koreje, Ruska a Tchajwanu. Tra
dicí je oficiální expozice německé spolkové 
země Bavorsko a společný stánek tří spol
kových zemí středního Německa – Saska, 
Durynska a SaskaAnhaltska.

Jedním z pravidelných vystavovatelů bude 
firma KARDEX. „Strojírenský veletrh v Brně 
je takříkajíc stálice, které se každoročně 
účastníme. V regionu se koná i veletrh Lo
giMAT, ten každoročně roste, my jej ale stále 
vnímáme jako stěžejní veletrh pro region 
DACH. Nemůže tedy nahradit MSV v Brně, 
ten pro nás plní porovnatelnou funkci jako 
LogiMAT pro kolegy z německy mluvících 
zemí,“ říká Blanka Lejsalová, marketingová 
manažerka společnosti KARDEX. V tomto 

JUBILEJNÍ, ŠEDESÁTÝ STROJÍRENSKÝ VELETRH 
HLÁSÍ VYPRODANÉ PAVILONY

MMezinárodní strojírenský veletrh oslaví ku
laté výročí novým logem, unikátní výstavou 
legend československého průmyslu a pře
devším obrovskou účastí 1650 firem ze 33 
zemí. Od 1. do 5. října 2018 čeká návštěvní
ky brněnského výstaviště přehlídka nejmo
dernějších technologií v plně vyprodaných 
pavilonech. Společně s jubilejním, 60. roč
níkem MSV se uskuteční dalších pět spe
cializovaných veletrhů, které se na brněnské 
výstaviště vracejí vždy v sudých letech. IMT 
bude přehlídkou kovoobráběcích a tvářecích 
strojů, FONDEX se zaměří na slévárenství, 
WELDING na svařovací techniku, PROFIN
TECH představí technologie pro povrchové 
úpravy a PLASTEX je veletrhem plastů, pryže 
a kompozitů.

ZHRUBA POLOVINA 
VYSTAVOVATELŮ Z CIZINY
Stejně jako v minulých letech bude přibližně 
polovina vystavovatelů zahraničních. Nejvíce 
jich přijede z Německa a početné zastoupení 
budou mít také Slovensko, Itálie a Rakousko. 

FOTO: Petr Neckař
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„Vystavujeme jen to, 
co jde těžko ukázat 

na webu“

Po mnoha zkušenostech s různými veletr-
hy u nás i ve světě jsme naši účast omezili 
právě jen na strojírenský veletrh v Brně. 
V době, kdy má každý webové stránky a in-
ternet, není důležitost veletrhu taková jako 
dříve, proto se snažíme vystavit to, co lze 
staticky jen obtížně ukázat. Naše mateřské 
firmy jsou zastoupeny jak na LogiMATu, Mo-
teku a Fachpacku v Německu, tak i na IFRA, 
PostExpu a dalších veletrzích. Návštěva od 
nás ale naráží jednak na jazykovou barié-
ru a dále není často v zahraničí ten, koho 
označujeme za nositele rozhodování. I na 
brněnském veletrhu máme k dispozici od-
borníky z centrály se znalostí angličtiny 
a němčiny, ale hlavní vytížení je na českých 
pracovnících.

JAN OPLETAL
jednatel

WRH Global CZ
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INZERCE

roce se KARDEX v Brně zaměří především 
na software a optimalizaci vychystávání 
objednávek. „Dlouhodobě sledujeme trend 
maximálního urychlení a zefektivnění tohoto 
procesu a integraci systémů navádění obslu
hy,“ doplňuje Blanka Lejsalová.

Chybět nebude ani firma GABEN, která 
brněnský strojírenský veletrh vnímá jako 
nejvýznamnější tuzemskou firemní akci 
a naprosto ideální možnost prezentovat 
firmu i její výrobky. „Za hlavní přínosy MSV 
pokládáme možnost představit zákazníkům 
naše nové produkty, získání nových kontak
tů a také možnost zhlédnout technologické 
novinky u expozic jiných vystavovatelů,“ kon
statuje Jakub Unucka, výkonný ředitel firmy 
GABEN. Ta v tomto roce bude prezentovat 
nové modely mobilních terminálů značky 
Toyota Denso, které jsou, jak sděluje Jakub 
Unucka, jasnou ukázkou sílícího trendu, jímž 
je zavádění operačního systému Android 
u mobilních zařízení a upouštění od systé
mů Windows Mobile a CE z důvodu ukonče
ní jejich vývoje ze strany Microsoftu. „Dalším 
trendem, který lze vyčíst z požadavků zákaz
níků všech průmyslových odvětví, je rostoucí 
poptávka po stále odolnějším, výkonnějším 
a na míru konfigurovatelném dotykovém ter
minálu. Produktem, který rovněž prezentuje 
stále více se rozšiřující trend, je mobilní ter
minál s RFID modulem, jenž dokáže snímat 
RFID čipem označené produkty a poskytovat 
tak větší přehled o pohybu zboží ve výrobě, 
skladu a dalších krocích logistického proce
su,“ vysvětluje Jakub Unucka. Největším pří
nosem této technologie je možnost číst a za

