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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá prováděním dláždění za pomocí 

robotického systému. V práci je obsažena rešerše aktuálního stavu využívání 

robotů k dláždění. Pokračuje popisem Průmyslu 4.0 a problematikou zavedení 

Stavebnictví 4.0. Dále obsahuje ukazatele, ze kterých je zřejmá nutnost 

posunout stavebnictví k automatizovaným systémům. Poté byl zpracován 

modelovaný pracovní postup robotického systému provádějícího pokládku 

dlažby. V praktické části byla část tohoto pracovního postupu demonstrována 

a nakonec došlo k multikriteriálnímu porovnání robotického systému s lidským 

pracovníkem.  
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ANNOTATION 

This diploma thesis deals with tiling works thanks to the help of robotic 

system. The thesis contains a review of the current state of the use of robots 

for tiling works. It continues with the description of Industry 4.0 and the issue 

of implementation of Construction 4.0. It also contains indicators that indicate 

the need to move the construction industry to automated systems. Then the 

modelled workflow of the robotic system laying tiles was worked out. In the 

practical part a part of this workflow was demonstrated, and in the end, there 

was a multicriterial compared of the robotic system with a human worker. 
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ÚVOD 

V dnešní době se ruční, fyzicky namáhavé činnosti v různých odvětvích 

trhu práce, ať už ve výrobním průmyslu, lékařství, zemědělství, dopravě nebo 

skladování nahrazují automatizovanými roboty. Ty tak zpřesňují, zrychlují, 

zlevňují práci, pomáhají zvýšit produktivitu či vyřešit problémy s nedostatkem 

kvalifikovaných pracovníků, vysokou míru vad a nedodělků nebo problémy s 

vysokou úrazovostí.  

Stavebnictví, které patří k nejstaršímu průmyslovému odvětví, se však 

k digitalizaci a s ní automatizaci výroby, dopracovává velmi pozvolna, a proto 

zůstává jedním z odvětví s největším podílem ruční práce. Co se týče 

projekční činnosti, tu se povedlo zdárně digitalizovat, ale k automatizaci má 

stále daleko. Avšak tato skutečnost spolu s postupným zaváděním tzv. BIM 

modelováním napomáhá i k automatizaci výroby.  

Tu lze snáze zavádět pro prefabrikovanou výrobu, kterou můžeme 

označit za "tovární výrobu", jelikož se jedná o podobný model zhotovování 

produktů jako v ostatních typech průmyslu, tedy jako montážní linka, na které 

se výrobek pohybuje, a pracovník pracuje na stejném místě. A však tímto 

způsobem lze zhotovit jen zlomek potřebných úkonů, které jsou ve 

stavebnictví potřeba. 

Právě odlišnost výroby přímo na staveništi, kdy výrobek zůstává na 

místě a ten se opracovává jak zevnitř, tak zvenku a pracovníci proto musí 

často měnit své pracovní místo, znamená větší obtížnost při navrhování 

automatizovaného systému výroby. 

V této práci se tak objeví jedna z mnoha činností, které se na stavbě 

vykonávají a možnost, jak stavebnictví posunout takzvaně dopředu a dohnat 

tak například strojírenství, které je v otázce automatizace práce o mnoho 

napřed. Díky v této práci navrhnutému řešení je tak možnost lidem ulevit od 

fyzicky namáhavých činností a celkově by se zpřesnila, zrychlila, zlevnila a 

zvýšila produktivita práce.   
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1 CÍLE PRÁCE 

Pro vypracování této práce byly stanoveny základní cíle dané v zadání 

diplomové práce. Diplomová práce bude začínat popisem historickým 

postupem vývoje stavebnictví, na který bude navazovat jeho současný stav a 

problematika přechodu k zavedení takzvaného Stavebnictví 4.0. 

Poté přijde na řadu vypracování rešerše současného stavu prozatím 

málo probádaného tématu robotického dláždění, při kterém se budu 

zaměřovat na volně dostupnou techniku na trhu, ale bude bádáno i ve 

vědeckých výzkumech této problematiky.  

Hlavním bodem této diplomové práce bude vytvoření pracovního 

postupu robotického provádění dlažeb, při kterém budou více do hloubky 

popisovány jednotlivé kroky postupu se zaměřením na rozdíly oproti 

klasickému provádění dlažeb pomocí lidského pracovníka. Záměrem bude 

nalézt ideální postup, který by se mohl uplatnit v co nejvíce situacích, které na 

staveništích nastávají. 

Navržená pracovní metoda pokládky dlažby pomocí robota bude 

teoreticky demonstrována na reálném pracovním místě, díky čemuž dojde 

k proanalyzování a ověření tohoto postupu. Místem ukázky se stane 

novostavba obchodního centra Stromovka, která je díky svým rozměrům, 

různorodostí prostorů a množstvím dlaždičské práce ideálním zkušebním 

místem. 

Práce bude pokračovat provedením praktické demonstrace části 

navrženého pracovního postupu robotického dláždění pomocí školního robota 

KUKA. Za pomocí tohoto robotického systému dojde k vyložení dlaždice 

z místa uložení, jejího vycentrování a poté k pokládce různě barevných dlaždic 

tak, aby vytvořily předem nadefinovaný vzor do dříve připraveného lepidlového 

lóže. 

Na závěr dojde k multikriteriálnímu porovnání dláždění robotem versus 

člověkem, ve kterém budu zkoumat především dopravu k místu aplikace, 

rychlost provádění dlažeb, kvalitu práce či náklady na tento proces. Dojde tak 

k vyhodnocení celé práce a přesvědčíme se, zdali má používání robotických 

systémů na stavbě smysl. 
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2 VÝVOJ PRŮMYSLU 

Když se podíváme do historie lidstva, můžeme si všimnout toho, že 

člověk se zdokonaluje v tom, co provádí dlouhodobě. Jako příklad lze použít 

okamžik, kdy se první člověk vzpřímil na dvě nohy až po dobu, kdy poprvé 

přistál na Měsíci, používal první primitivní nástroje až k dnešním atomovým 

elektrárnám či obýval přírodně vytvořené jeskyně až k dnešní nejvyšší budově 

světa Burdž Chalífa s výškou 828 m. Podobný princip lze použít i pro průmysl. 

Moment, který náhle a převratným způsobem mění celou společnost, 

nazýváme průmyslovou revolucí. Většinou se jedná o vynález a jeho aplikaci 

do běžného života. 

 První průmyslovou revolucí nazýváme období objevení možností 

využití síly parního stroje koncem 18. století. Pára již byla v povědomí lidí, její 

použití v oblasti průmyslové produkce však bylo nejvýznamnější změnou při 

navyšování produktivity lidské práce. Například mechanizovaná podoba 

kolovratů se zasloužila o osminásobné zvýšení množství produkce vlákna za 

shodnou dobu. Na místo toho, aby pracující manuálně rozhýbávali tkalcovské 

stavy, se o jejich pohyb postaraly parní motory. Další vynálezy využívající 

parní sílu, jakými byly kupříkladu parník nebo parní lokomotivy, představovaly 

další významné změny, protože lidé i zboží mohli putovat na větší vzdálenosti 

Obrázek č. 1 - Průmyslové revoluce [3] 
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výrazně rychleji než doposud. Zcela se tak proměnila doprava a výroba, 

hlavně pak zemědělství, hutnictví či textilní průmysl. Díky tomu došlo k stavění 

nových sídel a kompletní proměně životního stylu. 

Zavedení výrobních linek a elektrifikace, která znamenala další rychlý 

rozmach masové produkce z konce 19. století, je označováno druhou 

průmyslovou revolucí. Jedním z prvních, kdo výrobní linky začal používat 

v praxi, byl výrobce automobilů Henry Ford. Ten převzal nápad hromadné 

výroby z jatek v Chicagu, kde byla prasata zavěšena na pásových 

dopravnících a každý řezník vykonával pouze část bourání zvířete. Tento 

pracovní postup implementoval do automobilové výroby a za pomocí toho 

výrazně změnil celý tento proces. Místo toho, aby jedna stanice sestavovala 

celý automobil od začátku až do konce, byla výroba rozdělena na sekce, kde 

každý pracovník prováděl pouze určité úkony. Díky tomuto omezení 

rozsáhlosti prací na jednoho pracovníka došlo k větší odbornosti pracovníků, 

jelikož tento dělník již nemusel umět sestavit celý automobil. Stačilo pouze, 

aby znal svůj daný úsek, který tak mohl lépe nastudovat. To dále vedlo 

k usnadnění prací, k větší rychlosti a menším nákladům na výrobu. 

Třetí průmyslová revoluce, je často nazývaná vědeckotechnickou 

revolucí, jelikož průmysl je zde s vědou velmi úzce spjat. Je datována od 60. 

let minulého století a dochází při ní k výraznému vývoji v přírodních a 

technických vědách a výzkumu. Revoluce v průmyslu byla způsobena 

především rozvojem kybernetiky. Tak nazýváme obor, který se zabývá řízením 

informací ve strojích a samo regulujících se soustavách. Díky objevům 

v elektronice tak kybernetika začala s rozvojem počítačové techniky. I když 

první počítač byl sestrojen již v 40. letech, až o 20 let později pak byly 

vytvořeny počítače které šlo reálně používat, jelikož byly menší a výkonnější. 

Vývoj pokračoval dále, a proto byl roku 1975 uvolněn první osobní počítač 

k prodeji. Zlepšení efektivity a zrychlení chodu počítačů znamenalo rozšíření 

výpočetní techniky do průmyslové výroby, což vedlo k automatizaci výroby. 

V podstatě se jedná o počítače, jenž vykonávají naprogramované úkony 

v cyklech bez zásahu člověka. Od prvního nasazení této techniky dochází 

v k jejímu neustálému zdokonalování.  
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Za čtvrtou průmyslovou revoluci můžeme označit současnost a 

dalších minimálně 10 až 30 let. Tato zatím poslední etapa začala díky 

masivnímu rozšíření internetu mezi běžné obyvatele od konce 90. let. K této 

síti se však mimo lidí připojují též stroje a věci obecně. Začínají se prolínat 

reálné a virtuální světy a na řadu se dostávají tzv. kyberfyzické systémy, 

internet věcí nebo cloud computing. 

Jako kyberfyzické systémy nazýváme úzké propojení kybernetické 

části, mnohdy obsahující umělou inteligenci, komplexní strojovou analýzu dat, 

či neuronové sítě s některým fyzickým systémem. Ukázkou jsou autopiloti v 

letadlech či prvky autonomního řízení v automobilech. V této průmyslové 

revoluci se jedná o zcela novou generaci výrobních strojů se schopnostmi 

komunikace mezi stroji a základního nebo pokročilého rozhodování u 

neobvyklých situací, jako je například neobvykle natočený nehotový produkt 

na výrobním pásu. Vzájemná propojenost je zde důležitá, jelikož její zásluhou 

je možné ušetřit lidské pracovníky a zvětšit kvalitu výroby z důvodu odstranění 

lidského faktoru. 

Zajištění konektivity a komunikace mezi stroji nazýváme internetem 

věcí. V praxi to znamená například ovládání některých funkcí automobilu nebo 

domácnosti na dálku, pomocí chytrého telefonu nebo hodinek. Když se toto 

převede do průmyslu, mluvíme o celkovém monitoringu a vzdáleném řízení 

jednotlivých výrobních strojů. Toho lze docílit pomocí velkého počtu k internetu 

připojených senzorů na každém stroji a díky tomu předejít možné poruše a s 

dostatečnou časovou rezervou automaticky provést údržbu, objednat 

náhradní díly či přeplánovat pracovní plán dle aktuálních informací o 

jednotlivých strojích. 

