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V Praze se sejdou vědecké špičky v oblasti vývoje 
samořídicích aut. Evropský projekt má být odpovědí na 
pokusy firem Google a Tesla 
 

Na půdě ČVUT se v úterý 13. června 2017 uskuteční setkání průmyslové expertní 

skupiny evropského projektu HERCULES. Univerzitní vědci a významní 

zástupci automobilového, leteckého a IT průmyslu v tomto projektu hledají řešení, 

jak konstruovat efektivní a spolehlivé jednotky pro autonomní řízení vozů. Součástí 

workshopu bude i netradiční závod – autonomní model F1 vzniklý na katedře řídicí 

techniky FEL ČVUT se zde utká se svým protějškem z italské univerzity. 

 

HERKULES je ambiciózní projekt Evropské unie financovaný z programu Horizon 2020. 

Jeho cílem je vyvinout platformu pro vestavěné řídicí systémy, která bude pracovat na 

základě Linuxu v reálném čase s vysokým výkonem a nízkou spotřebou. Přesně tak mají v 

budoucnu vypadat řídicí jednotky autonomních aut – kompaktní, spolehlivé a schopné s 

nízkou spotřebou zvládat náročné zpracování dat ze senzorů. Projektu se účastní kromě 

ČVUT také prestižní univerzity UNIMORE (University of Modena and Reggio Emilia) a ETH 

Zürich, koncerny Magneti Marelli a Airbus. Součástí průmyslové expertní skupiny jsou pak 

zástupci dalších významných firem, jako například BMW, Porsche, ARM, Nvidia, a Honeywell. 

Právě tato expertní skupina se sejde 13. června v Praze. 

 

„Vývoj autonomních vozů dnes probíhá na mnoha frontách. K tomu, aby po silnicích mohla 

skutečně jezdit auta bez řidiče, ale chybí například optimalizace a dostatečná spolehlivost 

architektury řídicího systému. Řešení musí být průmyslově použitelné a ideálně nezávislé na 

hardwaru. Právě to je jedním z cílů projektu HERCULES,“ říká profesor Zdeněk Hanzálek z 

katedry řídicí techniky FEL ČVUT. Konkrétním výstupem by mohly být například systémy pro 

bezobslužné parkování aut v místech, kde je běžný provoz aut i chodců. 

 

Vědecký workshop a souboj autonomních vozítek 

Setkání průmyslové expertní skupiny projektu HERCULES se uskuteční v budově ČVUT – 

http://hercules2020.eu/
http://hercules2020.eu/
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CIIRC (Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6) v úterý 13. června 2017 od 9 do 18 

hodin a je částečně přístupné pro odbornou veřejnost. Na programu bude kromě prezentací 

a skupinových workshopů také souboj autonomních modelů aut. Vozítko F1, které vytvořil 

tým pod vedením profesora Zdeňka Hanzálka na katedře řídicí techniky FEL ČVUT, se utká 

v souboji s podobným modelem F1/10 z italské univerzity UNIMORE. 

 

KONTAKT PRO MÉDIA – KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY | IVAN SOBIČKA 

IVAN.SOBICKA@TAKTIQ.COM 

+420 604 166 751 

 

KONTAKT PRO MÉDIA –  FEL ČVUT| ING. LIBUŠE PETRŽÍLKOVÁ 

LIBUSE.PETRZILKOVA@FEL.CVUT.CZ 

+420 731 077 387 

 

 
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) a studuje na 
něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 129 studijních 
programů a v rámci nich 453 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 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více 
než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering“ na 51. – 100. místě, v oblasti 
„Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" 
na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 
251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, 
v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. 
Více informací najdete na www.cvut.cz.  
 

 

http://www.fel.cvut.cz/
http://www.cvut.cz/

