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Osmý ročník Robosoutěže Fakulty elektrotechnické ČVUT 

v Praze ovládli studenti Gymnázia Zlín 

V pátek 16. prosince se v Zengerově posluchárně Fakulty 

elektrotechnické ČVUT na Karlově náměstí uskutečnil finálový zápas 

osmého ročníku Robosoutěže. V něm se utkaly týmy ze středních škol 

a studentů fakulty. V napínavém souboji, který se konal za velkého 

zájmu veřejnosti, zvítězilo družstvo NEXT TEAM z Gymnázia Zlín, jehož 

členy byli Petr Molek, David Strouhal a Jan Vlk. 

Roboty studentských týmů, sestavené ze stavebnice Lego Mindstrorms®, 

soutěžily v úloze nazvané Pathfinder. Ve finálové Robosoutěži se utkalo 16 

středoškolských týmů a stejný počet univerzitních. Různá technická pojetí 

konstrukce robotu, různě zvolené strategie a nadšený zápal studentů pro věc, 

to vše přispělo k neopakovatelné atmosféře, která celou akci provázela.  

Na druhém místě se umístil středoškolský tým #include SSPU.h ve složení 

Lukáš Letrik, Jan Kubeš a Filip Kovačík ze SŠPU v Hodoníně. Bronzovou 

příčku získal univerzitní tým Sufurky ve složení Běloch Miroslav, Shcherban 

Maksym a Bielesch Lukáš.  

V rámci soutěžní úlohy museli studenti středních škol v letošním roce sestavit 

a naprogramovat robota tak, aby samostatně bez jakékoliv další pomoci 

(ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů není 

dovoleno) projel co nejrychleji dráhu od startu vyznačenou na podložce 

černou čarou a zároveň z podložky nesjel, dále bludiště, které následuje na 

konci černé čáry, aniž by přejížděl překážky a nakonec dráhu vyznačenou na 

podložce černou čarou od konce bludiště. 

Hlavní organizátor soutěže Dr. Martin Hlinovský z Fakulty elektrotechnické 

ČVUT k finálovému zápasu říká: „Letošní soutěž byla napínavá do 

posledního okamžiku. Velice oceňuji hlavně neotřelá technické provedení 

jednotlivých robotů a zájem studentů o techniku.“ 
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Kompletní výsledky finálové Robosoutěže jsou k dispozici na stránce: 

http://www.robosoutez.cz/index.php?id=2016_university_list 

 

Kontakt pro média: 

Ing. Libuše Petržílková  

PR manažerka a tisková mluvčí 

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 

tel.: 224 355 620 

mobil: 731 077 387 

 
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 2016/17 nabízí ČVUT svým studentům 123 studijních 

programů a v rámci nich 464 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 2016 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více 

než 4200 světových univerzit, ve skupině univerzit na 501 – 550. místě. V oblasti „Civil and Structural 

Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 151. 

– 200. místě, v oblasti  „Computer Science and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. 

– 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 201. - 250. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. - 200. 
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