Cloud computing vyjadřuje možnost bezprostředního přístupu k IT 

infrastruktuře, platformě nebo dílčím aplikacím v podobě služby dosažitelné na 

vyžádání s de facto bezmeznými možnostmi rozšiřitelnosti. Například je-li 

potřeba webový server, je k dispozici okamžitě a jeho výpočetní výkon se 

souvisle adaptuje na zatížení. V jeden okamžik tak může cloudový webový 

server obsluhovat 100 uživatelů najednou a o moment poté je schopen jich 

obsluhovat milion. To je důležité v Průmyslu 4.0, protože se shromažďuje a 
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analyzuje velký počet dat. A také v případě strojů s umělou inteligencí se 

schopností se učit, kdy se mohou požadavky na výpočetní výkon v čase dosti 

měnit, jelikož umělá inteligence se učí až v případě nové situace, kterou ještě 

nezná. [3,4,10]

 

Obrázek č. 2 – Čtvrtá průmyslová revoluce [17] 
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3 PRŮMYSL 4.0 

Tak je nazýván plán, jenž byl nastíněn v roce 2011 na významném 

průmyslovém veletrhu v Hannoveru a o dva roky později zde byla představena 

německá národní Platforma Industrie 4.0. Jedná se o plán německé spolkové 

vlády, jehož cílem je naprostá digitalizace průběhu životnosti produktu 

společně s plnou automatizací její výroby. To v podstatě znamená, že produkt 

a stroje budou spolu během celého životního cyklu komunikovat pomocí 

internetu, což ulehčí jejich kontrolu a obslužnost. To bude mít za následek 

výrazné omezení činností, které při výrobě museli vykonávat lidé, jelikož 

budou nahrazeni stroji. To zvýší efektivitu práce, dojde k úspoře času a 

nákladů na výrobu. Produkce se stane výrazně flexibilnější a výrobek bude 

moci být poupraven na míru konkrétnímu zákazníkovi. 

Tento koncept je výsledkem rychlého postupu v oboru informačních 

technologií. Dnes je velké množství informací v podstatě pouze v digitální 

formě, díky čemuž je jejich sdílení a využívání jednoduché. V budoucnu 

bychom se tak mohli dočkat takzvaných Smart Factories, jejichž provoz bude 

řízen novým způsobem výroby. Základem je propojení oblasti reálných 

fyzických objektů, jako jsou stroje, zařízení, výrobky, lidé či roboti s oblastí 

virtuální. V této oblasti by mohla být každá fyzická jednotka vyobrazena jako 

virtuální a její chování je zde simulováno softwarovým modulem. Základním 

kamenem této výroby budou kyberfyzické systémy, které v sobě slučují 

výpočetní techniku a fyzickou interakci s reálným světem. Tyto systémy, ve 

kterých budou mít všechny fyzické prvky svou vlastní IP adresu, budou 

vzájemně propojené za pomocí internetu, čímž si budou moci vyměňovat 

informace. Softwarové moduly reprezentující fyzické jednotky ve virtuálním 

prostoru poté dohromady pracují a spravují svou činnost s použitím služeb, 

které si vzájemně umožňují díky Internetu služeb. 

Než se povede kompletně implementovat tyto změny do celého 

průmyslu, bude nutné vyřešit i další společenské otázky s tímto související. 

Jedná se především o změny ve vzdělávání a s tím úzce spojený dopad na trh 

práce. Dále pak problémy legislativní, spolupráce podniků s výzkumem a další. 

[11] 
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4 STAVEBNICTVÍ 4.0 

 Převedeme-li myšlenku Průmyslu 4.0 do prostředí stavebnictví, pak je 

nutné digitalizovat celý životní cyklus stavebních objektů. Ten se skládá z 

navrhování, realizace a jejich provozu. [1][2] 

4.1 Navrhování staveb 

Právě u navrhování staveb prošlo díky rozvoji počítačové techniky a 

přebírání pokrokových postupů hlavně ze strojírenství za poslední desetiletí k 

největší změně. Rýsovací prkno a rýsovací potřeby nahradily počítače, díky 

kterým se tak usnadnil a zpřesnil návrh a příprava staveb. Nejprve pomocí 

CAD (computer-aided design) programů a později používáním BIM (Building 

Information Model) technologie, díky které se do 3D modelu stavby dostane 

obrovské množství negeometrických informací o fyzikálních, statických, 

tepelně technických, ekonomických i technologických vlastnostech objektů 

obsažených v projektovaném objektu. Tato technologie dovoluje při vhodném 

použití kromě jiného i souhrnné multioborové posouzení projektu, odstranění 

vad a nedostatků a efektivní projektovou koordinaci v reálném čase. Zásluhou 

těchto technologií je naprostá většina projektů dnes projektována na 

počítačích, je tedy zhotovena v digitální formě. 

 Již samotné zavedení CAD programů, které v praxi již zcela vytlačilo 

klasické ruční rýsování, znamenalo značný progres, avšak až masivní 

používání BIM bude znamenat úspěch. Dojde ke značné úspoře peněz, jelikož 

každá změna zrealizovaná ve stadiu prvního návrhu, může mít vliv na 

následující etapy životního cyklu stavby. Změny jsou tak uskutečňovány se 

značně menšími výdaji, tak jak je vidět na Obrázek č. 3. Je možné navrhnout 

větší množství možností, realizovat různé modelování a zvažovat možnosti 

optimalizace. Oproti fázi provozní, kde vzniklý problém můžeme pouze řešit 

pomocí nákladných změn. [2] [5] 
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4.2 Realizace staveb 

Ve spojitosti s požadavky vyrábění komplikovaných dílů organických 

tvarů v kosmickém a leteckém průmyslu a zásluhou vývoje výpočetní techniky 

a související robotiky se od poloviny minulého století začínají objevovat prvotní 

případy výrobních strojů schopné číslicového řízení počítačem (CNC). 

Digitalizované výrobní postupy během doby zformovaly oddělenou kategorii 

výrobních metod nazývanou digitální fabrikace. Díky těmto vyspělým 

výrobním prostředkům vzniká schopnost precizního přenesení virtuálních 

modelů produktů (CAD, BIM, mračno bodů) do fyzické podoby, která by byla 

zejména u komplikovaných tvarů velice nesnadno proveditelná manuální 

produkcí. Hmotná výroba produktů s precizností určenou mezemi výrobního 

zařízení je v digitální fabrikaci možná pomocí digitálních výrobních CNC strojů 

s užitím technologie CAM (počítačem podporovaná výroba). CAM prostředí 

dovoluje uvnitř virtuální výrobní přípravy nastavit pracovní trasy výrobního 

zařízení, druhy výrobních prostředků a jiné proměnné působící na postup 

produkce a upravovat tak celý průběh s úmyslem levně odstranit eventuální 

nesprávnosti ještě před zahájením fyzického produkčního postupu. Digitální 

fabrikace dovoluje bezprostřední poměr mezi digitálním modelem a fyzickým 

produktem, díky čemu již není potřeba papírová výrobní dokumentace. Dle 

metody obrábění materiálů lze technologie digitální fabrikace rozčlenit do 

Obrázek č. 3 - Možnost ovlivnění nákladů [6] 
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několika kategorií, a sice 2D CNC technologie (CNC řezání), subtraktivní 

technologie (CNC obrábění), formativní technologie (CNC tváření), aditivní 

technologie (3D tisk), robotická montáž (robotická skladba) a hybridní 

technologie. [2] 

4.3 Provoz staveb 

Jedním z hlavních důvodů, 

proč využívat možnosti 

Stavebnictví 4.0, je možná úspora 

peněz. Jak je z Obrázek č. 4 

vidět, provoz (správa a údržba) 

budovy tvoří téměř dvě třetiny 

všech nákladů na objekt. Zde 

opět, stejně jako při návrhu 

staveb, hraje hlavní roli BIM 

(Building Information Model). 

Díky zhotovení informačního 

modelu stavby, ač za vyšší cenu nežli u klasické 2D dokumentace, bude 

mnohočetně vyváženo účinnějším způsobem správy stavby v průběhu jejího 

životního cyklu. Tím dojde ke snížení nákladů, schopnosti nastavení 

zdravějšího vnitřního prostředí pro obyvatele objektu a k vhodnějšímu přístupu 

k potřebným údajům kupříkladu při provádění změn v již zhotovených 

objektech. 

Nejpodstatnější přednosti použití dat čerpaných z modelu BIM pro 

provoz staveb je možno sumarizovat v těchto bodech: 

Uspořádanější správa prostoru budovy – BIM model umožňuje získávat 

informace o využití objektu pohotověji a získané informace jsou korektnější. 

Účinnější údržba – v BIM modelu se shromažďují aktuální data o 

výrobcích a souvisejícím majetku, dostupnost k přesnějším informacím 

okamžitě je znovu nejdůležitější předností, jelikož dovoluje způsobilejší 

rozhodování. 

Obrázek č. 4 - Celkové náklady objektu [5] 
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Účinné užití energií – použití BIM modelu umožňuje srovnání rozdílných 

možností řešení a jejich energetických požadavků. Přístupné informace 

napomáhají k různým druhům optimalizací provozu i návrhů na zlepšení. Je 

tak možno výhodněji uzpůsobit dopady na životní prostředí. 

Účinnější vykonávání udržovacích prací a rekonstrukcí – BIM model 

s aktuálními údaji je znovu zdrojem korektnějších informací o aktuální podobě 

objektu a dovoluje využít nezbytný čas na vyhotovení různých variací řešení 

namísto získávání prvotních informací. 

Výhodnější vedení životního cyklu objektu – je snazší ohodnotit výdaje 

celkového životního cyklu na rozdíl od pouhých investičních nákladů. Prvotní 

větší pořizovací výdaje se tak mohou projevit do značně menších provozních 

výdajů celé stavby.  

Účinnější transfer informací mezi BIM modelem a CAFM systémem, což 

je softwarový systém pro řízení podpůrných činností založený na grafickém 

zobrazení správy prostor a zařízení. [5] 
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5 DŮVODY K POSUNU NA STAVEBNICTVÍ 4.0 

Pro přechod na Stavebnictví 4.0, která je podskupinou Průmyslu 4.0, 

však nehovoří pouze stále probíhající technologický postup, avšak i situace na 

trhu práce. Nahrazení pracovníků automatizovanou výrobou se v budoucnu 

může ukázat jako jedinou cestou pro splnění poptávky po stavebních pracích. 

Jak plyne z dat Českého statistického úřadu, nezaměstnanost za posledních 

pět let neustále klesá. Za posledních pět let, kdy se z osmi a půl procentní 

nezaměstnanosti, což znamenalo přibližně 630 tisíc nezaměstnaných, snížila  

na 2,2 procentní nezaměstnanost znamenající okolo 163 tisíc 

nezaměstnaných. [12] 

Navíc chybí zejména mladí lidé, kteří by fyzicky těžkou a namáhavou 

práci, kterou zaměstnání na stavbě bezesporu je, vykonávali. Raději se 

rozhodnou pro studium jiného, ne tak namáhavého oboru. To dokazuje 

například Analýza řemeslných oborů, kterou v roce 2018 zpracoval tým 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Z té je možné vyčíst 

postupné snižování počtů absolventů učňovských oborů v oborech 

Stavebnictví a geodézie a kartografie během dvanácti let o 39 %. [13] 

Počty absolventů učňovských oborů (roky) 2005 2015 2016 2017 

Stavebnictví, geodezie a kartografie 

(absolventi) 

2527 2002 1745 1543 

Tabulka č. 1 - Počet absolventů [13] 

Graf č. 1 - Obecná míra nezaměstnanosti [12] 
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Ta dále vyčísluje počet absolventů konkrétních řemeslných profesí. 

Můžeme vidět, že až na výjimky je výrazně menší zájem o tyto profese výrazně 

menší.[13] 

Stavební profese Počet 

abs. 2005 

Počet 

abs. 2015 

Počet 

abs. 2016 

Počet 

abs. 2017 

Zedník 705 482 430 361 

Tesař 231 356 272 219 

Pokrývač 74 25 24 24 

Podlahář 31 18 24 15 

Instalatér 1070 874 814 702 

Mechanik plynových zař. 16 53 35 48 

Malíř a lakýrník 135 105 102 62 

Kameník 11 2 5 2 

Kominík 4 107 95 119 

Montér suchých staveb 84 77 37 46 

Tabulka č. 2 - Absolventi profesí [13] 

Tyto informace pak vedou ke stále častějšímu zaměstnávání cizinců, 

zejména pak z východní části Evropy, která není tak ekonomicky vyspělou 

jako ta západní. Pracovníci jsou i méně odborně kvalifikovaní.  

Tuto skutečnost 

dokazují data Českého 

statistického úřadu, 

jenž ukazují nárůst 

zaměstnaných cizinců 

v České republice od 

roku 2004 o téměř 365 

tisíc pracovníků, tedy 

zvětšení o 437%. 

