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ABSTRAKT 
 
Cílem diplomové práce je vytvořit robotický sběrač golfových míčků a dobíjecí 
stanici, tedy systém, který automatizuje proces sběru míčů na golfových cvičných 
plochách. Robot nahradí lidskou manuální činnost ve sběru a eliminuje riziko 
poranění obsluhy cvičné plochy. Zároveň respektuje funkční, psychologické, 
ekologické a estetické nároky. Vymezuje se dnešním standardním principům sběru 
za přítomnosti obsluhy a prezentuje nový způsob obsluhy cvičné plochy. 
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Robotický sběrač, sběr, golf, design, dobíjecí stanice, driving range, golfový míček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The main aim of this master's thesis is create golf ball picker with charging station. 
These two components create the system, which automates process of golf ball 
collection on driving range. The robot replaces human manual activity in this branch 
and it eliminates injury. On the other hand, robot respects functional, psychological, 
ecological and aesthetic demands. It demarcates standard principles of these days and 
new way how to collect balls on driving range. 
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Úvod 

ÚVOD 
 
Tématem diplomové práce je návrh automatického sběrače golfových míčků 
s dobíjecí stanicí. Souvisí s nejnovějším způsobem sběru golfových míčků pomocí 
robotického sběrače a lze je považovat za aktuální, protože v současné době je na 
světovém trhu pouze jeden komerčně prodávaný sběrač, a to od značky Bellrobotics. 

V diplomové práci je analyzována celá problematika sběru na cvičných 
plochách, popsán průběh vývoje designu finální varianty a podrobně rozebrána 
konstrukce robotického sběrače golfových míčků. Během řešení všech dílčích 
problémů byly brány v potaz nejen estetické nároky na design ale také na funkci 
zařízení. 

Jedná se o sofistikovaného robota, který nahradí člověka ve sběru golfových 
míčků na cvičné louce. Takový robot vyhodnotí oblast s největším počtem míčů 
a začne je sbírat až do okamžiku, kdy naplní sběrný koš. S plným sběrným košem se 
robot přesune k dobíjecí stanici, kde se jednak dobije a jednak vyprázdní plný 
zásobník. Pod dobíjecí stanicí je sestava čistících kartáčů, které z míčků odstraní 
nečistoty a připraví je pro distribuci pomocí výdejního automatu. Robot je tedy 
schopen samostatně vyhledávat míčky, sebrat je a dopravit se k dobíjecí stanici. 

Z designérského hlediska je důležité věnovat pozornost začlenění stanice 
i sběrače do golfového prostředí a dbát nejen na estetické nároky, ale také na funkci 
stroje. Zároveň sběrač nesmí rušit uklidňující pocit vnímaní přírody, který golf 
nabízí. 
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1  PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
Tato část závěrečné zprávy diplomové práce se zaobírá především historickou 
analýzou sběru golfových míčků a dalších dílčích součástí golfu, které jsou se 
sběrem spjaty. O vzniku golfu samotného se dodnes vedou spory, tudíž není takřka 
možné datovat počátky vzniku tréninkových ploch, které tvoří pracovní prostředí 
automatického sběrače. Z tohoto důvodu jsem do historické analýzy zahrnul historii 
golfu a další historické souvislosti. 
 
 
1.1  Historická analýza 
 
 
1.1.1 Předchůdci golfu 
O prvních počátcích golfu, které by byly označeny za vznik této hry, se dodnes 
vedou spory. Nejčastěji se však za předchůdce této hry považuje hra zvaná „Chole“ 
[6]. Jedná se o středověkou hru, která vznikla na severu Francie v roce 1353 [20]. 
Podstata této hry spočívala v tom, že hráč měl za úkol přiblížit dřevěný hranol k cíli 
pomocí upravené hole, která připomínala paličku (obr. 1). Cíl v tomto případě 
představoval kolík zabodnutý do trávy. Hra „Chole“ se následně rozšířila do Skotska, 
hlavně díky skotským vojákům. Ti hru údajně poprvé spatřili při bitvě u Bauge 
(1421), kdy bojovali na straně Francie proti Velké Británii [20]. Hře „Chole“ však 
chyběla podstatná součást golfu, jamka. Skoti následně doplnili hru o jamku, upravili 
ji a označili tuto změněnou hru jako golf. 
 

