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výzkum, vývoj, vzdělávání

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Pra-
ze (FEL) opět vyhlásila podmínky oblíbené-
ho soutěžního klání Robosoutěž 2017 – již 
devátého ročníku. Soutěž je určena pro tří-
členné týmy středních škol z České republi-
ky. Úkolem každého týmu bude sestavit ro-
bot ze stavebnice Lego® Mindstorms® tak, 
aby co možná nejlépe splnil zadanou sou-
těžní úlohu. Týmy své síly změří při společ-
né soutěži sestrojených robotů ve čtyřech 
samostatných předkolech ve dnech 20., 22., 
24. a 27. listopadu 2017. Každého předkola 
se může zúčastnit maximálně 32 středoškol-
ských týmů. Šest nejlepších týmů z každého 
předkola (celkem 24 týmů) se může zúčastnit 
finálové soutěže (15. prosince 2017) spolu se 
studenty bakalářského programu kybernetika 

Robosoutěž pro střední školy se blíží

a robotika na FEL ČVUT. Hlavní organizátor 
soutěže může navíc udělit maximálně čtyřem 
dalším středoškolským týmům „divokou kar-
tu“, opravňující k účasti ve finálovém kole. 
Účast v soutěži je bezplatná, náklady spoje-
né s účastí (dopravu, ubytování a další nákla-
dy spojené se soutěží) si hradí účastníci sami. 
V průběhu soutěže bude zajištěno občerstve-
ní a každý účastník obdrží na památku tričko. 

Týmy budou přijaty do soutěže v pořadí, 
v jakém se přihlásily. Každá škola může do 
soutěže přihlásit libovolný počet týmů. Po-
řadatel soutěže však garantuje zapůjčení sta-
vebnic Lego maximálně pro tři týmy z každé 
přihlášené školy. 

Soutěžním úkolem bude úloha Střelnice. 
Cílem je sestavit a naprogramovat robot tak, 

aby samostatně bez jakékoliv další pomoci 
sebral na hracím hřišti co nejvíce barevných 
míčků a umístil (vystřelil) je do cílových ob-
lastí (terčů) s různým bodovým ohodnocením. 
O vítězství rozhoduje počet získaných bodů. 
Podrobnější informace o soutěži a jejích pod-
mínkách jsou uvedeny na www.robosoutez.cz.

Pro úplnost uveďme, že letos se 28. dub-
na uskutečnila Robosoutěž pro žáky základ-
ních škol (druhého stupně ZŠ a odpovídají-
cích tříd víceletých gymnázií) a na progra-
mu Dětské univerzity ČVUT byla také letní 
škola o robotech. 

Mediálním partnerem a sponzorem Ro-
bosoutěže je opět redakce časopisu Automa.
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krátké zprávy 

  Nová pracovní skupina 
pro Industry 4.0 ve 
sdružení PLCopen 

Na výroční valné hromadě sdružení 
PLCopen dne 9. června v Amsterodamu 
byli zvoleni členové představenstva sdru-
žení. Předsedou byl na další dva roky opě-
tovně zvolen René Simon z německého 
ústavu ifak (Institut für Automation und 
Kommunikation). Za člena představen-
stva byl také opět zvolen Dirk Vielsäcker 
ze společnosti Siemens.

Speciálním tématem letošní valné 
hromady byla role PLCopen v průmys-
lu 4.0 v souvislosti s tzv. správní skořáp-
kou (Administration Shell), která zajiš-
ťuje propojení s fyzickými objekty, sta-
rá se o komunikaci, ukládání dat apod. 
O tomto tématu hovořil Michael Hoff-
meister ze společnosti Festo, který se 
podílí na tvorbě modelu Industry 4.0 
RAMI. Na valné hromadě bylo rozhod-
nuto, že v rámci PLCopen začne praco-
vat nová pracovní skupina pro zapojení 
PLCopen do aktivit spojených s koncep-
tem Industry 4.0. 

PLCopen je nezávislé sdružení doda-
vatelů a uživatelů průmyslové automati-
zace, které se zaměřuje na řešení otázek 
programování řídicích systémů v průmy-
slu. V současnosti se odborníci z Němec-
ka, Francie, Japonska, Číny, Nizozemska 
a USA snaží položit základy pro standar-
dizaci v oblasti chytré výroby.
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