 

Graf č. 2 - Zaměstnanost cizinců v ČR [12] 
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Dalším ukazatelem, ze kterého vyplývá vhodnost zavedení více 

automatizovaných systémů na stavby, je efektivita práce. Ukazatelé 

produktivity práce (Graf č. 3) v průmyslu dávají najevo, že stavebnictví oproti 

jiným oborům se svými současnými metodami a postupy dosáhlo limitů 

produktivity. Tento jev se týká i vysoce rozvinutých zemí, kde velký počet 

stavebních projektů vykazuje značný časový, kvalitativní a nákladový deficit. 

Zároveň je stavebnictví velmi neefektivní ve využívání surovin, jelikož analýzy 

odhadují, že až 50 % z materiálu, použitého při výstavbě objektu připadá na 

odpad. Tyto informace jasně ukazují na velmi malou schopnost současného 

stavebnictví reagovat na současné potřeby a nezbytnost zásadních změn v 

tomto odvětví. 

Všechny tyto skutečnosti ukazují na nezbytnost zapojovat ve 

stavebnictví čím dál více robotické systémy, které však mohou mít některá 

úskalí, a to především ve složitém vývoji a výzkumu. Odrazovat mohou vyšší 

pořizovací náklady. Jelikož ale roboti pracují bez nároku na honorář, tak se 

tato investice postupem času vyplatí.  

 

  

Graf č. 3 - Produktivita práce [1] 
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6 SOUČASNÝ STAV VYUŽÍVÁNÍ ROBOTŮ K DLÁŽDĚNÍ 

V této diplomové práci byl podrobně prozkoumáván trh robotických 

systémů používaných ve stavebnictví jak v České republice, tak i ve světě. 

Mimo to byla probádána i oblast výzkumné sféry. Výsledkem tohoto zkoumání 

je, že momentálně neexistuje na světovém volně dostupném trhu žádný 

robotický systém pro dláždění. Z tohoto důvodu předpokládám, že má práce 

je velmi aktuální a v budoucnu i velmi žádaná. 

Vývoj robota 

pokládajícího dlažbu probíhá 

ve švýcarském Zürichu ve 

Výzkumném centru 

Gramazia Kohlera na 

katedře Architektury a 

digitální výroby. Bohužel 

nepodařilo se nalézt 

dostatek informací popisující 

robota a jeho práci. Dle 

mého odhadu se jedná o 

kloubového robota s pevnou základnou. Pro nanášení malty je zde nástavec 

robotického ramena vytlačující lepidlo v deseti proužcích, čerpající lepidlo 

z externího zařízení. Dlaždice jsou zde uchopovány z připraveného 

zásobníku. Ten je tvořen třemi na sebe kolmými stěnami, dohromady tak 

tvořící natočený trojstěnem. Jedná se o takzvanou gravitační rektifikaci, která 

bez čidel pomáhá urovnat 

dlaždici do požadovaného 

natočení. Uchopení dlaždice 

probíhá pomocí přísavek, 

jejichž počet je dán velikostí 

pokládané dlažby. Sílu 

přísavkám přináší 

kompresor, díky kterému je 

vytvářen podtlak. Základna 

Obrázek č. 5 - Švýcarský robot / zásobník [9] 

Obrázek č. 6 - Švýcarský robot pokládající dlažbu [9] 
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je statická, a proto je robot přesouván do předem nadefinovaných kladecích 

pozic ručně. Ukládání dlaždice do lepidlového lóže probíhá na předem určené 

pozice jednotlivých dlaždic. Pozice je potom na místě korigována pomocí 

laserových měřičů pro zachování ustálené spáry. Pro namodelování 

kladečského cyklu zde využívají program Rhinoceros, jenž je 3D grafický a 

CAD software umožňující vymodelování prostorových objektů. Funguje na 

principu matematicky precizního modelu NURBS (matematický model 

používaný v počítačové grafice) s podporou polygonové sítě.  

Tento výzkum má velmi dobře vyřešen mechanismus samotného 

pokládání dlaždic. Díky němu je pokládka rychlejší a méně pracná a zároveň 

si zachovává dostatečnou a konstantní kvalitu. Otázkou nadále zůstává 

například míchání lepidla, omezený obsah zásobníku a jeho doplňování. Za 

další pak řezání dlaždic a po pokládce jejich spárování. Jako nedořešené se 

mi jeví přesouvání, které je navíc velmi časté kvůli malému pracovnímu 

rádiusu robota, a tak je zapotřebí velmi často lidský zásah. A právě při tomto 

přesouvání je velmi zdlouhavé a pracné nalézt pozice, ze kterých je možné 

pokračovat v dláždění. [9] 

Nejblíže k pojmu 

robota pro pokládku dlažby 

volně dostupné i na trhu 

v České republice má 

pomocná mechanizace pro 

pokládku venkovní dlažby. A 

však jak bylo napsáno, 

nejedná se o samostatný 

robotický systém, je zde 

nutná neustálá přítomnost 

člověka. Jedná se o stroje, využívané pro pokládku venkovní většinou 

betonové nebo kamenné dlažby do suchého lože. Jde v podstatě o malý, 

flexibilní mini jeřáb, jehož kloubové rameno lze díky rychlospojce snadno a 

rychle vybavit nářadím pro zvedání, přepravu a uložení všech druhů 

dlažebních kostek, kamenů nebo bloků. Pohybuje se pomocí pásového 

podvozku, díky čemu je zaručena rychlejší pokládka a vyšší mobilita v 

Obrázek č. 7 - Stroj pro venkovní dlažby [7] 
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důsledku možnosti pohybu s plně naloženou paletou přímo uloženou na 

zdvihacích vidlicích stroje. Nářadí uchopí dlažbu pomocí podtlakových 

přísavek. Podtlakové čerpadlo získává energii díky benzínovému, 

hydraulickému či elektrickému pohonu, díky kterému je provoz velmi tichý. 

Nabízí se ve třech provedeních maximální hmotnosti břemene a to buď 500, 

1000 či 1500 kg. Použití tohoto typu pomocné mechanizace je vhodné 

především při dláždění větších ploch. Zde je pak patrná úspora časové 

náročnosti pokládky, nasazení pracovní síly a minimalizace pracovních úrazů. 

Celý systém tak umožňuje přepravu a pokládku dlažby s mnohem 

menším podílem lidské námahy. Člověk jde zde i tak nadále nepostradatelný 

a například příprava podkladu, řezání dlažby či spárování je i zde nadále nutné 

řešit za pomocí manuální práce. Lze si však převzít kompletně či drobně 

poupravit a zakomponovat do vyvíjeného robotického systému prvky, které 

jsou zde velice kvalitně řešeny, a to úchop dlaždic, vyměnitelné nástavce na 

robotické rameno či mobilní podvozek s možností převážení celých palet s 

dlažbou. [7] 

Další zařízení pro 

usnadnění pokládky 

především zámkové dlažby 

jsou přídavná zařízení ke 

stavebním strojům, jako je 

například kolový či pásový 

nakladač. Jedná se o kleště, 

jenž jsou plynule 

nastavitelné na většinu tvarů 

dlažeb. Jejich práce spočívá 

v odebrání složeného vzoru, 

který je dán z výroby z 

palety. Kleště uchytí pomocí jednoho či více hydraulických pístů pevně celé 

jedno položení dlažby a pomocí navádění stroje, na kterém jsou připnuty a 

asistence člověka, který vykonává jemné seřízení na místě pokládky, umístí 

dlažbu na místo určení. Poté je nutné doložit chybějící kusy, či kusy které je 

nutné seříznout, avšak zde už je nutná lidská manuální práce. 

Obrázek č. 8 - Kleště na zámkovou dlažbu [8] 
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U tohoto zařízení je výhodou přeprava celého položení dlažby z palety, 

a tak velmi rychlá pokládka metrů čtverečních dlažby. Avšak pro použití 

klasické keramické dlažby není toto zařízení použitelné. Problém spočívá 

například v uchycení celého položení keramické dlažby, aniž by došlo k jejímu 

poškození, v odlišném ukládání keramické dlažby oproti zámkové dlažbě, 

velmi složité skládání dlažby dle spárořezu či nemožnost použití ve stísněném 

prostoru. Za další neřešená aplikace lepidla, stálost spár či spárování. [8] 
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7 DLÁŽDĚNÍ KERAMICKÝCH DLAŽEB 

Ještě před začátkem modelování robotického systému je nutné uvést 

alespoň základní rozdělení dlažeb, lepidel, spárovacích hmot, poté současný 

pracovní postup při dláždění a kontrole vydlážděné plochy, tak, aby v závěru 

bylo možné popsat rozdíly v provádění dláždění robota oproti člověku a určit 

tak správně výhody a nevýhody jednotlivých systémů.  

7.1 Keramické dlaždice 

Je nutné navrhovat do daného prostředí dle jejich vlastností, které jsou 

dále popsány v následujících odstavcích. 

7.1.1 Povrchová úprava 

Má velký vliv na další estetické ale i mechanické vlastnosti dlaždic. V 

základu rozeznáváme dlažby glazované a neglazované. Ty glazované mají 

povrch pokrytý vrstvou barevného skla a dále se dělí na lesklé, pololesklé a 

matné. Neglazované dělíme na režné a leštěné. Samotný povrch může být 

hladký, zdrsnělý nebo reliéfní. 

  

Obrázek č. 9 - Povrchová úprava dlaždice [18] 
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7.1.2 Nasákavost 

Uvádí se v procentech a ukazuje procentuální přírůstek hmotnosti po 

nasycení vodou. Nasákavost je důležitá pro výběr vhodného typu do určitého 

prostředí. Následující tabulka zpracována dle ČSN EN ISO 10545-3 

znázorňuje účel použití na základě závislosti nasákavosti na odolnosti proti 

mrazu. 

Nasákavost materiálu (E) 

 E≤ 3 % 3 <E ≤ 6 % 6 <E≤ 10 % E>10 % 

Odolnost 

proti 

mrazu 

Mrazuvzdorné Podmíněné mrazuvzdorné Nemrazuvzdorné 

Účel 

použití 

Mimořádně 

ztížené 

podmínky 

(vyžadovaná 

odolnost proti 

mrazu, 

agresivnímu 

prostředí, 

nepřetržitému 

působení 

vody aj.) 

Náročnější 

podmínky 

(odolnost proti 

povětrnostním 

vlivům, 

agresivitě aj.) 

Běžné 

podmínky 

(mírné klimat. 

prostředí, 

trvalé 

působení 

vody aj.) 

Výhradně pro 

interiéry, teplota 

nad 0 °C 

Druh 

obkladu 

Dlažby slinuté Dlažby hutné Dlažby 

polohutné 

 

Tabulka č. 3 - Nasákavost [ČSN EN ISO 10545-3] 

7.1.3 Otěruodolnost  

Jedná o vlastnost dlaždice odolávat účinku brusné směsi a díky tomu 

lze určit jaký druh dlaždice použít do více namáhaných prostorů. Třídy 

odolnosti PEI a jejich správné použití pro glazované dlaždice jsou uvedeny 

v Tabulka č. 4, která vychází z EN ISO 10545-7. 
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Třída 

odolnosti 

PEI 

Možnosti použití glazované dlaždice 

1 Na podlahy, kde není možnost působení abrazivních látek (např. 

písek, štěrk atd.) Jsou vhodné do ložnice, koupelny 

v soukromých bytech, WC bytů. V současné době se tyto 

obklady s těmito hodnotami nevyskytují. 

2 Na podlahy, kde není možnost působení abrazivních látek. Jsou 

vhodné pro všechny místnosti v soukromých bytech mimo 

kuchyně a vstupní chodby. 

3 Na podlahy, kde není možnost působení abrazivních látek. Jsou 

vhodné pro všechny obytné místnosti včetně kuchyní, popř. teras 

nebo hotelové pokoje, koupelny, nemocniční pokoje apod. 

4 Na podlahy, kde je možné působení abrazivních látek (např. 

písek, štěrk apod.) Vhodné do kaváren, restaurací, škol, 

nemocnic, kanceláří, obchodů, kromě prostorů pod pulty nebo 

kolem pokladen a vchodů do veřejných objektů (silně 

frekventovaných). 

