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výzkum, vývoj, vzdělávání

Stále narůstající zájem studentů o Robo-
soutěž potvrdil její již osmý ročník. Pro re-
kordně velký zájem uspořádali jeho pořadate-
lé čtyři předkola pro studenty středních škol. 
Finále soutěže se uskutečnilo 16. prosince 
2016 za velkého zájmu veřejnosti. Ve finálo-

vém kole se střetly vítězné týmy středoško-
láků z předchozích předkol se studenty baka-
lářského studia (v rámci předmětu B3B35RO) 
hostitelské fakulty. Místem konání všech kol 
byla Zengerova posluchárna Fakulty elekt-
rotechnické ČVUT v Praze na Karlově ná-
městí. Ve finálovém kole se utkalo šestnáct 
středoškolských týmů a stejný počet univer-
zitních. Ve velké konkurenci se definitivním 
vítězem stal tým studentů gymnázia ve Zlí-
ně pojmenovaný Next Team ve složení Petr 
Molek, David Strouhal a Jan Vlk (obr. 1). Na 
druhém místě se umístil tým ze SŠPU v Ho-

Robosoutěž 2016 a triumf středoškoláků

doníně (Lukáš Letrik, Jan Kubeš a Filip Ko-
vačík), třetí místo získal univerzitní tým (Mi-
roslav Běloch, Maksym Shcherban a Lukáš 
Bielesch). Na organizování soutěže se již tra-
dičně podílely katedra automatického řízení, 
katedra kybernetiky a katedra měření FEL 

ČVUT. Hlavním organizátorem a moderáto-
rem všech kol soutěže byl Martin Hlinovský. 
Mediálním partnerem a sponzorem akce byl 
rovněž časopis Automa.

Letos se soutěžilo v úloze nazvané Path-
finder, ve které se kombinovaly úlohy sledo-
vání čáry s úlohou bludiště (obr. 2). Originál-

ní technická pojetí konstrukce robotu, různě 
zvolené strategie a nadšený zápal studentů 
pro věc, to vše přispělo k neopakovatelné at-
mosféře, která celou akci provázela. Gratulu-
jeme vítězům, ale ocenění si zaslouží všich-
ni účastníci soutěže za příkladnou reprezen-

taci svých škol. Uznání patří 
rovněž aktivním školám a je-
jich učitelům za záslužnou 
práci se studenty při rozvíje-
ní jejich technické tvořivosti. 
Kompletní výsledky finálové-
ho kola a fotografie jsou do-
stupné na https://www.face-
book.com/robosoutez.

Robosoutěž 2016 
skončila, ať žije 
Robosoutěž 2017

Soutěžní rok 2017 za-
čal soutěží pro žáky druhé-
ho stupně základních škol 
a odpovídajících tříd více-
letých gymnázií z České re-

publiky. Soutěž je určena pro tříčlenné týmy. 
Jejich úkolem je sestavit robot ze stavebnice 
Lego Mindstorm tak, aby splnil zadanou sou-
těžní úlohu, a to co možná nejlépe a v nej-
kratším čase. Týmy své síly změří při společ-
né soutěži v pátek 28. dubna 2017. 

(šm)

Obr. 2. Ukázka části soutěžní úlohy

Obr. 1. Vítězný tým studentů Gymnázia ve 
Zlíně se svým robotem
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TRENDLOG 2017 se bude věnovat 
hlavním trendům v logistice a supply 

chain managementu. Tradičně 
nevynechá oblast maloobchodní 

distribuce.

ESHOPLOG 2017 – 
půldenní konference zaměřená 
na problematiku logistického 

zajištění internetového obchodu.

E-SHOPLOG
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PRODLOG – workshop věnovaný 
logistické podpoře výroby se bude 

věnovat efektivitě logistiky ve 
výrobních podnicích se zaměřením 

jak na větší, tak i na střední a menší 
výrobní fi rmy.

PRODLOG
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PACKLOG – půldenní fórum 
zaměřené na obalová řešení 

a technologie doprovází výstava 
nových typů obalů a obalových 

systémů pro logistiku. Praktické 
ukázky obalových řešení 

poskytnou inspiraci jak zefektivnit 
logistiku fi rem; účastníci 

fóra současně získají přehled 
o globálních a lokálních trendech 

v oblasti transportních obalů.

PACKLOG
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TRANSLOG – Konference TRANSLOG 
se zaměřuje na oblast dopravy zboží, 
a to silniční stejně jako železniční či 

mezikontinentální. Stranou nezustává 
ani návazná oblast spedice. Mezi 

probírané otázky patří lidské zdroje, 
dopravní kapacity, ceny i bezpečnostní 

problematika.

TRANSLOG
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HRLOG – seminář zejména pro 
HR manažery logistických společností, 

ale i pro všechny logistické 
manažery, kteří se intenzivně zabývají 

problematikou lidských zdrojů.

HRLOG
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DESET MINUT PRO ÚSPORU 
A EFEKTIVITU

Desetiminutová „speed-dating“ 
setkání v rámci kongresu 

EASTLOG 2017, kde si logističtí 
specialisté vyslechnou 

v krátkosti a bez závazků nabídku 
partnerů kongresu. Obě strany se 
mají šanci sejít na neutrální půdě 

a zjistit, zda najdou prostor pro 
svou vzájemnou spolupráci.

BUSINESSLOG
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SEELOG – jeden z nejpopulárnějších bodů 
programu kongresu EASTLOG, návštěvy 
logistických center. Účastníci mají na 

výběr z několika exkurzí konaných během 
druhého kongresového dne, na kterých se 
seznámí s logistickými procesy vybraných 

společností.

SEELOG
8

KONTAKT:
MAREK HRABÁNEK, project manager, tel.: + 420 605 296 766, e-mail: marek.hrabanek@atoz.cz, www.eastlog.cz

SPOJTE SVOJE JMÉNO S NEJVĚTŠÍM LOGISTICKÝM KONGRESEM V ČR!

20. ROČNÍK, 
17. – 18. 5. 2017, PRAHA

SPOJTE SVOJE JMÉNO S NEJVĚTŠÍM LOGISTICKÝM KONGRESEM V ČR!

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ DIGITÁLNÍHO VĚKU, ROBOTIZACE, PRACOVNÍ PODMÍNKY... 
POJĎME JIŽ DNES SPOLEČNĚ TVOŘIT BUDOUCNOST LOGISTICKÉHO OBORU!
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