
Mezinárodní asociace ABSL 
odhaduje, že v roce 2025 se bude 
virtuální či rozšířená realita 

používat prakticky ve všech prodejních 
aplikacích. Nejen v obchodu, ale i na 
pracovištích v řadě dalších oborů začíná 
revoluce svým dopadem srovnatelná 
s robotizací. Různé typy chytrých brýlí, 
kontaktních čoček nebo headsetů mají 
pomáhat uživateli vytvářet vlastní 
prostředí nebo doplňovat viditelný reálný 
svět o další vrstvu informací a funkcí. 

Podle předpovědi organizace IDC mají 
celkové příjmy z virtuální a rozšířené 
reality v roce 2020 dosáhnout 162 miliard 
dolarů. Budoucí rozmach oboru dokládá 
i průzkum poradenské společnosti De-
loitte, v němž před rokem 52 společností 
z žebříčku Fortune 500 uvádělo, že tyto 
technologie testují nebo nasazují. 

„Uplatnění těchto systémů v podnicích 
přitom může být relativně široké – od 
vzdělávání přes podporu kreativní činnos-
ti, jako jsou například návrhy či projekty, 
až po prodej,“ říká Jonathan Appleton, 
ředitel ABSL. Nasazení virtuální a rozší-

řené reality postupuje zatím nejrychleji 
v leteckém a automobilovém průmyslu, ale 
také v energetice, ropném či plynárenském 
sektoru. Obrovské perspektivy mají tyto 
technologie v maloobchodu. 

„Očekáváme, že firmy budou na změny 
související se zaváděním virtuální reality 
reagovat další centralizací procesů a jejich 
převedením do center podnikových služeb. 
Půjde například o prodej, kontakt se 
zákazníky, analýzy dat, vývoj a správu roz-
hraní apod.,“ vypočítává dopady Jonathan 
Appleton. Nové procesy pak dají vzniknout 
i novým pracovním pozicím, k nimž budou 
patřit například specialisté na návrhy 
a řízení virtuálních obchodů, designéři 
virtuálních prostředí či jejich testeři.

Oblastí využití virtuální reality v podni-
kovém prostředí může být mnoho. Techno-
logie virtuální reality například umož-
ňuje spolupráci lidí na různých místech, 
přičemž jde daleko za možnosti dnešních 
videokonferencí. Specialisté v kanceláři či 
laboratoři díky ní mohou třeba vidět, jak 
vypadá konkrétní zařízení při zásahu ser-
visního technika v terénu. K dispozici jsou 

govat v přípravě školáků a studentů nejen na 
jiný charakter práce, ale i na celoživotní uče-
ní. Vyspělá Evropa to dávno ví, my v České 
republice to už také chápeme a postupně se 
přizpůsobujeme,“ říká Jiří Kabelka. Podle něj 
budou vznikat nové profese spojené s mecha-
tronikou, navrhováním systémů a aplikací 
nebo s poradenskou činností. Předpokladem 
je také zvýšení flexibilní formy práce.

S pomalým internetem to nepůjde
Role státu bude spočívat zejména v restruk-
turalizaci vzdělávání a vědy, posilování 
kyberbezpečnosti, zajišťování infrastruk-
tury pro datovou komunikaci, uplatňování 
dotační politiky pro podporu nových tech-
nologií nebo v zajištění součinnosti resortů 
pro zmírnění obav z komplexních změn. 
Za tímto účelem již nyní existuje Národní 
centrum Průmyslu 4.0. 

„Klíčovým prvkem je rovněž vysokorych-
lostní internet. Již dlouho se o něm hovoří, 
avšak vlády pro jeho zavedení zatím ani 
nedokázaly využít 14 miliard korun z evrop-

ských dotací. Kromě toho všeho by Evropská 
unie měla zafungovat jako celek a vytvářet 
legislativní rámce platné pro celou Evropu,“ 
dodává Jiří Kabelka.

Česká republika má ve srovnání s dalšími 
zeměmi Evropské unie jeden z nejvyšších 
podílů průmyslu na HDP, ten dosahuje  
45 procent. Pokud chtějí tuzemské prů-
myslové firmy udržet krok se zahraniční 
konkurencí, musejí podle odborníků ve stále 
větší míře investovat do digitalizace a auto-
matizace výroby. 
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Virtuální realita 
změní průmysl 
i služby

„Průmysl 4.0 závisí 
na propojení systémů 
schopných spolu 
komunikovat, 
schopných získávat, 
vyhodnocovat a sdílet 
data a reagovat 
v reálném čase,“ Josef
Sláma, Renishaw.