 

Obr. 1 Ilustrace hry „Chole“ 

Zdroj: http://www.oldgolf.cz/ 
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1.1.2 Zrod golfu 
Nově vzniklý golf se stal mezi Skoty velice populární. Nejvíce jej hráli vojáci 
Skotské armády [30]. Tato popularita ale přerostla v závislost. Vojáci hráli golf 
namísto toho, aby trénovali střelbu z luku, či se věnovali jinému cvičení. Problém 
rozptylování vojsk zašel až tak daleko, že roku 1457 byla tato hra zakázána 
oficiálním výnosem skotského parlamentu. Skotský král Jakub II. trestal porušení 
zákazu dokonce smrtí [42]. Omezující ustanovení se však minula účinkem a golf se 
stával i přesto stále populárnějším. Jeho oblíbenost vedla k tomu, že roku 1497 byl 
zrušen zákaz vztahující se na tuto hru [17]. Centrem golfu se stalo východní pobřeží 
Skotska, přesněji okolí St. Andrews. Stejnojmennému hřišti byl dokonce udělen 
čestný status královského hřiště, který mu náleží dodnes. St. Andrews se považuje za 
kolébku golfu a pyšní se rovněž statusem nejstaršího dochovaného hřiště na světě 
[20].  V průběhu 16. a 17. století se golf rozšířil ze St. Andrews po celém Skotsku 
a následně i do Anglie. Golfem se začala bavit také šlechta, hlavně mladí zástupci 
šlechtického rodu, kteří si touto hrou krátili dlouhé chvíle. Šlechta se podílela i na 
dalším velkém vzestupu v oblíbenosti hry ve světě. Golf se velmi rychle rozšiřoval 
z Anglie přes Francii do celé Evropy. Stal se ukázkou prestiže ve společenských 
kruzích. Díky velké oblíbenosti u šlechty, se začal označovat jako hra gentlemanů 
a dámám nebyl dovolen hrát.  
 
 

 
Obr. 2 Dobová malba anglického hráče 

Zdroj: http://www.oldgolf.cz/ 
 
 

1.1.2 
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1.1.3 První golfoví sběrači 
Historie sběru golfových míčků je velice úzce spojena s historií golfu samotného. 
Zajímavý historický mezník v oblasti sběru prvních míčků se datuje do 16. století, 
kdy byl poprvé použit termín „Caddie“. [6] Tento pojem označuje tzv. “pomocníka¨ 
hráče, který mu nejen radil, ale také sbíral jeho míčky (obr. 2). 
 
Caddy 
Jak jsem zmínil, golf byl velice populární hrou nejen v Anglii, ale i ve Francii. Právě 
ve Francii si jej totiž oblíbil anglický král, který si k této hře brával na pomoc kadety 
francouzské armády. Odtud pochází pojem „caddy“. Podle pravidel golfu je caddy 
(tedy správně česky "nosič") osoba, která v souladu s pravidly [19] pomáhá hráči, 
což může zahrnovat i nošení holí nebo „péči o hráče během hry". Caddy je také 
jediná osoba (pokud mluvíme o individuální soutěži), která má dovoleno hráči 
poradit [18]. Caddy byl tedy prvním člověkem, který měl za úkol sbírat po hráči jeho 
odehrané míčky. 

V počátcích driving range (neboli cvičné louky) neexistovaly ochranné 
pomůcky, které by chránily sbírajícího člověka před zásahem letících míčů [6], proto 
se tento problém řešil různými způsoby, jako například prvními ochrannými obleky 
(obr. 3). 
 