pisovat data bezkontaktně, najednou, a to 
i na vzdálenost několika metrů a bez přímé 
viditelnosti, což při srovnání s čárovými kódy 
dokáže proces snímání značně urychlit.

KOBOTY S VYŠŠÍ BEZPEČNOSTÍ
Universal Robots zase v Brně poprvé před
staví českým zákazníkům nové koboty řady 
eSeries. Ty byly globálně uvedeny letos v červ
nu na veletrhu Automatica v Mnichově. Ná
vštěvníci stánku Universal Robots budou mít 
možnost se přesvědčit o schopnosti kobotů 
pokrýt efektivně ještě více aplikací díky vyšší 
přesnosti a citlivosti s využitím zabudovaného 
F/T senzoru a zajistit ještě vyšší úroveň bez
pečnosti pro spolupráci s lidmi. Uživatelé řady 
eSeries mohou očekávat rychlou návratnost 
investice, připravenost robota pro jakoukoliv 
současnou i budoucí aplikaci a dlouhodobé 
zvýšení produktivity. Prezentovat se bude 
v Brně mimo jiné i firma FANUC Czech, která 
představí novinky ve svém robotickém portfo
liu. Mitsubishi Electric zase přinese prezenta
ci řešení pro digitální transformaci podniku ve 
světě Průmyslu 4.0.

Brněnský veletrh je zajímavou příležitostí 
k prezentaci, hlásí vyprodanost, každopádně 
stále je řada firem, která se ho účastnit ne
chce. „Strojírenského veletrhu v Brně se ne
zúčastňujeme. Celou nadnárodní logistickou 
skupinu Geis prezentujeme na specializova
ném oborovém veletrhu transport logistic 
v Mnichově, který se koná každé dva roky,“ 
sděluje Daniel Knaisl, jednatel skupiny Geis.
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M
„Zajištění potřebné 

kapacity“

Velkou výhodou robotů je možnost přepro-
gramování a využití na jinou činnost, což 
u jednoúčelového stroje možné není. Spo-
lečnosti se mnohdy perou s nedostatkem 
pracovní síly. Pomocí robotů tak lze zajistit 
kapacitu tam, kde není člověk bezprostřed-
ně nutný. V momentě nasazení robotů pak 
tyto společnosti využívají lidské zdroje na-
příklad na kontrolu kvality a činnosti, jež 
nelze strojově nahradit.

TOMÁŠ SOLNICKÝ
obchodní ředitel

EPRIN

NASAZUJETE ROBOTY? 
NEJPRVE PLÁNUJTE A TESTUJTE

Pro využití robotů ve firmách neho-
voří jen aktuální nedostatek lidí na 
pracovním trhu, ale i řada dalších ar-
gumentů. Třeba to, že zaměstnanci 
se díky robotizaci nemusejí věnovat 
opakovaným, rutinním činnostem, 
případně ani těžké fyzické práci.

Článek připravil David Čapek

Mezi výhody robotů patří jejich rychlost, 
síla, vytrvalost nebo opakovatelná přesnost. 
A v neposlední řadě i podstatně vyšší pruž
nost při výkyvech v množství objednávek. 
Jako přínosy robotizace nelze opomenout 
například ani snižování výrobních nákladů, 
zvýšení flexibility a produktivity ve výrobě, což 
vede k vítanému posílení konkurenceschop
nosti firmy.

VÝVOJ POKRAČUJE
Samozřejmě ne ve všech směrech lidská 
práce za tou robotickou zaostává. Podle 
Zdeňka Bečky, aplikačního specialisty v divi
zi bezpečnostních systémů společnosti SICK, 
člověk zatím stále vyniká lepší citlivostí, jem Budoucnost 

nemusíte 
řídit Přijďte 

se podívat.

MSV Brno 
Pavilon A2  
Stánek 046  
1. – 5. 10. 2018

www.linde-mh.cz

Tato nová generace autonomních 
vozíků provádí opakované procesy 
nezávisle, přesně, spolehlivě a bezpečně. 
Tím se výrazně zvyšuje produktivita 
ve skladu a současně snižují náklady. 