FO
TO

: 
S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

24_31_PT_09.indd   30 18.09.2018   15:05:53



09/2018 l 31

Budoucnost Průmyslu 4.0  
se představí v Brně 
 
Současné možnosti Průmyslu 4.0 se 
představí také na letošním Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně. Například na 
prezentaci v oblasti automatizace, zahrnující 
měřicí, řídicí a automatizační techniku, se 
letos hlásí na 280 vystavovatelů.  

Například tuzemská skupina Kuboušek 
Technologies and Instruments v Brně vy-
stavuje nepřetržitě od roku 1991 a letos se 
rozhodla k revolučnímu kroku. Její expozice 
v pavilonu G1 bude sloužit jako „okno“ do 
vlastního technologického i vzdělávacího 
centra otevřeného na podzim 2017 v Čes-
kých Budějovicích. Návštěvníci veletrhu se 
díky živým vstupům a online přenosům 
ocitnou přímo v technologickém centru, kde 

si prohlédnou automatizovaná pracoviště, 
společně s aplikačními inženýry prozkou-
mají inovativní technologie na vstřikovacích 
strojích KraussMaffei a seznámí se s od-
bornými kurzy vzdělávacího centra.  „Ve 
skupině Kuboušek není Průmysl 4.0 jen 
pojem z moderní učebnice, je to reálná 
součást každodenní praxe, která se promítne 
i v letošním virtuálním konceptu expozice 
Kuboušek,” říká marketingová ředitelka 
společnosti Ivana Kyselová.

Další ukázkou moderních technologií v pa-
vilonu G1 bude automatizovaná plastikářská 
buňka společnosti Stäubli, která představuje 

kompletní řešení pro rychlou výměnu forem. 
Středobodem exponátu, který si návštěvníci 
veletrhu Plastex prohlédnou jako pátí na 
světě, je model vstřikolisu osazeného těmi 
nejmodernějšími technologiemi. 

Předehřívací stanice zaručuje včas-
nou přípravu formy pro výrobu, do lisu 
je následně přepravena automatickým 
kolejovým zakládacím vozíkem. Díky 
magnetickému upínání nejsou problémem 
ani rozdílné velikosti forem a o připojení 
veškerých energií se stará taktéž plně 
automatická multispojková deska. Manipu-
laci, zakládání a vyjímání výlisků zajišťuje 
šestiosý robot.  „Každou hodinu od 10 do  
16 budou připraveny komentované pro-

hlídky celé buňky, při kterých podrobně 
vysvětlíme jednotlivé kroky,” pozval zájem-
ce Michal Scholze, manažer pro marketing 
a rozvoj Stäubli Systems. 

Také název expozice společnosti ABB 
Nová éra robotiky ukazuje, že se firma letos 
zaměří na novinky z oblasti digitalizace 
a programování robotů. Hlavní atrakcí bude 
představení jednoruké verze kolaborativního 
robota YuMi. Ten je kompaktní, lehký, váží 
jen 9,5 kilogramů a lze ho namontovat kam-
koliv a jakkoliv, tedy i na strop, stůl či stěnu. 
Lze ho tak využít pro rychlou a flexibilní 
instalaci do stávajících výrobních linek. 

také virtuální tabule nebo digitální modely 
produktů či zařízení, na nichž mohou různé 
týmy spolupracovat v reálném čase.

Virtuální realita zprostředkovává infor-
mace a jejich kontext mnohem dokonaleji 
než současné technologie. Ve speciálních 
brýlích tak například technik vidí, jak do 
sebe reálně zapadají elektrické součástky, 
a ve stejném prostředí má o nich k dispozici 
i dodatečné informace. 

Podobné technologie se dají nasadit i při 
řízení dodavatelského řetězce nebo logistiky. 
Například v některých firmách specializova-
ných na přepravu zboží jsou již dnes zaměst-
nanci, kteří kompletují zásilky, vybaveni 
chytrými brýlemi, které vizuálně zobrazují 
místo na přepravním vozíku, kam musí být 
daná položka objednávky umístěna. 

V prostředí virtuální reality se také mo-
hou velmi názorně spouštět nejrůznější si-
mulace, a to včetně ekonomických scénářů. 
Stejně tak je možné si do prostředí jako další 
osu vnést čas a zkoumat v něm příslušná 
data a jejich vývoj. 
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