 

 
Obr. 3 Ochranný oblek sběrače míčů 

Zdroj: http://www.eberhardequipment.com/golf-ball-picker/987/ 
 
 

Ruční způsob sběru golfových míčků se udržel až do první poloviny 20. století, kdy 
jej začaly nahrazovat upravené nástroje, či první stroje s pohonnou jednotkou. Hra 
byla zpočátku velice nákladným koníčkem. Ačkoli si uchovala svou prestiž a pověst 
hry gentlemanů, stalo se tak na úkor ostatních zájemců. Střední nebo snad nižší 
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společenská třída si zkrátka nemohla dovolit hrát golf. Tento fakt měl dopad i na 
vznik golfových hřišť, tedy cvičných prostor pro veřejnost. Jelikož veřejnost golf 
nehrála, nevznikaly ani tyto prostory. Trénink profesionálů nebo amatérských hráčů 
probíhal na různých místech. Využívaly se zámecké zahrady, louky, pole či dokonce 
vodní plochy. Sběr potom měli na starosti právě lidé z nižších tříd, kteří si tímto 
způsobem buď přivydělávali, nebo to byl zkrátka jediný způsob, jak se ke golfu 
dostat. Profesionálové trénovali na jakési cvičné louce a ostatní byli diváky (obr. 4). 
 

 
Obr. 4 Profesionální hráč Bobby Jones trénuje 

Zdroj: thegolfgirl.blogspot.com 
 
Ruční sběrače se vyvíjely podle uvážení těch, kteří míčky sbírali. Využívaly se různé 
ruční nástroje, které usnadňovaly tuto práci, ale jednalo se spíše o nádoby pro 
přenášení sesbíraných míčků. Lze říci, že žádný historicky významný pokrok tyto 
pomůcky nezaznamenaly ani v průběhu 20. století. Za určitý posun ve sběru lze 
považovat ruční sběrače, které již byly vybaveny mechanickým zařízením pro sběr 
a současně zásobníkem. Tyto a další sběrače jsou podrobněji popsány v kapitolách 
věnovaných designérské a technické analýze.  

V následujícím odstavci je charakterizována cvičná louka čili driving range. 
 
1.1.4 Driving range 
Cvičná louka, nebo častěji užívaný název „Driving Range“, je speciálně navržený 
prostor, kde mohou golfisté trénovat a zlepšovat svoje dovednosti [19]. 

Na této cvičné louce jsou umístěny značky, většinou v podobě plechových 
cedulí, které znázorňují vzdálenost od odpaliště. Bývají umístěny po padesáti 
metrech či yardech (obr. 5) a umožňují hráči kontrolovat délku svých úderů. Dále se 
na Driving Range mohou nacházet různé sítě, cvičná jamkoviště a spousta dalších 
reklamních předmětů, které slouží jakožto pomyslné cíle. Hráč trénuje a zlepšuje 
svou hru tím, že se snaží zahrát na libovolný z těchto cílů [55]. Tato výbava cvičné 
louky patří do mobiliáře golfového hřiště [10] a stává se překážkou v práci sběrače 
golfových míčků. Jakožto nedílná součást Driving Range musí být ale zachována 
a právě robotický sběrač je stroj, který se musí přizpůsobit. 

1.1.4 
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Obr. 5 Cvičná louka s označením vzdáleností 

Zdroj: http://www.mitchellsgolf.com/new/images/DR/DR14.JPG 
 
 
Existuje i několik výjimečných cvičných prostor jako například vodní hladina. Ve 
světě jsou k vidění i Driving Ranges, které tvoří vodní hladina (obr. 6), po níž 
speciálně upravené míčky po dopadu plují. Míče jsou potom sbírány personálem do 
sítí. V tomto případě slouží ke sběru loď a jedná se o světovou výjimku. 
 
