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První kolo soutěže Merkur perFEKT Challenge proběhlo 
nadmíru úspěšně 
 

V úterý 26. listopadu proběhlo v laboratořích Fakulty elektrotechniky a 
komunikačních technologií (FEKT), VUT v Brně první kolo soutěže Merkur 
perFEKT Challenge určené čtyřčlenným středoškolským týmům. Soutěž 
navazuje na dvouletý úspěšný pilotní provoz soutěže se stavebnicí Merkur.  

Soutěž nabízela pět různých témat řešení, které si soutěžící týmy vybíraly při registraci do 
soutěže. Z důvodu omezených kapacit laboratoří bylo možné přijmout přihlášku pouze 
prvních 30 týmů. I přesto byla kapacita naplněna již měsíc po vyhlášení soutěže. Do Brna 
dorazilo 120 soutěžících, vč. 5 dívek ze středních odborných škol a gymnázií z celé Moravy 
a také části Čech. Soutěž proběhla plně v duchu fair-play a obecně je nutné ocenit znalosti 
studentů z oborů jako je elektro, robotika, programování apod.  

Po pěti hodinách usilovného snažení pak soutěžící předvedli výsledky své práce před 
odbornými porotami jednotlivých garantujících ústavů. Následně proběhlo slavnostní 
vyhlášení i za přítomnosti děkanky fakulty prof. ing. Jarmily Dědkové, CSc. Výsledky 
z jednotlivých kategorií pak dopadly následovně: 

Automatizovaná třídička odpadů 

1. Mechatronici    Střední odborná škola a střední odborné učiliště Lanškroun 

2. Enlightned  Střední škola technická a ekonomická, Olomoucká, Brno 

3. Bekvasolkle  Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod 
Radhoštěm 

Kresba čtyřlístku pomocí robotické ruky 

1. Nový Jiřík  Gymnázium Boskovice 

2. Rožnováci  Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod 
Radhoštěm 

3. Vaxňáci  Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod 
Radhoštěm 
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Samohybný pásovec s dálkovým rádiovým ovládáním 

1. Neprůbojný Graviton  Střední škola a vyšší odborná škola Aplikované kybernetiky, 
Hradec Králové 

2. AlToVáPa  SPŠ Jedovnice 

3. DIGITRONI  Střední průmyslová škola Zlín 

Závod se sluncem 

1. Maxwellovo stříbrné kladivo  Gymnázium Vídeňská, Brno 

2. Profesionální amatéři   Gymnázium Žďár nad Sázavou 

3. Elite electricians  Střední škola technická a ekonomická, Olomoucká, Brno 

Autonomní pásový dopravní prostředek 

1. Bez R(oz)UMU  Střední průmyslová škola, Trutnov 

2. Merkur  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií, 
Purkyňova, Brno 

3. Memory is RAM! Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie 
Břeclav 

Vítězové jednotlivých témat se pak utkají v únoru 2014 v superfinále o celkového vítěze 
pro letošní ročník a získají tak možnost vlastnit na jeden rok veliký putovní pohár pro 
celkového vítěze soutěže.  

Soutěž by samozřejmě nemohla proběhnout bez velké podpory partnerů soutěže (AT&T, 
ABB, Automotive Lighting, ON Semiconductor, FEI, Hella Autotechnik nebo Student 
Agency).  

Mediálními partnery soutěže jsou vydavatelství FCC Public, časopis DPS-AZ, web tzb-
info.cz a časopis Electroscope. V rámci spolupráce s Technickým muzeem v Brně pak 
budou soutěžní práce vystaveny v rámci výstavy „Merkur – legendární stavebnice“, která 
bude probíhat od 12.11.2013 do 9.2.2014. Další informace k soutěži naleznete na webu  
http://www.feec.vutbr.cz/merkur/. 
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