LINDE ROBOTICS

FOTO: FANUC Czech
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nými motorickými dovednostmi, schopností 
reagovat na nepředvídané situace a dokáže 
mnohdy lépe rozeznat odchylky v procesu. 
„Tyto nevýhody robotů se ale snaží výrobci 
technologií rychle smazávat a na trh přichá
zejí nové typy dokonalejších robotů,“ vysvět
luje Zdeněk Bečka. Další dodavatelé pak na 
trh uvádějí nová zařízení, 
např. senzory, kamery, bez
pečnostní prvky a vyhodno
covací jednotky, které slou
ží jako „oči“ těchto robotů, 
a kromě technologických 
záležitostí monitorují také 
přítomnost osob v pracov
ním prostoru robota, aby 
nedošlo ke zranění.

V současnosti jsou globálně instalovány 
přibližně dva miliony průmyslových robotů. 

INZERCE

Budoucnost 
nemusíte 
řídit Přijďte 

se podívat.

MSV Brno 
Pavilon A2  
Stánek 046  
1. – 5. 10. 2018

www.linde-mh.cz

Tato nová generace autonomních 
vozíků provádí opakované procesy 
nezávisle, přesně, spolehlivě a bezpečně. 
Tím se výrazně zvyšuje produktivita 
ve skladu a současně snižují náklady. 

LINDE ROBOTICS

„PANUJE NÍZKÉ POVĚDOMÍ 
O TOM, JAK FIRMY MOHOU 

TĚŽIT Z AUTOMATIZACE 
NĚKTERÝCH PROCESŮ.“

Významným aktuálním trendem jsou insta
lace tzv. kolaborativních robotů, tedy urče
ných pro přímou spolupráci s člověkem. 
Zajímavou variantu představují mobilní ko
laborativní roboty. Pomáhají automatizovat 
manipulaci s materiálem a interní přepravu 
s cílem optimalizovat produktivitu a plánovat 

dodávky efektivněji. Tím eli
minují úzká místa, aniž by 
firma musela cokoliv měnit 
v existujícím prostředí.

Podle nejnovějších dostup
ných údajů Mezinárodní 
federace robotiky (IFR) 
bylo v roce 2016 v České 

republice dodáno 1974 průmyslových robo
tů: 60 % v automobilovém průmyslu, 12 % 
v plastikářs kém a chemickém průmyslu 
a 11 % v kovozpracujícím průmyslu. Celkový 

počet robotů instalovaných v ČR v roce 2016 
činil 13 000, což bylo o 16 % více než v před
chozím roce, a penetrace robotů vzrostla na 
101 robotů na 10 000 zaměstnanců (např. 
v odvětví automotive jde o 420). Globálně je 
lídrem Jižní Korea se 631 roboty na 10 000 
zaměstnanců, za ní pak Singapur (488) 
a Německo (309). Průměrná penetrace robo
tů v Evropě je 99 robotů, Česko je tedy těsně 
nad průměrem.

Rychle se vyvíjí již zmíněný segment mobil
ních robotů. Podle IFR počet mobilních robo
tů v roce 2015 činil 15 515, v roce v 2017 
již 30 690. Do roku 2020 by měl jejich růst 
činit 333 % a dosáhnout 132 000 jednotek.
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Připravujeme 
nové vydání publikace
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Máte ve své fi rmě 
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PRÁCE VŠEHO DRUHU
Využití robotů je v současné době už daleko
sáhlé. „Roboty dnes svářejí, balí, lepí, kontro
lují ve spojení s kamerou a dokážou mnoho 
jiného. Výhodou v intralogistice je bezespo
ru úspora místa, času a možnost pracovat 
v prostředí, kde je pro člověka nebezpečno,“ 
upozorňuje Tomáš Solnický, obchodní ředi
tel ve společnosti EPRIN. A dodává, že každý 
model robota má své přednosti a je třeba 
zvolit individuálně.

