
16. MEZINÁRODNÍ 
ROBOTICKÝ DEN 
MFF UK PRAHA  
2. 6. 2019 10-17h Kongresové centrum (metro Vyšehrad) 

VSTUP VOLNÝ 

Robotické sout že, ukázky, prezentace 
Bear Rescue – Free Style – Ketchup House  
Line Follower – MiniSumo – Puck Collect 

Roadside Assistance – RoboCarts – Toy Cleanup 
Sout že jsou také ve variant  „celý robot jen ze stavebnice“ 

 

Detaily a další info: 
http://www.robotickyden.cz 
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Bear Rescue – Záchrana medv da (Standard + KIT) 
Ztratil se mi m j oblíbený plyšák! Kdo ho najde? No p ece robot! 

 

Free Style – Volný styl 
Otev eno všem nadšenc m – v p ehlídce robotických projekt  se 
p edhán jí, kdo postavil nejzajímav jšího, nejužite n jšího nebo 
nejlegra n jšího robota. 

 

Ketchup House – Sklad ke upu (Standard + KIT) 
Dva roboty sbírají na h išti plechovky s ke upem; vyhrává ten, který 
jich „dom “ p iveze nejvíc. 

 

Line Follower – Sledova  áry (Standard + KIT) 
Roboti mají za úkol co nejrychleji sledovat ernou áru. Na dráze však 
mohou být r zné p ekážky – rozdvojení a spojení trat , p edm ty 
na trati, nebo p erušená tra . Usp je jen ten, zdolá všechny p ekážky. 

 

Mini Sumo (Standard + KIT) 
Úkolem robota je vytla it protivníka z ringu. Robot, který z stane 
v ringu déle, vyhrává. 

 

Puck Collect – Sbírání puk  (Standard + KIT) 
Jeden robot sbírá modré, druhý ervené puky. Kdo z nich jich doveze 
do cílové oblasti v rohu h išt  nejvíc? 

 

Roadside Assistance – Silni ní hlídka (Beginner + Advanced) 
Havárie na silnici! P ekážku je t eba odstranit, místo ádn  ozna it 
a náklad naložit na náhradní vozidlo. Také je t eba do elektromobil  
doplnit baterie, a roboti tu jsou práv  na takovou pomoc. 

 

RoboCarts - Robokáry (Standard + KIT) 
Na závodní dráze spolu sout ží až 5 robot  zárove  o to, kdo první 
projede p edem ur ený po et kol.  
Dráha je však plná zatá ek, což robot m závod velmi komplikuje.  

 

Toy Cleanup – Úklid hra ek (Beginner + Advanced) 
Spln ný sen d tí i rodi  – hra ky, rozházené po pokoji, za d ti 
rozt ídí a uklidí robot. 

Standard … volný výb r konstrukce robota, KIT … pouze ze stavebnice 
Beginner … dálkov  ízení roboti, Advanced … samostatní roboti 
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