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Dálkově řízená robotická ponorka UT-Sub

Plánované využití pro hydro-biologický 
výzkum a vzdělávání ve spolupráci s 
PřF UK v Praze a VČM v Pardubicích.

































Scout

• Autonomní dron

• Řízený přes MAVLink, založený na ROS (Robot Operating System)

• Schopen samostatného letu na základě GPS, IMU, a předem
nastavených letových plánů



ClusterTower / ClusterServer

• Rack/Tower server cluster

• 96 jednotek v jednom 4U “serveru”

• ClusterTower má pouze 8 jednotek

• Na šířku jednoho racku se vejdou 3-4 Towery (= 24-32 jednotek)

• Server má integrované napájení, chlazení a síť

• Tower má pouze integrované napájeni a chlazení



Near Space Experiment – StratoBox 1.0 

• Navazuje Can Sat 2019

• STRATO BOX 1.0 – dosažená výška 33km, Astrobiologický 
experiment 



4 fakulty 3 univerzit
3 ústavy AVČR
2 spolky
1 příspěvková organizace
1 firma

4 faculties of 3 universities
3 institutes of Czech Academy of Sciences
2 associations
1 contributory organisation
1 company







CanSat 2019 

• Mezinárodní soutěž ESA v konstrukci přistávacího modulu  kosmické sondy 

• Účast na FVT Pardubice (Amavet) a účast v národním finále CanSat 2019  

• 2019 – 2020 projekt STRATO BOX



Earth Observers - Experiment na ISS (Astro Pí) 
• Projekt Earth Observers 2019 – 2020 – ISS (Finále Amavet)

• Navazující společný projekt s katedrou geoinformatiky PřF UK -
monitorování globální změny klimatu (sucho, kůrovcová kalamita), se 
zapojení ZŠ do sběru a analýzy dat 



IoT devices -> GNSS + LoRaWAN + Kinéis

TrackerEgg - protecting turtles from poachers

Independent of GSM infrastructure
In comparison with the present designs such as  https://www.cel.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(20)31255-0?utm_source=EA

https://www.cel.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(20)31255-0?utm_source=EA


IoT devices -> GNSS + LoRaWAN + Kinéis

µTurtleTracker
Micro module for tracking of small and juvenile (~2 y.o.) turtles
(to monitor fitness of juvenile turtles released from conservation centres)

nanoTurtleTracker
Robotic platform for offshore tracking

of RFID labeled baby sea turtles

(monitoring of baby turtles when they make 

their way from the nest to offshore waters)