 

 
Obr. 6 Vodní Driving Range 

Zdroj: http://tnhcdn.xemzi.com/ 
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Na cvičných loukách se v současné době pro označení vzdálenosti používají 
informační cedule, které byly v historii zastoupeny přírodninami. Pokud bylo třeba 
změřit vzdálenost odpalu, hráč porovnával polohu dopadu míče se stromy či jiným 
porostem, o kterém věděl, jak daleko se nachází. Zaměřování byla opět práce 
caddyho, který nakrokoval vzdálenost k tomuto stromu a sdělil ji hráči. V dobách 
meziválečného golfu bylo naprosto běžné, že caddy přeměřoval hřiště pomocí 
krokování i během noci před turnajem [37]. 
 
 
1.1.5 Pokrok ve sběru golfových míčků 
Samotná činnost sběru se usnadnila a zefektivnila až s příchodem již zmíněných 
zásobníkových sběračů. Tyto produkty jsou i dnes na trhu k dispozici a jsou 
podrobněji popsány v kapitolách věnovaných designérské a technické analýze. Na 
obr. 7 lze vidět ruční sběrač pro sběr míčků po jednom a na obr. 8 další druh sběrače, 
který sebere více míčků najednou.  
 

 
Obr. 7 Ruční sběrač jednotlivých míčků 

Zdroj: http://www.sprintsport.cz/i/?i=200007_a.jpg&w=700&h=450 
 

1.1.5 
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Obr. 8 Manuální sběrač většího počtu míčků 

Zdroj: http://img.diytrade.com/ 
 
 
Další posun ve sběru míčků je spojen s využíváním vozidel pro sběr [46]. Sběrače 
potom mohou být součástí vozidla nebo se jedná o sběrače bez pohonné jednotky, 
které jsou k vozidlu mechanicky připojeny. Konstrukce, navržená pro sběr velkého 
množství míčků, je uvedena na obr. 9. 
 

 
Obr. 9 Mechanický sběrač bez pohonné jednotky 

Zdroj: http://www.ittec.cz/pic/sberace-micku/rs-raper_425.gif 
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Tuto konstrukci lze připevnit k upravenému golfovému vozíku (obr. 10 – 
MPR 1120 G) nebo k upravenému automobilu. V nich potom jezdí obsluha Driving 
Range mezi překážkami, dojíždí k odpáleným míčkům a sbírá je do sběrných košů. 
Následně tyto koše vyprázdní, roztřídí míčky a připraví je pro další hráče. 
Mechanické sběrače jsou v současné době nejvíce používanými zařízeními pro sběr 
golfových míčků. 
 
 

 
Obr. 10 MPT 1220 G 

Zdroj: http://bennettequipment.com/upfile/vehicle/20130112202154.JPG 
 
 
Nejvýraznější pokrok ve sběru golfových míčků představují robotické sběrače. 
Vývoj v oblasti robotizace sběru je teprve v počátcích, avšak existuje několik 
prototypů, které byly vyvíjeny především na zahraničních univerzitách. Jako 
zástupce takového prototypu mohu uvést robota pod pracovním názvem „Golf Ball 
Collecting Robot“ (obr. 11), kterého vytvořili studenti Bucknell University. 
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Obr. 11 Golf ball Collecting Robot 

Zdroj: http://www.ece.wisc.edu/ 
 
 
Jediným komerčně prodávaným robotickým sběračem golfových míčků je tzv. 
Ballpicker (obr. 12) od společnosti Bellrobotics [13]. Tento robot lze považovat 
z historického hlediska za vrchol robotizace sběru golfových míčků.  

 
 

 

Obr. 12 Robotický sběrač golfových míčků 

Zdroj: www.bellrobotics.com 
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1.2 Designérská analýza 
 
 
1.2.1 Manuální sběrače 
Manuálním (ručním) sběračem rozumíme nástroj, který usnadňuje sběr jednotlivých 
golfových míčků, je přímo používán zaměstnancem Driving Range a není nikterak 
automatizovaný.  
 
 
1.2.2 Manuální sběrače pro sběr jednotlivých míčků  
Tento způsob sběru je velice náročný jak fyzicky, tak časově. Sebrané míčky se plní 
do zásobníku umístěného v horní části sběrače (obr. 13), jehož kapacita se pohybuje 
od 50 do 100 míčů.  
 
