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Závěr loňského roku a začátek letošního 
byly ve znamení soutěží robotů pro studenty 
a žáky různých typů škol. Může vzniknout 
pochybnost, zda je tak velký zájem o ro-
boty účelný. Důvod je však prostý – je jím 
chvályhodná snaha probudit zájem mládeže 
o techniku a o studium technických oborů. 
Je známo, že tvořivá činnost je návyková. 
Stačí poskytnout příležitost. Když člověk 

má něco samostatně vytvořit, musí překonat 
počáteční neznalost, překonat nesnáze a pře-
moci „vzdorující hmotu“. Pak jako úspěšný 
tvůrce zažije úžasný pocit vítězství a trium-
fu – pocit stvořitele, který potřebuje opako-
vat. Už sama tvořivá činnost je opojná. Mla-
dého člověka s touto zkušeností již asi není 
třeba přesvědčovat, proč by měl studovat 
technickou školu, a nikoliv práva či ekono-
mii. A přiznejme si: lákavější je konstruo vat 

Školy a soutěže robotů

mechanismus (třeba právě robotu) než expe-
rimentovat s regulátorem nebo jiným teore-
tickým problémem.

Merkur perFEKT Challenge

Druhý ročník soutěže Merkur perFEKT 
Challenge se uskutečnil 25. listopadu 2014 
na VUT v Brně. Soutěže se zúčastnilo 
48 týmů z celé republiky (vesměs čtyřčlen-
ných), celkem 214 soutěžících. Soutěží-
cí si mohli vybrat z osmi témat. Jejich za-
dání vytvořily jednotlivé ústavy Fakulty 
elektrotechniky a komunikačních techno-
logií VUT v Brně. Úkolem studentů bylo 
sestavit zadaný mechanismus ze stavebni-
ce Merkuru – a to za pět a půl hodiny. Po-
žadováno bylo např. vytvořit robotické vo-
zítko, automatickou třídičku odpadů nebo 
také synchronní generátor s permanentními 
magnety (obr. 1) a tento produkt propojit 
s elektronikou a naprogramovat ji. Všichni 
soutěžící, kteří splnili zadání, obdrželi di-
plom, který je opravňuje k přijetí na FEKT 
VUT v Brně do studijního programu elekt-
ronika, elektrotechnika, komunikační a ří-
dicí technika, což bylo velké lákadlo pro 
všechny soutěžící.

Robosoutěž 2014

Šestý ročník soutěže se tra-
dičně konal v zaplněné Zenge-
rově posluchárně budovy Fa-
kulty elektrotechnické ČVUT 
v Praze na Karlově náměstí. 
Organizátory byly opět kated-
ra řídicí techniky, katedra ky-
bernetiky a katedra měření, 
„duší akce“ a moderátorem byl 
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. 
Soutěž byla určena pro tří-
členné týmy. Úkolem každého 
bylo sestavit robot ze stavebni-
ce Lego® Mindstorms® tak, aby 
vyhověl předepsaným požadav-
kům na konstrukci a splnil za-
danou soutěžní úlohu – a to co 
možná nejlépe (obr. 2, obr. 3). 
Původně byla Robosoutěž ur-
čena pro studenty bakalářského 
studia z předmětu A3B99RO 
Roboti. Brzy byla rozšířena 
o předkola otevřená studen-
tům středních škol, a stala se 
tak velmi populární. Naposle-
dy byla pro velký zájem zařa-
zena již tři předkola pro stře-
doškolské studenty (14., 21. a 
28. listopadu 2014). Všechna 
byla plně obsazena. Dva vítěz-
né týmy z každého předkola 

(celkem šest týmů) se 12. prosince setka-
ly ve finálovém kole. Zde se utkaly navzá-
jem a s týmy studentů bakalářského studia 

Obr. 1. I ze stavebnice Merkur lze sestrojit syn-
chronní generátor, jak demonstrují účastníci 
soutěže Merkur perFEKT Challenge

Obr. 2. Účastník Robosoutěže 2014 se svým 
soutěžním výtvorem

Obr. 3. Prof. Ripka, děkan FEL ČVUT v Praze, 
obhlíží „úrodu“ Robosoutěže 2014

Obr. 4. Úspěch v soutěži Kyber Robot 2014/2015 si vysloužili 
i nejmladší soutěžící

Obr. 5. Účastníci Robosoutěže 2015 pro základní školy se 
zaujetím sledují svůj robot v bludišti
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FEL. Různá technická pojetí konstrukce ro-
botů, zvolené strategie řízení a nadšený zá-
pal studentů, to vše přispělo k neopakova-
telné atmosféře, která celou akci provázela. 
Podrobnosti a výsledky soutěže jsou uvede-

ny na www.robosoutez.cz, fotografie uvádí 
www.facebook.com/robosoutez.

Kyber Robot 2014/2015

Místem konání populární soutěže Kyber 
Robot je Liberec. Studenti soutěží v kon-

struování, programování a předvádění cho-
reografie svých výtvorů – výukových robotů. 
Tradičně se koná na sklonku roku, v „předmiku-
lášské době“. Termín letošního, již osmého roč-
níku Kyber Robot 2014/2015 byl ale přesunut až 

na 4. březen 2015. 
Uskutečnil se v ob-
jektu Technické 
univerzity v Li-
berci. Organizá-
torem byla TUL, 
Fakulta mechatro-
niky, informatiky 
a mezioborových 
studií, Ústav me-
chatroniky a apli-
kované informati-
ky (www.tuni.tul.
cz). Organizač-
ním garantem byla  
Ing. Lenka Kretsch-
merová, Ph.D. Sou-
těž byla určena pro 
studenty středních 
a základních škol, 
jednotlivce i členy 

zájmových kroužků. Nově byla zavedena i ka-
tegorie „bez omezení věku“, určená pro studen-
ty vysokých škol a širokou veřejnost. Předmě-
tem soutěžení byla libovolná kreace malých 
výukových robotů podle invence soutěžících  
(obr. 4). Hodnocena byla choreografie a krea-
tivita sestavy, využití všech funkcí robotu 

a dodržení časového limitu. Více informa-
cí lze nalézt na www.otevrenauniverzita.cz/
akce/kyberrobot.

