ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta elektrotechnická
Technická 2, 166 27 Praha 6

TISKOVÁ ZPRÁVA
Robotici z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se zúčastní prestižní
mezinárodní soutěže
Praha, 11. února 2016 – Skupina Multi-robotických systémů, působící na katedře
kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, získala sponzorství na účast
v mezinárodní robotické soutěži Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge.
Tu pořádá v březnu 2017 Univerzita v Abu Dhabi.

O sponzorský příspěvek na účast v soutěži žádalo celkem 143 týmů z nejlepších
univerzit celého světa. Tým Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, který tvoří kromě
členů skupiny Multi-robotických systémů ještě další vědci z kateder kybernetiky a
počítačů a robotická pracoviště z universit v americké Pensylvánii a v Lincolnu ve Velké
Británii, se do soutěže přihlásil s cílem zúčastnit se prestižního klání na hranici
technických možností a pomoci tak spolu s nejlepšími universitami světa posunout vývoj
bezpilotních autonomních prostředků, což je hlavním cílem soutěže. Na svoji účast
v soutěži získal vědecký tým vedený Dr. Martinem Saskou od organizátorů sponzorský
dar ve výši 200 000,- USD, ze kterého je pro ČVUT vyhrazena částka 113 000,- USD.
Vedoucí skupiny Multi-robotických systémů Dr. Saska k soutěži říká: „Jsme rádi, že se
nám podařilo uspět ve velké světové konkurenci a věřím, že máme dostatečně silný tým
a můžeme v soutěži uspět.“, a dodává: „V soutěži budeme řešit dva úkoly. Cílem
prvního bude autonomně detekovat pohybující se automobil s přistávacím zařízením na
taženém vozíku a navést bezpilotní helikoptéru na přistání. Ve druhém úkolu bude
skupina helikoptér lokalizovat statické i pohybující se objekty a kooperativně je
přemísťovat do vyhrazené oblasti. Právě koordinace týmů bezpilotních helikoptér je
hlavní náplní výzkumu skupiny Multi-robotických systémů na ČVUT, zatímco aktivní
manipulace s předměty bude řešena na partnerském pracovišti v Pensylvánii a
algoritmy počítačového vidění částečně pracovníky university v Lincolnu a částečně
vědci na ČVUT."
Další informace o skupině Multi-robotických systémů Fakulty elektrotechnické ČVUT v
Praze naleznete na stránce: http://mrs.felk.cvut.cz/
Informace o soutěži Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge jsou
k dispozici na: http://www.mbzirc.com/
Kontakt pro média:
Ing. Libuše Petržílková, PR manažerka
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
tel.: 224 355 620
mobil: 731 077 387
e-mail: libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době
má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní,

ČVUT v Praze
Fakulta elektrotechnická
Technická 2
166 27 Praha 6

tel.: (+420) 224 351 111
fax: (+420) 224 310 784
www.fel.cvut.cz

IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: KB Praha 6
č.ú. 19-5504540257/0100

biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů. Pro akademický rok 2014/15
nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů a v rámci nich 441 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní
odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat
požadavkům trhu. V roce 2014 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 3000
světových univerzit, ve skupině univerzit na 411. – 420. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering“ bylo ČVUT
hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Computer Science and
Information Systems“ a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and
Astronomy“. Více informací najdete na www.cvut.cz