 

 

Obr. 13 Ruční sběrač jednotlivých míčků 

Zdroj: www.golfprorodinu.cz/user/shop/big/384(1).jpg 
 
 
Materiály a design 

V případě ručního sběrače jednotlivých míčků (obr. 13) by měly být použity 
především lehké materiály s dostatečnou pevností, což je nutné respektovat i v rámci 
designu. Sběrný koš je proto obšitý umělým plátnem, které oběma požadavkům 
vyhovuje. Spodní část koše je nahrazena síťovinou, aby bylo možné sledovat, do jaké 
míry je sběrač naplněn. V případě poškození síťoviny se sběrač stává nepoužitelným, 
takže tento materiál lze považovat z hlediska pevnosti za rizikový. Kapsa na sběrném 
koši nemá speciální použití, spíše dotváří vzhled tohoto typu sběrače. Barevné 
provedení odpovídá požadavkům trhu – používá se černá nebo tmavě zelená barva. 
„Hrdlo“ sběrače je tvořeno z tvrzeného plastu, který zcela vyhovuje pevnostním 
požadavkům. Často namáhané místo, tedy ústí hrdla sběrače, je oplechované, což 
jednoznačně prodlužuje životnost celého nástroje. 
 

1.2.1 

1.2.2 
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Ergonomie 

Sběrač je vybaven madlem, které je přizpůsobeno pro 95 % uživatelů (pozn. údaj 
výrobce). Madlo je dostatečně velké, vyhovuje velikosti mužské i ženské ruky. 
Hmotnost tohoto sběrače rovněž umožňuje práci ženě stejně jako muži. Hmotnost 
naplněného sběrače při kapacitě 100 míčků dosahuje cca 10 kg. 
 
 
1.2.3 Manuální sběrač pro sběr více míčků najednou  
Při využití manuálního sběrače většího počtu míčků najednou ve vozíkovém 
 provedení (obr. 14) se zvyšuje efektivnost sběru a současně se snižuje fyzická 
náročnost. Jedná se o způsob, při kterém je obsluha nucena tlačit sběrač podobný 
manuální sekačce. Tímto vozíkem se přejíždí přes skupiny míčků, které se 
zachytávají ve sběrném válci. Válec následně přesune sebrané míče do sběrného 
koše. (obr. 14) 
 
 

 

Obr. 14 Manuální sběrač většího počtu míčků 

Zdroj: http://img.diytrade.com/  
 
 
Přidaná hodnota 

Přidaná hodnota spočívá v použití sběrného válce, který se skládá z řady sběrných 
disků, což zajišťuje výrazně efektivnější způsob sběru míčků. Systém sběrného válce 
se proto používá nejčastěji, vzhledem ke své jednoduchosti a přitom zcela dostačující 
efektivitě. Kapacita sběrného koše je několikanásobně větší než v případě sběrače 
jednotlivých míčků (pro porovnání viz obr. 13). 
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Výraz designu 

Již při prvním pohledu je jasné, že konstrukce a funkčnost sběrače přesahují nároky 
na design [23]. Jedná se velice jednoduchý nemotorizovaný stroj, který je s ohledem 
na hmotnost a funkci zcela přizpůsobený konstrukci. Z designerského hlediska lze 
konstatovat, že na estetickou stránku tohoto zařízení není brán zřetel. 
 
Ergonomie 

Z ergonomického hlediska splňuje tento typ sběračů požadavky kladené na běžně 
užívaná tlačná zařízení [32]. 
 