Robosoutěž 2015 pro druhý stupeň 
základních škol

Nová varianta soutěže Robosoutěž, jež 
je určena pro tříčlenné týmy žáků druhého 
stupně základních škol a odpovídajících tříd 
víceletých gymnázií z České republiky, se 
uskutečnila 17. dubna 2015 v Zengerově 
posluchárně FEL ČVUT v Praze na Karlo-
vě náměstí. Podobně jako v soutěži pro stu-
denty středních škol a FEL, bylo i zde úko-
lem každého týmu sestavit robot ze staveb-
nice Lego® Mindstorms® tak, aby co možná 
nejlépe splnil zadanou soutěžní úlohu. Ani 
žáci základních škol se nenechali zahanbit 
účastníky soutěže „pro velké děti“ a doká-
zali, že i dvanáctiletí žáci mohou být úspěš-
nými programátory robotů. Podrobnosti 
a výsledky soutěže jsou uvedeny na www.
robosoutez.cz, fotografie na www.facebook.
com/robosoutez.

Vítězové a všichni účastníci soutěží si za-
slouží uznání, jejich učitelům a organizá-
torům soutěží patří poděkování za zásluž-
nou práci.

 

Ladislav Šmejkal

Obr. 6. Soutěžícím Robosoutěže 2015 pro základní školy byla i Zengerova 
posluchárna těsná

Seminář Programovatelné automaty ve vý-
robní technice se uskutečnil 23. dubna 2015 
v budově ČVUT v Praze, Horská 3. Organi-
zovala jej Českomoravská společnost pro au-
tomatizaci (www.cmsa.cz) spolu s Ústavem 
výrobních strojů a zařízení Fakulty stroj-
ní ČVUT v Praze a Teco, a. s., s mediál-
ním partnerstvím odborného časopisu Auto-
ma. Seminář byl určen především učitelům 
středních odborných škol, studentům, dok-
torandům a pracovníkům ČVUT a odborní-
kům z praxe. Jeho cílem bylo účastníky se-
známit s možnostmi využití programovatel-
ných automatů při řízení výrobních strojů, 
linek a pomocných mechanismů, především 
při řešení úloh řízení polohy a pohybu – MC 
(Motion Control).

První část byla věnována prezentaci 
Teco, a. s., a programovatelných automa-
tů Tecomat TC 700, Tecomat Foxtrot a je-
jich možností při řešení úloh MC (Ing. Ja-
romír Klaban, Teco, a. s., www.tecomat.cz). 
O koncepci normy IEC EN 31131-3 pro pro-

Programovatelné automaty ve výrobní technice

gramování úloh MC a o knihovně funkčních 
bloků pro MC podrobně referoval Ing. Josef 
Petera (Teco, a. s.). Předvedl názorné ukázky 
knihovních funkčních bloků při řešení typic-
kých úloh MC. Ing. Petr Vlk (Lintech Libe-
rec) referoval o řešení lineárních posuvných 
os s kluznými ložisky a o jejich výhodném 
použití při konstruování strojů a pomocných 
mechanismů. Jsou použitelné i ve výuce na 
odborných školách a při tvorbě učebních po-
můcek. Ing. Jiří Novotný (Kasko Praha) pre-
zentoval pestrou mozaiku strojů a mecha-
nismů řízených systémy Tecomat. Podrobně 
popsal řízení své poslední aplikace – řízení 
brusky s Tecomat Foxtrotem s jeho modu-
lem GT-7754 (MC pro čtyři osy). Seznámil 
i s programem PLC, na kterém demonstroval 
názornost programování v jazyce CFC s vy-
užitím funkčních bloků pro MC.

Průvodcem laboratořemi Ústavu výrob-
ních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT 
byl Ing. Richard Černý. Seznámil zájemce 
s využitím systémů Tecomat Foxtrot ve vý-

uce v jejich ústavu, ve vybavení laboratoří 
i při řešení výzkumných projektů. Zaslouže-
nou pozornost vzbudil rozlehlý mechanický 
model pružného výrobního systému s dvo-
jicí výukových obráběcích strojů. Manipu-
laci s materiálem, kontrolu a mezioperační 
dopravu zde provádí malý robot na pohyb-
livém pásu. Model byl řešen jako dvouge-
nerační diplomová práce ve spolupráci s ex-
terním pracovištěm Teco (sídlí na ČVUT, 
ve stejné budově). Předveden byl i prototyp 
regulovatelného rychloběžného pneuma-
tického vřetena řízeného systémem Teco-
mat Foxtrot. Ten je řešením disertační prá-
ce někdejšího doktoranda ústavu Ing. Petra 
Konečného, Ph.D. Jeho unikátní vlastností 
je možnost spojité regulace otáček a jejich 
adaptivní volby v závislosti na zátěži. Lze 
řešit i komunikaci PLC se systémem stroje 
CNC. Seminář byl ukázkou možností a vý-
hod spolupráce výrobních firem s technic-
kou univerzitou.

(šm)