5 Na podlahy nechráněné vůči abrazivním účinkům (písku, štěrku). 

Vhodné jsou pro místnosti s přímým vstupem zvenku, do 

restaurací, kaváren, obchodů, škol, nemocnic, kolem prodejních 

pultů a pokladen, vchody do veřejných institucí, nástupní haly 

apod. 

Tabulka č. 4 - Otěruodolnost [EN ISO 10545-7]  

7.1.4 Protiskluznost 

Udává hodnotu úhlu, při kterém osoba jdoucí po nakloněné ploše 

započne vnímat nejistotu chůze. Hodnoty protiskluznosti se liší podle 

požadavků jednotlivých norem. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty 

protiskluznosti, úhly skluzu a doporučené použití podle normy ČSN 72 5191. 
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Hodnota 

protiskluznosti 

Úhel skluzu Doporučené použití 

R10 10 -19° Do skladů nebo menších kuchyní 

R11 19 -27° Do velkokuchyní ve školách, nemocnicích, 

nebo odbavovací haly letišť apod. 

R12 27 -35° Pro velkokuchyně do prostor, kde se 

připravuje maso apod. 

R13 >35° Do průmyslových objektů, jako jsou jatka, 

výrobny uzenin, mycí linky apod. 

Tabulka č. 5 - Protiskluznost [ČSN 72 5191] 

7.1.5 Chemická odolnost  

Jedná se o významnou vlastnost při výběru dlažby z pohledu odolnosti 

proti vzniku skvrn, působení chemikálií, silných kyselin a zásad. Pro 

neglazované se uvádí dle ČSN EN 106 tyto dlaždice jako odolné. Dle ČSN EN 

122 jsou glazované dlaždice děleny takto. 

Třída Charakteristika 

AA Odolné (žádné viditelné změny) 

A Méně odolné než AA (mírné změny barvy) 

B Méně odolné než A (zřetelné změny barvy) 

C Méně odolné než B (částečné narušení glazury) 

D Neodolné (zničení glazury 

Tabulka č. 6 - Chemická odolnost [ČSN EN 106] 

7.1.6 Odolnost proti opotřebení  

Je rozdělena podle glazované či neglazované povrchové úpravy. Pro 

glazované rozděluje norma ČSN EN 154 otěruvzdornost do tříd PEI 1 až PEI 

5 viz tabulka výše. Podle normy ČSN EN 102 pro neglazované dlaždice je 

obrusnost charakterizovaná nasákavostí materiálu, poté tedy nižší obrusnost 

odpovídá nižší nasákavosti. 
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7.1.7 Mechanická odolnost 

Platí pro glazované i neglazované dlaždice pravidla dle ČSN EN 100, 

že obvykle nižší nasákavost znamená vyšší pevnost v ohybu a dále pak, že 

odolnost proti mechanickému namáhání je přímo úměrná tloušťce prvku a 

nepřímo úměrná ploše prvku. 

7.2 Lepidla 

Neméně důležité je druh použitého lepidla, jelikož každé z lepidel je 

vhodné použít v různých situacích. Téma lepidel řeší norma ČSN EN 

12004+A1. Dle ní rozdělujeme lepidla dle použitého plniva, které přímo 

ovlivňuje jejich vlastnosti. Rozlišujeme tři druhy lepidel: cementové, disperzní 

a na bázi reakčních pryskyřic. Dále pak může mít lepidlo zlepšené některé 

vlastnosti jako například snížený skluz, prodloužená doba zavadnutí či se 

může jednat o rychle tvrdnoucí. Při práci s lepidly rozeznáváme dobu zrání, 

což je čas mezi prvním a druhým rozmícháním lepidla a pohybuje se mezi 5 

až 15 minutami. Dobu na zpracování, která je až 6 hodin, a udává čas, po 

kterém se lepidlo již nemá používat. Otevřený čas je doba, do které má lepidlo 

maximální přídržnost, a proto je nutné v tomto časovém úseku položit na 

lepidlo dlažbu. Tento čas se obvykle pohybuje do 30 minut. Korekční čas jest 

doba, při které lze korigovat polohu dlažby na lepidle a jedná se přibližně o 10 

minut. 

7.3 Spárovací malty a lepidla 

Toto téma je obsaženo v normě ČSN EN 13888, dle které jsou 

„spárovačky“ děleny podle jejich plniv na cementové nebo z tvrditelných 

pryskyřic. Vlastnosti těchto spárovacích hmot třídy poté mohou být různě 

upravovány, jako je větší odolnost proti oděru či snížená nasákavost ve vodě. 

7.4 Pracovní postup 

Následující pracovní postup realizace dlažeb respektuje doporučení 

technických listů výrobců, české stavební standarty, používanou praxi a 

v neposlední řadě taktéž české technické normy. 
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7.4.1 Příprava podkladu 

Plocha určená k montáži dlaždic 

by dle doporučení výrobců, ČSN 73 

3451 a ČSS 781 měla splňovat tyto 

vlastnosti. Podklad by měl být nosný, 

bez prasklin, čistý a rovinný, kdy jeho 

nerovnost nesmí překročit ± 5 mm na 

dvou metrech. Případné nerovnosti se 

musí srovnat pomocí nivelační hmoty či 

zbrousit. Na ploše se nesmí vyskytovat žádné trhliny. Ty musí být sešity 

ocelovými sponami a zality vhodnou stavební chemií. Důležitá je také 

geometrická přesnost a kolmost všech okolních ploch, z důvodu hrozby vzniku 

nevzhledných detailů. Dlaždičské práce je možné provádět celoročně, při 

teplotách od +5 °C do +35°C. 

7.4.2 Nanášení penetrace 

Před pokládkou dlažby je nutné podklad 

ošetřit penetrací či kontaktním můstkem pro 

zlepšení přídržnosti, snížení nasákavosti 

porézních podkladů či jejich zpevnění. Volba 

penetrace závisí na typu podkladu a dlažby. 

Penetrace se podle technických listů výrobců 

před použitím promíchá nebo i naředí. Poté se 

za použití válečků, štětců či natěračských 

kartáčů v rovnoměrně slabé vrstvě aplikuje na 

podklad.  

7.4.3 Plánování pokládky 

Během schnutí penetrace je možné 

naplánovat pokládku. Jednotlivé odstíny dlažeb 

by měly mít stejnou výrobní šarži k zajištění 

prakticky identických vlastností všech kusů 

v pokládané ploše. Vhodné je také pokládat 

Obrázek č. 10 - Příprava podkladu [15] 

Obrázek č. 11 - Nanášení 

penetrace [15] 

Obrázek č. 12 - Plánování 

pokládky [15] 
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dlaždice střídavě alespoň ze tří balení. Dále je také rozměření pokládky, která 

má odpovídat kladečskému plánu. Důležité je promítnout dilatační spáry i do 

této vrstvy dlažby a osadit vhodnými dilatačními profily. Vhodné je použít 

řezanou dlaždici u stěn, čímž můžeme skrýt nerovnost nebo nekolmost příček. 

7.4.4 Nanášení lepidla 

Po uplynutí doby schnutí 

penetračního nátěru, který najdeme 

v technickém listě jednotlivých 

penetračních přípravků, můžeme 

aplikovat lepidlo na připravený podklad. 

Nejprve dojde k jeho rozmíchání s vodou 

v poměru specifikovaného výrobcem 

lepidla, tak aby se vytvořila hladká 

homogenní hmota, která se nechá po časový úsek doporučeným výrobcem 

odstát. Poté se tento materiál znovu důkladně promíchá. Pro míchání je 

vhodné použít míchadlo na vrtačku s nízkými otáčkami. 

Lepidlo se na celou pracovní plochu nanáší v tenké vrstvě za pomocí 

hladké strany hladítka, načež se pročeše jeho zubatou stranou. Do takto 

připraveného lóže se klade dlažba. Maximální mocnost lůžka a dobu, po 

kterou je možné dlažbu pokládat udává výrobce lepidla v technickém listě. Je 

důležité si proto lepidlo nanést pouze na plochu, na kterou je pracovník 

schopen za daný čas dlažbu položit. Je také možné aplikovat lepidlo v tenké 

vrstvě na dlažbu pro zvýšení její přídržnosti k podkladu. 

7.4.5 Pokládka dlaždic 

Po této přípravě již přichází její 

samotná pokládka. Ta se provádí 

mírným vtlačením dlaždice do 

lepidlového lóže tak, aby došlo 

k vytlačení vzduchu s mírným 

poklepáním gumovým kladívkem či 

vibrační deskou ke srovnání dlaždice do 

požadované výškové polohy. Dlaždice 

Obrázek č. 13 - Nanášení lepidla [15] 

Obrázek č. 14 - Pokládka dlaždic [16] 
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se však nesmí dostat až na podklad bez vrstvy lepidla, tak aby byla zachována 

přídržnost po celé ploše dlaždice. Při pokládce se využívají dlaždicové kříže 

nebo tesařská šňůra pro zachování stejné šířky spáry po celou dobu kladení 

či různé vyrovnávací systémy pro zajištění správné pozice dlaždice.  

7.4.6 Řezání dlaždic 

Pro rovné řezy či vytvoření otvorů 

pro prostupy instalací a další potřeby je 

nutné řídit se doporučením výrobců. Velmi 

záleží na povrchové úpravě dlaždice, její 

mechanické pevnosti, od čehož se poté 

odvíjí použité řezací či děrovací nástroje. 

Používají se řezačky dlažeb a obkladů 

nebo úhlové brusky s diamantovým 

kotoučem. Pokud je potřeba vytvořit otvor, používají se diamantové korunky 

na sucho či chlazené vodou připevněné k vrtačce. Před řezáním je nutné 

dlaždici řádně upevnit, přesně naměřit potřebný řez, který se na dlaždici 

vyznačí. 

Při použití řezaček se za stálého tlaku na řezací nástroj provede 

naznačený řez. Pokud je použita úhlová bruska, posunuje se nástroj podél 

vodicí lišty. Následuje odlomení dvou částí dlaždice za pomoci lámacích kleští. 

Jestliže dojde k použití diamantové korunky, začíná se s mírným náklonem 

obkladového prvku, aby byl vytvořený řez co nejpřesnější. Po vyřezávání 

vodicích linek řezu se nástroj mírným krouživým pohybem přitlačí. Je zapotřebí 

udržet řezanou plochu čistou. Je možné použít při metodě na sucho i na 

mokro.  

Vzniklé hrany obkladu mohou být nerovné a ostré, proto je vhodné je 

očistit či zbrousit za pomoci diamantového disku, abrazivním kotoučem, 

brusným papírem či houbičkou. 

Obrázek č. 15 - Řezání dlaždic [16] 
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7.4.7 Spárování 

Spárování může proběhnout až po 

úplném vytvrzení lepidla. Lhůta pro 

vytvrzení lepidla je udávaná z výroby 

v technickém listě jednotlivých druhů 

lepidel. Před spárováním je důležité mít 

spáry vždy čisté. Pokud jsou 

znečištěné, je nutné je škrabkou, frézou 

nebo jinak mechanicky vyčistit. Poté 

dojde k rozmíchání vhodné spárovací hmoty, která je určená tloušťkou spár a 

jejími pohledovými či mechanickými vlastnostmi.  Směs se vsype do množství 

vody předepsané v technickém listě, ten je nutné dodržovat po celou dobu 

aplikace, aby nedošlo k barveným rozdílům. Promíchá se pomocí míchadla do 

homogenní hmoty. K promíchání dojde znovu po 5 až 10 minutách. Po takto 

provedeném rozmíchaní směsi spárovací hmotu aplikujeme pomocí gumové 

stěrky, až po zcela zaplnění spáry. Po zavadnutí dojde k uhlazení a 

vymodelování požadovaného povrchu spáry vlhkou houbou. Jakmile dojde 

znovu k zavadnutí, můžeme provést finální umytí, dokud je spárovací hmota 

ještě zpracovatelná. 

7.5 Požadavky na kvalitu 

Kvalitu obkladů a dlažeb vymezují dvě české technické normy. Dle ČSN 

73 3450 se vnější obklady a dlažby kontrolují z odstupu 3 až 20 m, u vnitřních 

má tato vzdálenost být nejméně 2 m, pokud to dovolují prostory. Při prohlídce 

jako celku se kontroluje především průběh svislých a vodorovných spár a to 

jejich stejnoměrnost, pravidelnost, návaznost na další konstrukce nebo jiné 

členění plochy, vyváženost a souměrnost členění v ploše. Barevný vzhled 

plochy nesmí působit rušivě. Za závady se nepovažuje barevné rozdíly 

obkladaček, pokud jsou v ploše rozmístěné rovnoměrně, ani stíny či zrcadlení 

vznikající nerovností obkladaček v mezích příslušných norem. 

