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

TISKOVÁ ZPRÁVA
Robotici z Fakulty elektrotechnické ČVUT pomáhají památkářům mapovat
historické objekty
Praha, 1. března 2016 – Snímání obtížně přístupných míst historických interiérů, to je
úkol, který pomocí dronů pomáhají památkářům řešit členové Skupiny Multi-robotických
systémů, působící na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

V rámci projektu spolufinancovaného katedrou kybernetiky ČVUT v Praze a sdružením
CESNET vědci spolu s pracovníky Národního Památkového Ústavu v Olomouci 26.
února úspěšně nasnímali interiér objektu farnosti ve Šternberku v Olomouckém kraji
bezpilotními helikoptérami.
Právě zdokumentování obtížně přístupných míst kostela pomůže historikům a
architektům zhodnotit potřebu případných restaurátorských prací v projektu obnovy
farnosti.
Vedoucí skupiny Multi-robotických systémů Dr. Martin Saska k projektu říká: „Kromě
senzorického snímání vysoko položených míst kopule kostela, která jsou jinak dostupná
jen pomocí nákladného lešení, jsme poprvé v terénu otestovali unikátní techniku, kterou
právě vyvíjíme a která bude založena na vzájemné stabilizaci formace autonomních
helikoptér, kde jedna z helikoptér nese kameru a ostatní helikoptéry nesou zdroj světla
osvětlující scénu v předem určeném úhlu.“
V současné době jednají pracovníci skupiny o využití dronů pro snímání dalších
historických objektů. Mezi nimi by mohl být Chrám sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí v Praze.
Další informace o skupině Multi-robotických systémů Fakulty elektrotechnické ČVUT v
Praze naleznete na stránce: http://mrs.felk.cvut.cz/
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,
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
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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