„Mezi hlavní úkoly robotů v intralogistice 
historicky patří paletizace a depaletizace. 
S rozvojem nových typů robotů, například 
i těch kolaborativních a s nimi spojených 
senzorů, dochází k rozšiřování použití tako
vých pracovišť i do dalších míst,“ podotýká 
Zdeněk Bečka. V provozu tak fungují např. 
aplikace, kde robot skládá jednotlivé díly do 
krabice, kamerou se kontroluje kompletnost 
obsahu, správná orientace dílů a následně 
robot celý komplet uzavře, vytiskne se štítek 
a krabice je uložena na paletu nebo odjíždí 
výstupním dopravníkem do automatizované
ho skladu. Na straně příjmu materiálu pak již 
nejsou výjimkou řešení, kde robot za pomoci 
kamery vyhledává neuspořádaně nasypané 
díly v bedně, jež následně vyjímá za pomoci 
k tomu určeného nástroje a zakládá na do
pravník vedoucí do CNC stroje, který provádí 
obrábění těchto dílů.

PLÁN POMŮŽE
V čem obvykle spočívají rezervy bránící masiv
nějšímu nasazení robotů? „Co se týká výzev 
robotizace, první je stále vcelku nízké pově
domí o tom, jak mohou společnosti těžit z au
tomatizace některých procesů. Druhá výzva 
může souviset s vlastnictvím procesů a prácí 
s roboty,“ objasňuje Jesper Sonne Thimsen, 
obchodní manažer pro region střední a vý
chodní Evropy ve společnosti MiR (Mobile 
Industrial Robots). Podle něj je důležité, aby 
ve fi rmě existoval plán implementace robota. 
Podniky by měly aplikaci znát a otestovat ro
bota předem ve vlastním prostředí.

Nevhodná instalace robota do výrobního 
procesu přináší rozladění kvůli nesplněným 
očekáváním, nezřídka z důvodu nízké efekti
vity, nespolehlivosti a nepřesnosti, ale také 
mnohdy špatně realizované bezpečnosti ta
kových pracovišť. Jak poznamenává Zdeněk 
Bečka, ani úrazy na robotizovaných praco
vištích nejsou výjimkou. Předem je zapotřebí 
zhodnotit různá pro a proti. „Vždy je potře
ba zvážit poměr ceny a výkonu. Robotické 
pracoviště bude bezesporu nákladnější než 
jednoúčelový stroj. Tam, kde lepím paletovou 
etiketu, postačí standardní označovací sys
tém. Mnohdy se však stává, že zákazník po

třebuje složitější operaci nebo plánuje stano
viště v budoucnu zrušit. V takovém případě 
jsou roboty určitě na svém místě,“ konstatuje 
Tomáš Solnický.

Jesper Sonne Thimsen doporučuje, aby orga
nizace začaly proces robotizace s vizí toho, 
jaké chtějí aplikaci, a poté rozložily imple
mentaci do několika kroků. Ideálně společ
nosti alokují na tento projekt vlastní lidské 
zdroje, které se v průběhu implementace 
novou technologií učí.

Při nasazení robotů nelze opomenout vhodné 
propojení s informačními systémy ve fi rmě. 
„Většinou se ke komunikaci používá profi  bus. 
Roboty nabízejí obvykle i další možnosti při
pojení. Jediné, co je potřeba bezprostředně 
využívat pro fungování, je samotné prostředí 
určené pro roboty. Toto prostředí se liší podle 
výrobce. Ostatní software, který se většinou 
k robotům dodává, je pak v kompetenci inte
grátora,“ popisuje Tomáš Solnický.

BUDOUCNOSTÍ JE CENTRÁLNÍ 
IT SYSTÉM
Cílem budoucí automatizace mimo jiné 
i v rámci Průmyslu 4.0 je centrální podnikový 
informační systém sledující pohyb materiálu, 
polotovarů i hotových výrobků. „Roboty jsou 
součástí tohoto celku a díky informačnímu 
systému budou k dispozici zejména data o ak
tuálním i statistickém vytížení, době zpracová
ní výrobku, zmetkovitosti nebo aktuální pozici 
hotového výrobku ve skladu,“ vypočítává Zde
něk Bečka. Dnešní roboty jsou již pro tako
vou integraci v zásadě připraveny a disponují 
širokými možnostmi komunikačních rozhraní 
používaných v průmyslové automatizaci.

„Stále více 
automatizovaných 

logistických operací“

Flexibilní, moderní intralogistika je stále 
více automatizovaná. K dispozici je široká 
škála automatizovaných technologií po-
užívaných v nejmodernějších logistických 
operacích, jejichž přijetí závisí na přes-
ných požadavcích daného provozu. Někde 
například existuje potřeba automatického 
nakládání nebo vykládání pomocí robotů, 
někde potřeba robotického vychystávání 
a jinde jejich kombinace. Vyžadována bude 
úroveň digitalizace nutná pro efektivní 
správu, údržbu a kontrolu robotiky.

DAVID VASKO
director of advanced technology

Rockwell Automation
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