Detaily provedení jako jsou například spáry se kontrolují ze vzdáleností 

0,3 až 2 m. Při nich se kontroluje maximální odchylka rovinnosti obložené 

plochy ze skleněných prvků, jenž činí ±1,5 mm na 2 m. Obkladačky nesmí 

Obrázek č. 16 - Spárování [15] 
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vyčnívat z roviny obkladu více než je jejich dovolená křivost. Ukončení 

obkládaných ploch musí být rovné s přihlédnutím k dovoleným odchylkám 

obkladových prvků. Rohy a kouty musí být vyvážené. Otvory v obkladech 

smějí být jen tak velké, aby bylo možné je zakrýt krycími prvky. Šířka spáry 

mezi obkladačkou a instalačními nebo jinými vývody nesmí překročit 5 mm, u 

krabic elektrického vedení 2 mm. Spáry musí být hladké, rovné, stejně hluboké 

a široké. Přilnutí obkladu k podkladu se kontroluje poklepem na obklad, při 

kterém se nesmí ozvat dutý zvuk. 

Podle ČSN 73 3451 je nutné provádět kontrolu ze vzdálenosti nejméně 

1,5m. Ta dále stanovuje že není přípustné kontrolovat při osvětlení pod nízkým 

úhlem. Odchylka rovinnosti je stanovena na ±3 mm na 2 m s připočtením 

odchylky obkladového prvku. Při upevnění lepidlem je výsledná odchylka 

dlažby závislá na rovinnosti podkladu. Odchylka odskoku výšky hran 

obkladových prvků ve spáře je maximálně 1 mm u spár šířky do 6 mm a 

maximálně 2 mm u spár širších než 6 mm. K této doporučené odchylce by 

měla být přičtena odchylka obkladových prvků. Dále je doporučená odchylka 

vodorovnosti stanovena maximálně jako ±L/600, kde L představuje 

naměřenou délku mezi pevnými body v milimetrech. To není přípustné u 

obvodů. Vyšší přesnost je třeba u úseků, dveřních otvorů a na místech 

provádění zařízení 

přímo na podlahu. 

Odchylka svislosti je 

dána maximálně h/600, 

kde se h rovná 

stanovené výšce stěny 

v milimetrech.  

Šířka spár mezi obkladovými prvky má být pravidelná a rovnoměrná 

(v závislosti na výrobní toleranci typu daného prvku). Obecně by spáry mezi 

dlaždicemi měly být rovně uspořádány, pokud dlaždice nejsou návrhově 

nepravidelného tvaru. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat spárám ve výšce 

očí obkladů stěn a velkoplošným dlažbám s viditelnými spárami.  

  

Obrázek č. 17 - Kontrola kvality [73 3451] 



37 
 

8 PRACOVNÍ POSTUP ROBOTICKÉHO PROVÁDĚNÍ DLAŽEB 

8.1 Pracovní místo 

Pro modelování vyvinutého systému robota provádějícího pokládku 

byla vybrána novostavba obchodního centra s plánovaným termínem otevření 

na konci roku 2019 pojmenovaného jako Centrum Stromovka a nacházející se 

nedaleko středu Prahy, konkrétně v Holešovicích u křížení ulic Veletržní a 

Strojnická.  Jedná se o stavbu s nejdelšími půdorysnými rozměry přibližně 118 

x 71 m, osmi podlažími, přičemž plocha jednoho podlaží je zhruba 7285 m2. 

Pro názornost rozdílů, které se ve stavebnictví vyskytují, budu navrhovat dvě 

varianty pracovního prostoru. 

Pro variantu číslo 1 bylo vybráno jako reprezentativní místnosti 

snadněji dostupnou vydlážděnou obchodní pasáž nacházející se v 1. 

podzemním podlaží, s dostatečným manipulačním prostorem a velkými 

rozměry pokládané dlažby 120 na 60 cm. Zde by dostal uplatnění robot 

podobný stroji pro pokládku venkovní dlažby (viz. Obrázek č. 7), který je 

schopen manipulovat při svém pohybu současně i s paletou dlažby, a tak 

výrazně urychlit celý proces pokládky.  

Obrázek č. 18 - Pracovní plocha pro variantu č. 1 [26] 
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Pro variantu číslo 2 byl vybrán opak tohoto prostoru, tedy místnost 

sociálního zázemí zaměstnanců centra s omezeným manipulačním prostorem 

s jen úzkou přístupovou trasou, jenž je daná šířkou dveří do místnosti 80 cm. 

Tato místnost bude vydlážděna pomocí dlažby s rozměry 20 na 20 cm. Tuto 

menší a hůře dostupná místnost by byla obkládána pomocí kompaktnějšího 

robota podobného tomu, kterého vyvíjejí ve Švýcarsku (viz. Obrázek č. 5). 

Tato místnost se nachází ve druhém nadzemním podlaží a přístupová cesta 

vede přes výtah či jedno z pěti schodišť. 

8.2 Tvorba pracovního postupu robotického dláždění 

Pracovní postup robotického dláždění bude z velké části podobný 

klasickému ručnímu dláždění, rozhodovat však bude minimální či nulová 

nutnost zásahů lidského pracovníka, který zároveň nebude muset být na 

dlaždičské práce specializovaný, jelikož bude vykonávat již jen méně složitou 

a fyzicky nenáročnou práci tak, jak je vidět na pracovním diagramu 

nacházejícího se na další stránce a díky tomu bude tato pozice mnohem snáze 

obsažitelná. Jednotlivé kroky diagramu jsou na dalších stránkách této práce. 

Obrázek č. 19 - Pracovní plocha pro variantu č. 2 [26] 
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Graf č. 4 - Robotický pracovní postup dláždění [vlastní práce] 
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8.2.1 Doprava robota na místo 

Varianta číslo 1 

Doprava na stavbu by 

z důvodu velké hmotnosti 

a rozměrů robota musela 

probíhat za pomocí 

nákladního automobilu či 

na přívěsu. Pokud totiž 

vezmeme v úvahu, že 

jeho rozměry musí být 

dostatečné na to, aby 

s sebou robot dokázal 

transportovat celou 

paletu i s naloženou 

dlažbou, musí na to být 

dostatečně dimenzován. 

Například pokud by robot měl za úkol přepravovat paletu, hojně využívanou 

v Evropě, tedy transportní paletu zvanou Europaleta se svými rozměry 

1200x800x144 mm (délka x šířka x výška), ke kterým je nutné připočíst velikost 

jednotlivých součástek robota jako je pohon, kola či pásy, samotné robotické 

rameno a další, dostávám se tak k rozměrům přibližně 2000 mm na všech 

rozměrech. Při obkládání, při transportu by se jeho rozměry mohly zmenšit 

zhruba na polovinu. Toto vše by se promítlo také do váhy, kterou odhaduji na 

přibližně 1000 kg. Při těchto proporcích a váze však bude nutno vyřešit také 

dopravu po vlastní ose. Rozpohybovat robota by měl za úkol elektromotor, 

který by se ovládal pomocí 

ovladače umístěného na 

povrchu robota, díky kterému 

by robot navigován 

pracovníkem dojel na místo 

výkonu práce. Energie 

k rozpohybování celého 

zařízení by se 

Obrázek č. 21 - Doprava robota pro variantu č. 1 [26] 

Obrázek č. 20 - Schéma většího robota [vlastní tvorba] 
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čerpala z baterie, dobíjitelné klasickým 230 V kabelovým přívodem. Avšak pro 

práci robota by bylo nutné napojit robota na staveništní rozvod a dodat proud 

o napětí 380 V. Výrazné výškové rozdíly, jako například přesun na nákladovou 

rampu či skládání z nákladového prostoru vozu, by robot překonával díky 

vysokozdvižnému vozíku, proto by při výrobě musel být podvozek k tomuto 

přizpůsoben.  

Varianta číslo 2 

U této varianty, kde není 

nutná přeprava celé 

palety společně 

s robotickým zařízením, 

jsou rozměry a váha 

výrazně menší a 

manipulace výrazně 

jednodušší. Tento robot 

kompaktnějších rozměrů 

by měl stejně jako větší 

varianta kolový či pásový 

podvozek a taktéž by byl 

poháněn elektromotorem 

čerpající energii 

z dobíjitelné baterie. Pro 

výkon práce by bylo nutné 

znovu robota zapojit do 

staveništního rozvodu. 

Menšímu robotu stačí 

napětí 220 V, kvůli velké 

spotřebě elektrické 

energie, jež by se těžko 

pokrývala 

prostřednictvím baterií. 

Ovládání by probíhalo 

pomocí ovladače. Robot 

Obrázek č. 22 – Schéma menšího robota [vlastní tvorba] 

Obrázek č. 23 - Doprava robota pro variantu č. 2 [26] 



42 
 

by disponoval kompaktnějšími rozměry, u kterých by bylo optimální, aby 

alespoň jedna strana byla do velikosti maximálně 600 mm a mohl by tak projít 

i nejužšími typicky vyráběnými dveřmi. Ty tak odhaduji přibližně na 800 x 600 

x 1500 mm (délka x šířka x výška). Díky menší hmotnosti, přibližně 400 kg, by 

mohl být převážen na paletě či pokud by byl vybaven kolovým podvozkem, 

mohl by být tlačen. Na stavbu by při těchto proporcích bylo možné použít 

osobní automobil s větším úložným prostorem a na stavbě lze zvolit možnost 

pomocí výtahu a poté odvozem na paletě pomocí paletového vozíku, použitím 

vlastního pohonu či tlačením. 

8.2.2 Příprava před dlážděním 

Dlážděná plocha bude muset být 

připravená stejně jako kdyby jí obkládal lidský 

pracovník. Musí proto splňovat všechny 

vlastnosti uvedené v normě ČSN 73 3451, 

standardech ČSS 781 či požadavků jednotlivých 

materiálů tak jak je uvádí výroby v technických 

listech. Přesnější údaje jsou uvedené výše 

v bodě Příprava podkladu. Na stavbě bude jako 

podklad použit cementový potěr opatřený 

penetrací Mapei Primer G s čekací dobou před 

aplikací lepidla 2 až 3 hodiny. 

Neméně důležité je automatickému dláždicímu systému dodat kvalitní 

kladečský plán. V současné době projekční BIM programy nedokážou vytvořit 

takový plán, aby obsahoval veškeré nutné informace jako barva, typ, 

povrchová úprava a mnoho dalších údajů pro jednotlivé dlaždice. Toto nyní 

dokáže pouze pro celkovou plochu, čímž se prozatím znemožňuje provést 

jednu z výhod, a sice je tvorba složité mozaiky. Jednou z cest, jak kladečský 

plán zkvalitnit, je použití rozšíření na klasické projekční programy, jako je 

například ARCHline.XP. Jedná se o softwarové řešení pro návrhy interiérů a 

nábytkářský průmysl. Díky tomu lze snadno vytvářet výkaz výměr spolu s 

kladečskými plány, které obsahují všechny výše uvedené informace. Dále se 

nabízí počkat na aktualizace BIM programů. 

Obrázek č. 24 - Penetrace [16] 
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Díky senzorům, které by 

robot využíval k orientaci 

v prostoru, by měl robot možnost 

místnost proměřit, zdali odpovídá 

naprojektovanému řešení a 

případně toto řešení upravit, aby 

nevznikaly nevzhledné detaily. 

K orientaci se využívají algoritmy, jenž vypočítávají jednotlivé rozměry 

pracovní plochy na základě údajů z ultrazvukových, infračervených či 

laserových senzorů a vytvářejí si tak mapu pracovního prostředí. Využít se 

mohou také 3D kamerové systémy, které dokáží vnímat 3D prostředí 

v reálném čase a využívají se i k 3D měření či umisťování předmětů 

v prostoru. Díky těmto senzorům je robot schopný zaznamenávat svou polohu 

v prostoru a manipulaci s předměty na milimetry přesně. Vznikají mračna 

bodů, ze kterých si robot vytvoří svou pracovní mapu, podle které se potom 

dokáže orientovat. 

