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výzkum, vývoj, vzdělávání

Vítězem desátého ročníku Robosoutěže 
na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze 
se stal tým s názvem GZ-Team z Gymná-
zia Zlín – Lesní čtvrť, další dvě místa obsa-
dily týmy s názvy Stejně jako loni z Přero-
va a Gymstr 8.O ze Strakonic. Ve finále pod-
zimní části soutěže, v níž zápasilo 25 týmů 
ze středních škol proti jedenácti univerzitním 
robotům, se vozítka potýkala s náročnou úlo-
hou ve stylu legendární hry Pac-Man.

Do podzimní Robosoutěže 2018 se při-
hlásil rekordní počet 156 týmů ze 75 růz-
ných středních škol a gymnázií. Po čty-
řech předkolech se nakonec ve finále sešlo 
36 nejlepších robotů, důmyslně navržených 
a naprogramovaných studentskými týmy ze 
stavebnice Lego. Celkem jedenáct z nich 
přitom do soutěže nasadili univerzitní stu-
denti programu Kybernetika a robotika na 
FEL ČVUT.

Gymnazisti zvítězili nad univerzitními 
studenty

Finálové roboty měly za úkol za 90 sekund 
bez jakéhokoliv dálkového ovládání projet co 
největší část bludiště, jehož plán se v průběhu 
finále měnil. Podobně jako v legendární po-
čítačové hře z 80. let minulého století Pac-
-Man se studentská vozítka musela vyrovnat 
s robotickými duchy, které připravil tým or-
ganizátorů. Duchové zpočátku stáli nehybně 
na hrací ploše, s postupem finále se začali au-
tomaticky posouvat po ploše.

Robosoutěž 2018 vyhrál GZ-Team ze Zlína

Ve vyřazovacím boji se vítězem stal robot 
tříčlenného GZ-Teamu z Gymnázia Zlín ve 
složení Jaroslav Knápek, Jiří Javora a Michal 
Berky. Na druhém místě skončil tým Stejně 

jako loni z Gymnázia Jakuba Škody v Přero-
vě a na třetím místě Gymstr 8.O z Gymnázia 
Strakonice. Gymnazisti tak v soutěži zvítězi-
li nad univerzitními týmy.

„Myslím, že nám pomohlo štěstí a důmy-
slnost. Náš robot si jako jediný průběžně vy-
tváří vnitřní mapu bludiště. Použili jsme pou-
ze jeden senzor s rozpoznáváním barvy, který 
hledí směrem dopředu,“ komentoval dění Ja-
roslav Knápek z vítězného GZ-Teamu. Tento 

tým se v soutěži dobře umístil i minulý rok, 
kdy skončil na čtvrtém místě.

Za deset let svého konání se Robosoutěž 
na českých základních a středních školách 

stala fenoménem. „Úlo-
ha byla těžká a její ná-
ročnost v průběhu finá-
le rostla. Gratuluji všem 
gymnazijním týmům na 
prvních čtyřech místech, 
díky vítězství mohou 
u nás v programu Kyber-
netika a robotika studo-
vat bez přijímaček,“ řekl 
Martin Hlinovský, organi-
zátor soutěže z katedry ří-
dicí techniky FEL ČVUT.

Finále Robosoutěže je 
veřejné a jsou zváni vy-
učující, spolužáci a přá-
telé soutěžících, zástupci 
médií a všichni zájemci 
o mobilní roboty a o stu-
dentské soutěže. Soutěž 

bude pokračovat i v roce 2019, a to jarní částí 
pro druhý stupeň základních škol a první stu-
peň víceletých gymnázií.

Další podrobnosti o akci zájemci najdou 
na webových stránkách www.robosoutez.cz 
nebo www.facebook.com/robosoutez.

Časopis Automa byl už tradičně sponzo-
rem soutěže a v podpoře bude i nadále po-
kračovat.
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Obr. 1. Vítězný GZ-Team z Gymnázia Zlín (foto: FEL ČVUT)
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