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Finále jarní Robosoutěže ČVUT má tři vítěze. „Záklaďáci“ se
znovu utkají v červnu na festivalu Maker Faire Prague
V pátek 26. dubna 2019 skončilo třídenní finálové klání Robosoutěže ČVUT
pro žáky z druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých
gymnázií. Z konečného počtu 110 týmů, které navzdory těžké úloze zvládly
nasadit do soutěže svého originálního lego robota, vzešli tři vítězové. Tím ale
letos soutěž nekončí – nejlepší roboti a jejich tvůrci se znovu utkají 23. června
na festivalu Maker Faire Prague, před ještě širším publikem.
Finále letošní Robosoutěže pro 2. stupeň ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
se pro ohromný zájem muselo konat ve třech dnech, z každého pak vzešel jeden vítěz:


ve středu 24.4.2019 zvítězil tým Maniaci ve složení Jan Winzig, Niko Sharma a
Anna Winzigova ze Stanice techniků DDM hl. m. Prahy,



ve čtvrtek 25. 4. 2019 se vítězem stal tým Vrakoslav ve složení Jan Doležil,
Adam Hendrych a Filip Hošek z Masarykova klasického gymnázia v Říčanech
u Prahy,



v pátek 26. 4. 2019 pak na stupni vítěze stanul WZM Team z Gymnázia Zlín
ve složení Lukáš Zuzaník a Jakub Frgal.

Roboti museli v časovém limitu 90 vteřin zcela samostatně přesunout a případně
roztřídit co nejvíc barevných kostek rozmístěných na soutěžní ploše do předem
definovaných skladišť. „Soutěžní úkol byl letos poměrně těžký a mnoho přihlášených
týmů vzdalo účast ještě před startem,“ komentuje Martin Hlinovský, hlavní
organizátor Robosoutěže z katedry řídicí techniky FEL ČVUT. „Zvítězily ty týmy,
které dobře promyslely strategii i design a dokázaly naprogramovat roboty tak, aby
se eliminovala náhoda a chyby senzorů.“
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Kingston exhibice na festivalu Maker Faire Prague
Robosoutěž ČVUT je každý rok rozdělena podle věkových kategorií do dvou částí –
na jarní a podzimní. Roboti z druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd
víceletých gymnázií si ale letos budou moci mimořádně zasoutěžit ještě jednou, a to
před mnohem širším publikem – na festivalu novodobých kutilů Maker Faire Prague,
který se koná 22. a 23. června v Praze na Výstavišti. Speciální exhibice
Robosoutěže, kterou uspořádá tým katedry řídicí techniky FEL ČVUT ve spolupráci
se společností Kingston Technology, přinese nové atraktivní souboje a inspiraci pro
další mladé fanoušky robotiky.
Další informace o soutěži najdete na webových stránkách www.robosoutez.cz
nebo www.facebook.com/robosoutez

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17
kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické
budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti
elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a
počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České
republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou
vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta
elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad
prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.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). Studuje na
něm přes 16 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních
programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a
manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat
požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS
World University Rankings, který hodnotil více než 4 700 univerzit po celém světě. V celosvětovém
žebříčku QS World University Rankings je ČVUT mezi 531. – 540. místem a na 9. pozici v regionálním
hodnocení pro Evropu a Asii. V rámci hodnocení pro „Civil and Structural Engineering" je ČVUT mezi
151. – 200. místem, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 201. – 250. místě,
„Computer Science and Information Systems" na 251. – 300. místě, „Electrical and Electronic
Engineering“ na 201. – 250. pozici. V oblasti „Mathematics“ na 301. – 350 místě, „Physics and
Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce, „Architecture/Built
Environment“ na 150. – 200. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT v Praze na 256.
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místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.