Obrázek č. 25 - 3D kamery [22] 

Obrázek č. 26 - Kladečský plán ze softwaru ARCHline.XP [25] 
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8.2.3 Nanášení lepidla 

Nanášení lepidla by 

probíhalo za pomocí 

speciálního nástavce, který 

robotické rameno může 

měnit. Tento nástavec by 

měl podobu velkého válce 

s děrovaným dnem, které 

by se dalo uzavírat. Do 

tohoto válce by se vhánělo 

lepidlo, které by se pomocí 

pístu postupně stlačovalo, čímž by se dala regulovat rychlost nanášení a tím i 

mocnost nanášeného lepidla. Díky dírkám ve dně by se vytvořily jednotlivé 

řádky, díky nimž by vznikl podobný podklad, jako vzniká při nanášení lepidla 

zubatou stěrkou. Lepidlo by se míchalo podobně jako v beton v pumpě, tedy v 

uzavřené nádobě vybavenou vhodnou míchací metlou. Tato nádoba by mohla 

být připevněna přímo na robotovi, zejména pokud by se jednalo o variantu, 

která by s sebou dopravovala i paletu s dlažbou. Mohlo by se taktéž jednat o 

externí zařízení, které by se k robotickému systému napojilo. Za pomocí tohoto 

řešení by robot měl menší rozměry, a tak lepší pohyblivost. Lepidlo by se v této 

nádobě smíchalo podle instrukcí uvedených ve výrobcem stanoveném 

pracovním postupu. Tak aby mělo požadované vlastnosti hustoty, přídržnosti 

a jiné. Velikost nádoby by se odvíjela od pracovní rychlosti robota tak, aby 

došlo ke zpracování celé namíchané směsi a předešlo se k zaschnutí lepidla 

a následnému pracnému čištění. To se však odvíjí nejen od velikosti 

pokládané dlaždice.  

Obrázek č. 27 - Švýcarský robot nanášející lepidlo [9] 



45 
 

Přímo na stavbě se použije lepidlo 

MAPEI ADESILEX P10 C2TE 25KG balené v 

25 kg pytlích, s otevřeným časem minimálně 

30 minut a míchacím poměrem 1:3 k vytvoření 

velmi krémovité konzistence. Spotřebu 

výrobce udává přibližně 4 kg/m2 při použití 

zubové stěrky s velikostí zubů 4x4 mm. Při 

pokládce dlaždic 20 x 20 cm a schopností 

robota položit jednu tuto dlaždici do 1 minuty 

se tak dostáváme na spotřebu lepidla v jeho 

otevřeném čase 30minut na 4,8 kg, který se 

spojí s požadovaným množstvím vody, jenž 

činí 1,6 kg. Při použití takto velkých dlaždic by tak výsledná požadovaná 

kapacita nádoby byla taková, aby pojala 6,4 kg směsi. Při pokládce dlaždic o 

velikosti 120 x 60 cm a schopnosti položit jednu takovou dlaždici opět za jednu 

minutu by výsledná hmotnost směsi dosahovala 114,9 kg. To je však příliš 

mnoho, proto by ideální velikost takové nádoby byla velikost jednoho pytle 

lepidla, který má nejčastěji hmotnost 25 kg, s dostatečným prostorem pro 

potřebou vodu k zamíchání tedy přibližně 7,5 kg, v součtu 32,5 kg směsi. 

8.2.4 Pokládka dlaždice 

Pokládka bude probíhat podle předem naprojektovaného kladečského 

plánu, jak již bylo psáno výše, z něhož si robot zjistí přesnou polohu 

jednotlivých dlaždic. Po zvednutí správného typu dlaždice, její kontrole a 

řezání robotické rameno mírně vtlačí dlaždici do lepidlového lože tak, aby byla 

položena vodorovně či v požadovaném náklonu. Pomocí senzorů může 

polohu mírně korigovat pro dodržení stejně velké spáry na celé ploše. Po 

uvolnění vakua v přísavce, zůstane dlaždice v lepidlovém lóži a celý proces 

může pokračovat s další dlaždicí. Délka tohoto procesu se bude odvíjet od 

několika proměnných. To je třeba velikost dlaždice, velikost robotického 

ramena, jeho rychlost a všech čidel a ostatních komponentů, maximální dosah 

robotického ramena, nutnost řezání či nikoliv. Avšak je předpoklad že by 

nejdelší možný scénář neměl přesáhnout jednu minutu. 

  

Obrázek č. 28 - Lepidlo [16] 
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Typ použité dlaždice 

Po nanesení lepidla by na řadu 

přišlo kladení dlaždic, pro které by robot 

vyměnil nástavec své robotické paže. Na 

řadu by se dostal nástavec s přísavkami, 

ve kterých by robot pomocí kompresoru 

vytvořil na povrchu podtlak a dlaždici tak 

uchopil. Zde by záleželo na typu použité 

dlaždice. Zásadními vlastnostmi by byla 

její velikost, hmotnost a také její 

povrchová úprava. Na stavbě se v první 

variantě použije obdélníková dlažba 

s rozměry 1200 x 600 x 9 mm, konkrétně 

produkt italské firmy Mirage s názvem 

Glocal. Jedná se o betonovou dlažbu 

v různých barevných variantách 

s povrchovou úpravou v provedení 

z keramické kameniny. Ve druhé variantě 

dojde k položení dlažby Rako Color Two 

světle šedé barvy o rozměrech 200 x 200 

x 7 mm. Jedná se o keramickou dlažbu 

určenou pro exteriér i interiér s glazovanou povrchovou úpravou. Obě tyto 

dlaždice mají povrchovou úpravu takovou, že běžně používaná přísavka 

dokáže k dlaždici přilnout tak, že nedochází k úniku podtlaku. Pokud by však 

dlaždice byla drsná, reliéfní či jinak prodyšná a docházelo by k úniku podtlaku, 

bude nutné použít odlišné tvary přísavek dle povrchu dlažby či použití inertní 

mazné pasty na přísavku, která by se poté umyla. Pokud by bylo použito více 

přísavek a u jedné docházelo k úniku vakua, použije se vakuový bezpečnostní 

sací ventil, který uzavře sedlo ventilu a tím omezí proud vzduchu pro danou 

přísavku a zamezí úplnému zrušení vakua, čímž nedojde k pádu a možnému 

poškození dlaždice. 

Při pokládce je velmi důležité, aby robot uchopil připravenou dlaždici 

uprostřed, tedy tak, aby poté co dlaždici položí, byla na místě určení dle 

Obrázek č. 29 - Dlaždice 1200 x 600 mm 

[20] 
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kladečského plánu s největší přesností. Toto lze vyřešit pomocí senzorů, které 

dlaždici pokaždé přeměří a uchytí na správném místě. Toto řešení by bylo 

vhodné pro odebírání dlažby přímo z palety, je však s ohledem na rychlost 

robota docela pomalé, proto by bylo vhodné ho používat pouze pří pokládce 

velkoformátových dlaždic, kde je přesnost spár velmi důležitá. Méně 

nákladnější, avšak méně přesné řešení, je vytvoření úložného boxu s 

nastavitelnými rozměry, pro různě veliké dlaždice. Toto řešení je navíc i více 

pracné, neboť se neobejde bez přendávání dlažby do tohoto boxu. Doprava 

dlažby k robotickému systému by probíhala pomocí palety, na které by krabice 

s dlažbou byly uložené. Ty by museli být uložené v pracovním dosahu 

robotického ramena, který se liší podle druhu použitého robota. Pokud by byl 

robot vybaven senzory, stačilo by aby lidský pracovník krabice pouze rozbalil. 

Kdyby však robot senzory nedisponoval, musel by člověk dlaždice přendat. 

Kontrola dlaždice 

Po uchycení dlaždice by 

následovala její kontrola. Pomocí 

nedestruktivního testování  

prostřednictvím různých metod 

defektoskopie, jako jsou vizuální 

kontrola, kapilární, magnetická prášková, 

radografická, ultrazvuková, infračervená 

či metoda vířivých proudů, by 

kontrolovala velikost, barevný odstín, 

poškození dlaždice nebo jiné vlastnosti. 

Předešlo by se tak případným pracným a 

nákladným opravám při již položené ploše. 

  

Obrázek č. 30 - Ultrazvukový defektoskop 

[19] 
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Řezání dlaždice 

Pokud bude nutné 

dlaždice řezat, robot vymění 

nástavec na svém rameni za 

nástavec na řezání. Oproti 

řezání dlaždice člověkem, který 

nejčastěji používá řezačku 

obkladů, robot může použít 

spíše řezání pomocí 

diamantových kotoučů či 

korunek, jelikož dokáže provést 

přesný a čistý řez bez vodicích 

lišt. Nabízí se také řezání pomocí vodního paprsku, to by však bylo 

technologicky náročné, kvůli nutnosti napojení robota na vodní zdroj a 

nadbytečné používání mokrého procesu na stavbě. Dalším možným 

způsobem řezání je použití laseru, který by mohl dlaždice jak řezat, tak v nich 

vyřezávat otvory bez nutnosti výměny nástrojů. U této metody je taktéž 

eliminováno použití mokrého procesu, avšak je nutný silný zdroj energie.  Po 

ořezání dlaždice znovu proběhne její kontrola pro ujištění, že nedošlo k jejímu 

poškození. Jednou z variant by mohlo také být připravení veškerých řezů 

dlažeb již při výrobě dlažby pomocí CNC strojů. Zde však zůstává otázka 

přesnosti ostatních předcházejících prací na stavbě jako například kolmost 

stěn, umístění zařizovacích předmětů nebo prostupů technologií. Dalším 

bodem, který by bylo nutné vyřešit, je přeprava. Při ní by se musely jednotlivé 

krabice označit podle toho, do jaké části kladečského plánu patří. Při dopravě 

by také mohlo dojít k poškození některých dlaždic, a proto by se tyto 

poškozené dlaždice musely znovu objednat, čímž by se prodlužovala doba 

realizace nebo by musely být přibalené dlaždice navíc, ze kterých by se 

poškozené dlaždice nahradily výše popsanými metodami. 

  

Obrázek č. 31 - Řezání laserem [21] 
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8.2.5 Spárování 

Spárování lze provádět po dostatečném vytvrdnutí lepidla. K této 

činnosti použijeme nástavec použitý pro nanášení lepidla. Tímto nástavcem 

budeme namíchanou spárovací hmotu vnášet přesně do spár. Nedojde však 

k použití všech trysek, ale pouze těch, které se budou pohybovat nad spárami. 

Tím dojde k omezení zašpinění povrchu dlažby, které je například u cihlových 

dlaždic nežádoucí kvůli její špatné omyvatelnosti. 

 

Obrázek č. 32 - Nástavec pro nanášení lepidla / spárovačky [vlastní foto] 
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9 PRAKTICKÁ ZKOUŠKA NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Praktická zkouška proběhla 

v prostorách Českého učení 

technického v Praze na fakultě 

stavební v laboratoři pro robotizaci 

stavebních procesů. Tato laboratoř 

je vybavena robotem KUKA Agilus 

KR10 R1100 sixx, jenž pracuje 

v šesti osách, jeho maximální dosah 

činí 1101 mm a maximální zatížení 

robota je 10 kg.  

Byla provedena zkouška 

navrženého řešení v rozsahu 

vyložení dlaždice z místa uložení, 

jejího vycentrování a poté k pokládce různě barevných dlaždic tak, aby 

vytvořily předem nadefinovaný vzor, do dříve připraveného lepidlového lóže. 

9.1 Vzor  

Robot měl za úkol položit dlaždice dvou barevných provedení tak, aby 

vznikl šachovnicový vzor. 

Celkově došlo k položení 40 

kusů dlažby a obložení 0,1 

m2. Budoucnost využívání 

robota lze vidět v tom, že je 

možné relativně rychle 

sestavit jakýkoliv i velmi 

složitý vzor, jenž by při 

provádění lidským 

pracovníkem znamenal 

velkou pracnost a tím i 

mnohem větší finanční 

nákladnost. 

