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Obr. 7a až d Zahrada, která je jakýmsi
zeleným „soklem“, s rostlinami šplhajícími
po stěnách a visícími ze střech ❚
Fig. 7a to d Garden, forming a kind of
“pedestal”, with plants climbing the walls
and hanging from the roofs
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VELKÝ ÚSPĚCH STUDENTŮ PRAŽSKÉ ČVUT V MEZINÁRODNÍ
SOUTĚŽI THE TRAIL BY VINCI CONSTRUCTION VE FRANCII
Velkého mezinárodního úspěchu ve světoňovat a sesbíraný materiál poté účinvém finále soutěže The Trail by VINCI Conně recyklovat v centrální dokovací stanistruction, konaném ve dnech 17. až 18. květci, která zároveň slouží k nabíjení batena v Annecy ve Francii, dosáhl tým Czechrií elektřinou poháněného robota. V příidea studentů 5. ročníku oboru Příprava, propadě rozsáhlejších staveb projekt počítá
voz a realizace staveb z Fakulty stavební
i s koordinací rojů těchto robotů a předČVUT v Praze ve složení Radek Benetka, Jastavuje zajímavý příspěvek českých stukub Starosta, Lucie Stupková a Jakub Volf.
dentů k nastupujícímu konceptu digitaliČeský tým zaujal porotu svým světově uniRobot Květa 001 zovaného Stavebnictví 4.0.
kátním projektem robotického čisticího zaříVítězná cesta týmu Czechidea zapození pro úklid staveniště Květa 001 a v konkurenci čtrnácti čala na Katedře technologie staveb Fakulty stavební ČVUT
týmů získal první cenu Leonard.
v Praze, kde v zimním semestru 2017 vznikl v rámci předVznik robota Květa byl vyvolán potřebou efektivně ře- mětu Robotické technologie ve stavebnictví prvotní nápad
šit znečištění stavenišť různými produkty stavebních pra- projektu čisticího robota. Jednou ze dvou úloh v rámci
cí, jako je zemina, zbytky betonu, malt, výztuže a plasto- předmětu, seznamujícího na přednáškách studenty s pových obalů. Robot je koncipován jako autonomní zaříze- sledním vývojem na poli stavební robotiky a pokročilých
ní, schopné v kombinaci s GPS a BIM modelem staveniště technologií pro Stavebnictví 4.0, jako je 3D tisk nebo drodetekovat oblasti výskytu znečištění, efektivně ho odstra- ny, byl právě návrh konceptu robotické technologie řeší-
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