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výzkum, vývoj, vzdělávání

FEL. Různá technická pojetí konstrukce ro-
botů, zvolené strategie řízení a nadšený zá-
pal studentů, to vše přispělo k neopakova-
telné atmosféře, která celou akci provázela. 
Podrobnosti a výsledky soutěže jsou uvede-

ny na www.robosoutez.cz, fotografie uvádí 
www.facebook.com/robosoutez.

Kyber Robot 2014/2015

Místem konání populární soutěže Kyber 
Robot je Liberec. Studenti soutěží v kon-

struování, programování a předvádění cho-
reografie svých výtvorů – výukových robotů. 
Tradičně se koná na sklonku roku, v „předmiku-
lášské době“. Termín letošního, již osmého roč-
níku Kyber Robot 2014/2015 byl ale přesunut až 

na 4. březen 2015. 
Uskutečnil se v ob-
jektu Technické 
univerzity v Li-
berci. Organizá-
torem byla TUL, 
Fakulta mechatro-
niky, informatiky 
a mezioborových 
studií, Ústav me-
chatroniky a apli-
kované informati-
ky (www.tuni.tul.
cz). Organizač-
ním garantem byla  
Ing. Lenka Kretsch-
merová, Ph.D. Sou-
těž byla určena pro 
studenty středních 
a základních škol, 
jednotlivce i členy 

zájmových kroužků. Nově byla zavedena i ka-
tegorie „bez omezení věku“, určená pro studen-
ty vysokých škol a širokou veřejnost. Předmě-
tem soutěžení byla libovolná kreace malých 
výukových robotů podle invence soutěžících  
(obr. 4). Hodnocena byla choreografie a krea-
tivita sestavy, využití všech funkcí robotu 

a dodržení časového limitu. Více informa-
cí lze nalézt na www.otevrenauniverzita.cz/
akce/kyberrobot.

Robosoutěž 2015 pro druhý stupeň 
základních škol

Nová varianta soutěže Robosoutěž, jež 
je určena pro tříčlenné týmy žáků druhého 
stupně základních škol a odpovídajících tříd 
víceletých gymnázií z České republiky, se 
uskutečnila 17. dubna 2015 v Zengerově 
posluchárně FEL ČVUT v Praze na Karlo-
vě náměstí. Podobně jako v soutěži pro stu-
denty středních škol a FEL, bylo i zde úko-
lem každého týmu sestavit robot ze staveb-
nice Lego® Mindstorms® tak, aby co možná 
nejlépe splnil zadanou soutěžní úlohu. Ani 
žáci základních škol se nenechali zahanbit 
účastníky soutěže „pro velké děti“ a doká-
zali, že i dvanáctiletí žáci mohou být úspěš-
nými programátory robotů. Podrobnosti 
a výsledky soutěže jsou uvedeny na www.
robosoutez.cz, fotografie na www.facebook.
com/robosoutez.

Vítězové a všichni účastníci soutěží si za-
slouží uznání, jejich učitelům a organizá-
torům soutěží patří poděkování za zásluž-
nou práci.

 

Ladislav Šmejkal

Obr. 6. Soutěžícím Robosoutěže 2015 pro základní školy byla i Zengerova 
posluchárna těsná

Seminář Programovatelné automaty ve vý-
robní technice se uskutečnil 23. dubna 2015 
v budově ČVUT v Praze, Horská 3. Organi-
zovala jej Českomoravská společnost pro au-
tomatizaci (www.cmsa.cz) spolu s Ústavem 
výrobních strojů a zařízení Fakulty stroj-
ní ČVUT v Praze a Teco, a. s., s mediál-
ním partnerstvím odborného časopisu Auto-
ma. Seminář byl určen především učitelům 
středních odborných škol, studentům, dok-
torandům a pracovníkům ČVUT a odborní-
kům z praxe. Jeho cílem bylo účastníky se-
známit s možnostmi využití programovatel-
ných automatů při řízení výrobních strojů, 
linek a pomocných mechanismů, především 
při řešení úloh řízení polohy a pohybu – MC 
(Motion Control).

První část byla věnována prezentaci 
Teco, a. s., a programovatelných automa-
tů Tecomat TC 700, Tecomat Foxtrot a je-
jich možností při řešení úloh MC (Ing. Ja-
romír Klaban, Teco, a. s., www.tecomat.cz). 
O koncepci normy IEC EN 31131-3 pro pro-

Programovatelné automaty ve výrobní technice

gramování úloh MC a o knihovně funkčních 
bloků pro MC podrobně referoval Ing. Josef 
Petera (Teco, a. s.). Předvedl názorné ukázky 
knihovních funkčních bloků při řešení typic-
kých úloh MC. Ing. Petr Vlk (Lintech Libe-
rec) referoval o řešení lineárních posuvných 
os s kluznými ložisky a o jejich výhodném 
použití při konstruování strojů a pomocných 
mechanismů. Jsou použitelné i ve výuce na 
odborných školách a při tvorbě učebních po-
můcek. Ing. Jiří Novotný (Kasko Praha) pre-
zentoval pestrou mozaiku strojů a mecha-
nismů řízených systémy Tecomat. Podrobně 
popsal řízení své poslední aplikace – řízení 
brusky s Tecomat Foxtrotem s jeho modu-
lem GT-7754 (MC pro čtyři osy). Seznámil 
i s programem PLC, na kterém demonstroval 
názornost programování v jazyce CFC s vy-
užitím funkčních bloků pro MC.

Průvodcem laboratořemi Ústavu výrob-
ních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT 
byl Ing. Richard Černý. Seznámil zájemce 
s využitím systémů Tecomat Foxtrot ve vý-

uce v jejich ústavu, ve vybavení laboratoří 
i při řešení výzkumných projektů. Zaslouže-
nou pozornost vzbudil rozlehlý mechanický 
model pružného výrobního systému s dvo-
jicí výukových obráběcích strojů. Manipu-
laci s materiálem, kontrolu a mezioperační 
dopravu zde provádí malý robot na pohyb-
livém pásu. Model byl řešen jako dvouge-
nerační diplomová práce ve spolupráci s ex-
terním pracovištěm Teco (sídlí na ČVUT, 
ve stejné budově). Předveden byl i prototyp 
regulovatelného rychloběžného pneuma-
tického vřetena řízeného systémem Teco-
mat Foxtrot. Ten je řešením disertační prá-
ce někdejšího doktoranda ústavu Ing. Petra 
Konečného, Ph.D. Jeho unikátní vlastností 
je možnost spojité regulace otáček a jejich 
adaptivní volby v závislosti na zátěži. Lze 
řešit i komunikaci PLC se systémem stroje 
CNC. Seminář byl ukázkou možností a vý-
hod spolupráce výrobních firem s technic-
kou univerzitou.
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