Obrázek č. 33 - Školní robot KUKA [vlastní foto] 

Obrázek č. 34 - Vzor mozaiky [vlastní foto] 
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9.2 Dlaždice 

Pro sestavení 

šachovnicového vzoru 

byly použity keramické 

dlaždice v tmavém a 

světlém provedení 

s neglazovanou 

povrchovou úpravou o 

rozměrech 5 krát 5 cm 

a tloušťkou 8 mm. 

Hmotnost jedné 

dlaždice byla stanovená laboratorní váhou na 47 g, což je důležité k zjištění 

potřebného podtlaku pro manipulaci s dlaždicí. 

 

  

Obrázek č. 35 - Použité dlaždice [vlastní foto] 

Obrázek č. 36 - Manipulační rozsah robota [24] 
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9.3 Přísavky 

Vyjmutí dlaždice a její následná pokládka proběhla pomocí přísavky. 

Těch bylo k dispozici několik a lišily se svými tvary, materiály či velikostí. 

Velikost přísavky se určila ta největší možná tak, aby ale dlaždici 

nepřesahovala a nedocházelo tak k ztrátě podtlaku po okrajích. Tvar se použil 

kruhový, jelikož zaručoval větší plochu přísavky na dlaždičku. Bylo vyloučeno 

použití kruhové, hluboké přísavky z důvodu vytvoření nechtěného podtlaku po 

zmáčknutí přísavky. Tím by mohlo docházet k nechtěným pohybům s dlaždicí 

po uložení do lepidla a tím dojít k nesprávné a nejednotné tloušťce spáry mezi 

dlaždičkami.  

Byla vybrána vakuová přísavka od firmy Festo s označením ESS-40-S. 

Jedná se o přísavku kruhovou, plochou, vyrobenou z polyuretanu s průměrem 

40 mm. Přísavka se k držáku přísavek připevňuje pomocí závitu. Vzhledem 

k velikosti přísavky a dlaždice byla použita pouze v jednom kusu. 

Z technického listu výrobce dále můžeme vyčíst jmenovitou světlost, jenž činí 

3 mm, objem přísavky 1,566 cm3 nebo hmotnost jenž činí 16,3 gramů. Přídržná 

síla při jmenovitém provozním tlaku -0,7 baru se rovná 69,6 N.  

Obrázek č. 37 – Kruhové 

přísavky [vlastní foto] 

[vlastní foto] 

Obrázek č. 39 – Oválné 

přísavky [vlastní foto] 

Obrázek č. 38 – Držák 

přísavek [vlastní foto] 
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9.4 Vakuový ejektor 

Přídržná síla byla 

vytvořená pomocí vakuového 

ejektoru značky Festo konkrétně 

typ Vadmi-200-LS-P. Ten 

funguje na základě Venturiho 

principu. Od tlakového připojení, 

v našem případě kompresoru 

dodávající do systému 6 až 8 

baru, se přivádí stlačený vzduch 

do ejektoru. Tryska v difuzoru 

způsobuje zvýšení rychlosti 

proudění vzduchu až na úroveň 

nadzvukové rychlosti. Po výstupu 

vzduchu z trysky difuzoru dojde 

k zvýšení jeho objemu. Dále 

proudí přes trysku přijímače do 

výstupního otvoru. V průběhu 

tohoto procesu se vytváří 

vakuum v komoře mezi tryskou 

difuzoru a tryskou přijímače. To 

způsobuje nasávání vzduchu 

z otvoru připojení vakua, u nás 

na tento otvor byl pomocí 

hadiček a držáku připojena 

přísavka. Nasátý i odpadní proud vzduch je vypouštěn přes tlumič hluku ven. 

Tento typ vakuového ejektoru je vybavený úsporným zařízením. Na tomto 

zařízení se nastaví rozsah vakua, které by mělo držet výrobek a ejektor je tak 

v provozu pouze pokud klesne hodnota vakua pod požadovanou hodnotu 

z důvodu například netěsností. Během ostatního času zůstává vakuum bez 

zapnutého ejektoru také zachováno díky použití zpětného ventilu. 

Obrázek č. 40 - Vakuový ejektor [vlastní foto] 

Obrázek č. 41 - Schéma ejektoru [23] 
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Po zjištění hmotnosti 

přesouvaného břemena a 

velikosti použité přísavky se 

vypočetla potřebná přídržná síla 

a také velikost potřebného vakua pro nastavení výše popsaného úsporného 

zařízení. 

 Potřebná síla se vypočetla pro polohu, kdy přísavka je ve vodorovné 

poloze a pohyb se provádí ve svislém směru. Byl užit vzorec udávaný 

výrobcem, uvedený i se schématem na Obrázek č. 428.  

Zde m = hmotnost jedné dlaždice 5 x 5 cm byla zjištěna na 0,047 kg. 

Dále g = akcelerace v důsledku gravitace je daná rychlostí 9,81 m/s2.  

Poté a = akcelerace zařízení se bere při nouzovém zastavení, pro robota 

KUKA byla vybrána empirická hodnota akcelerace 6 m/s2. 

A jako poslední S = koeficient bezpečnosti, byl zvolen jako 1,5, jenž se volí u 

přímočarých pohybů. U rotačních pohybů se volí hodnota tohoto koeficientu 2. 

Po dosazení do vzorečku nám vychází potřebná přídržná síla Fh =1,12 N. 

Pokud známe potřebnou sílu, je možné vypočítat i potřebný podtlak. 

Ten se vypočte z idealizovaného vzorečku, bez úniku vzduchu z přísavky a 

dalších působících imperfekcí 

 Fh = Δp * S 

Kde Fh je výše spočítaná přídržná síla 

Obrázek č. 42 - Výpočet přídržné síly [23] 

Graf č. 5 - Princip úsporného zařízení [23] 
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Δp je rozdíl tlaků (1 bar – x, kdy 1 bar se rovná atmosférickému tlaku) 

S je velikost plochy přísavky. Při použití kruhové přísavky s průměrem 40 

mm je tak S = 0,0013 m2.

V tomto vzorečku máme tak pouze jednu neznámu a tou je x, tedy 

hodnota tlaku, kterou je nutno odstranit k vytvoření dostatečně velkého 

podtlaku. Po úpravě vzorečku a po dosazení známých hodnot dostáváme 

hodnotu potřebného podtlaku 0,86 baru a tedy nutnost snížit atmosférický tlak 

o 0,14 baru. 

Po tomto výpočtu a následném nastavení správných hodnot 

potřebného vakua proběhlo sestavení a propojení všech použitých 

komponentů. Na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je vidět přívod stlačeného 

vzduchu žlutou hadičkou do vakuového ejektoru. K němu je dále připojena 

pomocí hadiček a držáku přísavka. K ejektoru jsou dále přivedeny ovládací 

kabely. Na řadu přišlo otestování únosnosti přísavky ještě před připojením 

k robotickému ramenu. Tento test dopadl úspěšně, avšak při uvolňování 

podtlaku zůstal typu hluboké přísavky nechtěný menší podtlak, proto došlo 

k její výměně za vhodnější typ. Před upevněním přísavky na robotické rameno 

proběhla zkouška únosnosti na pokládaných dlaždičkách, která dopadla 

úspěšně. Pro jistotu byla provedena zkouška přísavky na 48 x větší a 47 x 

Graf č. 6 - Schéma zapojení komponentů [vlastní práce] 
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těžší dlaždici s glazovanou povrchovou úpravou, která taktéž dopadla 

úspěšně a tím došlo k demonstraci síly, který tento systém má. 

9.5 Zásobník – rektifikační box 

Toto testování muselo být provedeno bez použití senzorů, protože 

nejsou ve výbavě školní laboratoře. Proto se k tomu, aby bylo možné uchopit 

dlaždice v jejich středu, bylo třeba sestrojit jednoduchý zásobník inspirovaný 

výzkumem ve Švýcarském Zürichu. Ten svým tvarem a natočením pomocí 

gravitačních sil měl zajistit jednotnou polohu dlaždič. Toto řešení však nebylo 

vhodné a mělo několik nevýhod. Nevýhodou je omezená velikost, je totiž nutné 

neustále doplňovat jednotlivé dlaždice do zásobníku, což vyžaduje neustálou 

asistenci, a tím pádem dochází k větší pracnosti. Nevýhodou je, že počet 

použitých odstínů pokládané dlažby, musí odpovídat počtu zásobníků, kdy se 

každý jednotlivý odstín vkládá do jednoho zásobníku. Nesnadný je také pohyb 

robotického ramena s připevněnými přísavkami a dalšími komponenty, který 

v tomto zařízení těžko manipuluje a může dojít například k vytržení hadičky 

přivádějící podtlak a tím k přerušení práce robota. Limitující je velikost 

Obrázek č. 43 - Zapojené zařízení [vlastní foto] 
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zásobníků ku velikosti dlaždic. Například při použití 3 odstínů dlaždic 

s velikostí 60 x 30 cm by bylo nutné použít 3 zásobníky s velkou velikostí 

zásobníků, které samozřejmě musí být umístěné v pracovním poli robotického 

ramene, čím by došlo k velkému omezení plochy možné k obkládání. 

Vzhledem k těmto nevýhodám byl vyzkoušen jiný typ centrování, který 

nebyl popsán ani výše v kapitole Pokládka dlaždice. Byl vytvořen nastavitelný 

centrovač pro více velikostí dlaždič. Toto pro nás vhodné řešení centrování 

nebylo dříve plánované, přišlo až postupem prací. Rektifikační box se skládá 

ze 4 nakloněných plošek, na které robotické rameno držící dlaždici, vytaženou 

přímo z krabice, položí dlažbu. Dlaždice pomocí gravitace sklouzne do těmito 

ploškami vyhrazeného prostoru, a tak se přesně vycentruje a srovná. Robot 

tak dlaždici uchopí přesně ve středu, v přesně definovaném natočení, a může 

ji tak položit přesně na místo určení. Tímto řešením se tak eliminují nevýhody 

řešení předešlého, navíc se jedná o levné a relativně přesné zařízení. Není 

nutné přendávání dlaždic, pouze rozbalení krabic s dlažbou přímo na paletě. 

Což také vede k tomu, že není potřeba více centrovačů pro jednotlivé barevné 

Obrázek č. 44 - Zásobník [vlastní foto] 
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odstíny, ale lze použít jediný. Díky tomu také dojde k ušetření místa na 

pracovní ploše robota. Použít více takovýchto centrovačů by bylo nutné pouze 

v případě, pokud by se pokládaná plocha skládala z více velikostí dlaždic. 

Pohyb robotického ramena je zde také méně složitý, jelikož se jedná o 

základní pohyb dolů či vzhůru a nehrozí tak zavadění komponenty o 

centrovač.  

9.6 Zkouška pokládky 

Před samotnou zkouškou pokládání dlažby, proběhly testy jednotlivých 

komponentů, zdali fungují, tak jak se očekává. Po ověření správnosti se 

veškeré součástky připevnily k robotickému ramenu a došlo 

k naprogramování pohybů robota. V tomto programování se prostor rozdělil 

pomocí souřadnic. Pevně definováno bylo umístění robota, místo odebírání 

materiálu, rektifikačního boxu a místo pokládky. To se nyní programovalo, 

v budoucnu by se však tyto informace zjišťovaly z BIM modelu nebo čidel 

robota, který nyní jimi nebyl osazen. 

Obrázek č. 45 - Centrovač [vlastní foto] 
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Při zkoušce pokládky bylo 

nejprve nataženo lepidlo na 

podklad ručně tak, aby se 

předešlo k nepříjemnostem 

prozatím neodladěného systému 

nanášení lepidla, které je 

souběžně s tímto systémem 

zkoumáno ve školní laboratoři. 

Například by lepidlo mohlo 

zaschnout předtím, nežli by 

došlo k výměně pracovního 

náčiní či k nenanesení lepidla na 

celou pracovní plochu. Poté již 

přešla veškerá práce na robota. 

Ten dokázal zvednout dlaždici, 

přenést ji do rektifikačního boxu 

a poté ji dopravit do lepidlového 

lóže, kde došlo k její pokládce. 

Při pokládce 40 kusů dlaždic byl 

výsledný čas 7 minut a 25 

sekund, to je průměrně 11,1 sekundy na jednu dlaždici. Tento čas byl 

zaznamenán při nastavení 50 procentní rychlosti robota. Při zkouškách 

systému došlo také k pokládce dlaždic na čistý podklad při 100 procentní 

rychlosti, přičemž čas pokládky jedné dlaždice trval přibližně 5,5 sekundy. Této 

rychlosti se dalo dosáhnout díky použití jednoduché techniky rektifikace, která 

probíhala pomocí gravitace ale i za pomocí přesně určených míst kladení dle 

programu a také bez kontroly dlaždic. Při použití senzorů na kontrolu dlaždic, 

správné rektifikace či pokládky by se tento proces o pár sekund prodloužil. 

K výraznějšímu prodloužení této doby, by došlo i při řezání dlaždic. 
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10 SOUHRN 

Výsledkem testu byl složený požadovaný vzor na ploše 20 x 50 cm, při 

použití 40 kusů dlaždic, za výsledný čas 7 minut a 25 sekund. Bylo docíleno 

dostatečného spojení dlaždice s lepidlem, které po zatvrdnutí ukázalo 

dostatečnou údržnost. Rovinnost vydlážděné plochy byla dána imperfekcemi 

dlaždiček dané z výroby, jelikož robotické rameno pokládalo dlaždičky vždy do 

stejné výškové úrovně. Spáry mezi dlaždicemi zůstaly zachovány po celé 

ploše, avšak jejich tloušťka byla, nejspíše nepřesnou rektifikací, jelikož 

v centrovacím boxu zůstala malá vůle, v délce proměnlivá. Všechny tyto 

nedostatky by se daly vyloučit použitím senzorů či použitím kvalitnějších 

dlaždic s totožnými rozměry a kvalitněji provedenou rektifikací. 

Výsledek testu se dá zhodnotit jako úspěšný, jelikož ukázal, že 

navržený pracovní postup robotického systému není nereálný, ale 

samozřejmě až při samotném sestavování a testování celé této soustavy je 

možné přijít na všelijaké úskalí, případně provést potřebné změny. Robot 

odvedl svou práci tak, jak se od něj očekávalo. Pokud by se na sestrojení 

Obrázek č. 46 - Výsledek zkoušky [vlastní foto] 
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takového automatizovaného systému podíleli odborníci z oborů strojírenství, 

IT a v neposlední řadě také stavebnictví s dostatečným časovým fondem, bylo 

by možné z pracovního postupu dláždění a posléze například i z obkládání 

vyloučit potřebu lidského pracovníka úplně, nebo ji alespoň částečně 

minimalizovat pouze na dodání potřebného materiálu, dat a kontrolu 

výsledného díla tak, jak je vidět na následujícím schématu. Tím by se dalo 

předejít problémům popsané v kapitole DŮVODY K POSUNU NA 

STAVEBNICTVÍ 4.0. To by však nutně nemuselo znamenat zvýšení 

nezaměstnanosti. Pouze by došlo k rekvalifikaci zaměstnanců na jiné či nově 

vzniklé pozice spojené s používáním automatizovaných systémů. 

 

  

Graf č. 7 - Schéma dláždění robotem [vlastní tvorba] 



62 
 

11 MULTIKRITERIÁLNÍ POROVNÁNÍ PROVÁDĚNÍ DLAŽEB 

ROBOTEM VS ČLOVĚKEM  

Aby se mohlo pokud možno co nejvíce objektivně rozhodnout, o 

správnosti myšlenky využít automatizovaný systém pro pokládku dlažby, bylo 

provedeno multikriteriální posouzení práce člověka oproti robotovi při 

provádění dláždění. Nejprve bylo nutné zvolit hlavní kritéria, podle kterých 

bude toto porovnání probíhat. 

První vlastnost, kterou by měla mít každá práce, je její bezpečnost. 

Pokud pracuje robot samostatně, nedochází k ohrožení lidí. Pokud přece jen 

bude muset být využit pracovník, který dodrží veškerá bezpečnostní opatření, 

robot rozhodně nesnižuje bezpečnost na pracovišti. Naopak se dá využít při 

všech namáhavých nebo životu ohrožujících úkolech. 

Druhým kritériem jsou měsíční náklady. I když jsou v tuzemsku oproti 

vyspělejším západním státům náklady práce na zaměstnance stále mnohem 

nižší, i tak jsou náklady práce na hodinu vyšší než práce robota. Například 

podle pracovníka automobilky Volkswagen zodpovědného za lidské zdroje 

stojí hodina lidské práce se všemi poplatky 40 eur oproti práci robota pouhých 

5 eur na hodinu, což po přepočtu znamená menší náklady na pracovníka i 

v tuzemských podmínkách. 

Jako třetí nejdůležitější kritérium jsem zvolil pořizovací náklady, jelikož 

při podnikání jde v první řade o peníze. Pořizovací náklady na robota se 

samozřejmě nedávají srovnávat s pořizovacími náklady při práci člověka, 

kterému stačí základní náčiní. Odhadovaná cena robota se může pohybovat 

okolo 750 tisíc korun. Ano, tato cena je sice výrazně větší, avšak s menšími 

průběžnými náklady, rychlostí práce, pracovní dobou či kvalitou odvedené 

práce, díky níž nebudou vznikat reklamace, se tyto náklady relativně rychle 

vrátí. A pokud se bude zvyšovat konkurence ve výrobě těchto robotů, může 

dojít ke snížení pořizovacích cen. 

Dalším kritériem je rychlost práce. Díky nastavitelné rychlosti robota lze 

danou práci odvést za mnohem menší časový úsek při dodržení požadované 

kvality. To je pro lidského pracovníka velmi obtížný úkol. Navíc se omezují 
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neproduktivní vedlejší časy, jako jsou přestávky na občerstvení či vykonání 

potřeby. 

S rychlostí práce souvisí i pracovní doba, jelikož ne jenom, že robot 

práci zvládne rychleji, ale také ji může vykonávat nepřetržitě. Automatizovaný 

systém dokáže odpracovat i 168 týdně, oproti člověku. V Evropě se průměrný 

pracovní čas pohybuje od 39 do 44,5 hodiny týdně. Robot tak dokáže dokončit 

zakázku mnohem dříve, a tak pokračovat na některou další. Díky tomu 

například nebude nutné pořizovat stejný počet robotů jako pracovníků, kteří 

pracují pomaleji a práce jim trvá déle. 

Kvalita díla může jedině stoupat. Tak, jak to vidíme v jiných pracovních 

oborech, kdy se věc vyrobenou například na CNC stroji, nemůže kvalitou i 

sebevíce odborně vzdělaný a zkušený pracovník vyrovnat. Zároveň dochází 

k menším materiálovým ztrátám, čímž dochází i k eliminaci zbytečných 

odpadů. 

Díky rychlému a neomylnému čtení dat robotů z dodaného BIM modelu, 

může automatizovaný dlaždicí systém vyhotovit i ty nejsložitější vzory a 

například pomocí mozaiky vyhotovit nejkomplikovanější fotografie. Skládat 

mozaiku do požadovaného vzhledu nedokáže každý pracovník. A když ano, 

nedokáže to tak rychle a kvalitně jako robot. 

Po rozšíření robotů na stavby již nebude problém shánět odborně 

kvalifikované osoby na stavební práce, které jsou velmi fyzicky náročné, a 

proto se k jejich studiím uchyluje stále méně mladých lidí. I to byl jeden 

z důvodu, proč se automatizace výroby tak rychle rozšířila do jiných oborů. 

Ano, budou zde potřeba opět jiné pozice, na které bude nutné sehnat 

kvalifikované pracovníky, avšak tato pracovní místa nebudou takto fyzicky 

namáhavé. 

Jelikož práce nemusí být vždy dostatek, v pracovní vytíženosti můžeme 

také nalézt výhodu u robotů. Pokud jsou potřeba, vykonávají práci a tím 

spotřebovávají energie a požadují opravy. Pokud nejsou, mohou se uskladnit 

a nepotřebují nějakou zvláštní pozornost čímž plynou minimální náklady. 

Naproti tomu zaměstnanci se vyplácí mzda a s ní i další poplatky, i když práci 

nevykonává, má pracovní volno či je nemocný.  
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Flexibilnost je jedním z výhod zaměstnance, který dokáže vykonávat 

mnohem širší paletu prací, než je tomu u robotů. Ten dokáže vykonávat pouze 

práci, na kterou je určený, nebo je nutné ke změně pracovní činnosti robota 

většinou zdlouhavě přestavovat a programovat. Proto je dobré používat 

automatizované systémy pouze u prací velkých rozsahů či opakování. 

Jako poslední kritérium byla zvolena doprava na místo. Ta je určitě 

náročnější u robota, který potřebuje lidskou asistenci než u zaměstnance, 

který je samostatný. U robotů jsou důležité také jejich proporce, které se budou 

velmi lišit od těch lidských. A jelikož se stavební roboti budou často pohybovat 

v objektech určených pro lidi, tedy menších rozměrů, je proto důležitá váha a 

velikost robotů. 

11.1 VYHODNOCENÍ 

Po zadání veškerých kritériích do Tabulka č. 7, určení jejich jednotlivých 

důležitostí a zadáním jednotlivých hodnot došlo k bodovému ohodnocení. 

Z toho pak vyplývá převaha práce vykonané pomocí robota, kdy došlo 

k vyhodnocení ve prospěch pro člověka pouze ve třech kritériích, které ještě 

většinou neměly takovou důležitost. Proto doufejme v co nejrychlejší a 

nejúspěšnější výsledky podobných výzkumů, jako je tato diplomová práce. Či 

v co nejrychlejší úpravu výrobců robotů pro práci na stavbě a vytvoření více 

robotického náčiní vhodného pro stavební práce, čímž by byl umožněn vznik 

podobných zařízení, jako je již existující zdící robot Hadrian X.  

Tabulka č. 7 - Multikriteriální porovnání [vlastní tvorba] 
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ZÁVĚR 

Téma obsažené v této diplomové práci bylo zvoleno z důvodu 

dlouhodobé stagnace efektivnosti jednotlivých prací na stavbě, jelikož se 

některé stavební práce se vykonávají i přes jejich fyzickou náročnost a možné 

nebezpečí úrazu nepřetržitě stále stejným způsobem. Využití robotů tak, jako 

se tomu povedlo například ve strojírenství, je jednou z cest, jak nejen zvýšit 

efektivnost, odbourat fyzicky náročné práce či zmenšit nebezpečí úrazu, ale i 

zpřesnění a zlevnění stavebních prací. 

K pochopení celého problému bylo nejdříve nutné uvést vývoj celého 

průmyslu a dále pak směr, kterým se dále bude společnost chtít vydávat, tedy 

Průmysl 4.0 z něhož je pak odvozeno Stavebnictví 4.0 s jeho ideami postupu 

pro navrhování, provádění a provozu staveb. Dále byla uvedena data, která 

dokládají naléhavost nutnosti přestoupení na automatizované systémy. Pro 

robotizaci práce bylo vybráno dláždění z keramických dlažeb, u kterého byl 

proveden výpis strojních zařízení momentálně používané v praxi a pak 

výzkum, který se touto problematikou taktéž zabývá. K vytvoření 

automatickému systému pokládky dlažby bylo nejdříve zapotřebí seznámit se 

s veškerými vlastnostmi keramických dlažeb, používaným pracovním 

postupem v praxi a požadavky na kontrolu výsledné vydlážděné plochy. 

Z těchto informací se poté vycházelo při sestavování pracovního 

postupu, který by byl možný realizovat pomocí robotického systému. Po 

rozepsání jednotlivých kroků tohoto postupu došlo na jeho praktické 

vyzkoušení části tohoto postupu. Test spočíval ve vyzvednutí dlaždice na 

připraveném místě, její přenesení do rektifikačního boxu, kde se dlaždice 

srovnala tak, aby ji bylo možné uchopit co nejvíce přesně v jejím středu a 

následné pokládce do lepidlového lóže. Poté co se ukázalo, že je 

pravděpodobně možné sestrojit robota, který dokáže vydláždit plochu došlo 

k multikriteriálnímu porovnání práce, pokud ji vykonává člověk nebo robot. Ze 

zadaných kritérií vyplynulo vhodnost pokračování ve výzkumu a dále i 

reálnému používání takového robota. Proto doufejme v co nejrychlejší a 

nejúspěšnější výsledky podobných výzkumů, jako bylo dosaženo v této práci 

a vznik podobných zařízení pro usnadnění života nás všech.  
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