 
1.2.4 Mechanické sběrače bez pohonné jednotky 
Nástroje tohoto typu jsou dnes nejvíce rozšířeným zařízením pro sběr míčů na 
tréninkových golfových plochách. Princip práce sběrače bez pohonné jednotky je 
obdobný jako u předešlého „vozíkového“ sběrače. Jedná se o svařenou konstrukci, 
osazenou sběrnými válci, které hází sebrané míče do sběrných košů. (obr. 15). 
Hlavním nedostatkem těchto sběračů je to, že postrádají pohonnou jednotku, a proto 
se připojují k nějakému vozidlu. Tato vozidla jsou pořizována zejména podle 
finančních možností daného golfového klubu (může se jednat o přestavby starších 
automobilů i o vozidla určená speciálně pro golfové prostředí). 

Design mechanického sběrače golfových míčků bez pohonné jednotky je 
zcela podřízen konstrukci a možnostem daného výrobce. Z hlediska designu se lze 
v tomto případě zaměřit snad jen na barevné řešení. Obvyklou barvou použitou na 
tomto zařízení je zelená, která je v souladu s přírodním prostředím golfového 
prostoru.  

 
 

 
Obr. 15 Automatický sběrač bez pohonné jednotky 

Zdroj: www.golforever.com/en/attachments/2013/03/21/f455a1ab701ebb65029de723f8cddd00.jpg 
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1.2.5 Pohonné jednotky pro sběrače 
Výše zmíněná konstrukce určená pro sběr míčů (automatický sběrač bez pohonné 
jednotky) je nejčastěji umísťována před běžně používané golfové vozíky, které jsou 
však přizpůsobeny pro sběr tak, že jsou vybaveny bezpečnostní klecí [7]. Tato klec 
chrání obsluhu před náhodným zásahem letících objektů. Golfové vozíky však nejsou 
předmětem této diplomové práce, proto nebudu jejich design podrobně rozebírat 
a zaměřím se prostřednictvím vybraných vyráběných produktů pouze na jejich 
nejpodstatnější rysy. 
 
EZ GO MPT 1200 

EZ Go je jednou z nejrozšířenějších značek na světě v oblasti výroby golfových 
vozíků a výrobce těchto vozíků, společnost EZ-Go, patří mezi čtyři, historicky 
nejstarší, výrobce [46]. 

Typ elektro vozíku, který je označen MPT 1200 G, byl upraven speciálně pro 
sběr míčů na Driving Range (obr. 16). Tato úprava spočívá v osazení stroje 
ochranným rámem a kovou sítí [12]. Jelikož se nejedná o golfový vozík určený pro 
hru, je vybaven také nákladovým prostorem v zadní části vozu, což rozšiřuje 
možnosti jeho využití. 
 
 

 

Obr. 16 MPT 1200 G 

Zdroj: 
fttp://imgcdn.thewebconsole.com/S3WEB1311/gallery/50f7816273030.jpg?geometry(650%3E)&v=2 
 
 
Golf Cart I 

Toto označení nese další zástupce golfových vozíků, který se používá jako pohonné 
zařízení pro sběrače golfových míčků (obr. 17). Ačkoli se jedná o přestavbu sériově 
vyráběného vozíku, do celkového designu tohoto elektromobilu kupodivu zapadá. 
Klec, kterou je vozidlo osazeno, působí velice robustně stejně jako lem nárazníku. 
Tvarování nárazníku utváří výraz vozu, a ačkoli není designován spolu s klecí, 
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výrazově spolu tyto dva rozdílné prvky koexistují. V porovnání s modelem MPT 
1200 G (obr. 16) je přestavba tohoto vozíku vyřešena lépe, protože Golf Cart 
I působí celkově odolněji. To je pro výraz vozidla obrněného vůči zásahům 
golfových míčků zcela stěžejní. 
 
 

 

Obr. 17 Golf Cart I 

Zdroj: http://www.golf-vozitka.eu/ 
 
 
1.2.6 Robotizované sběrače 
V této kapitole jsou charakterizovány robotické sběrače, které se již komerčně 
produkují, nebo byly zatím vytvořeny pouze jejich prototypy a výroba nebyla 
zahájena. Tito roboti představují inovaci v zařízeních určených pro golfové účely. 
Automatické sběrače míčků tohoto typu jsou na světovém trhu poměrně mladým 
produktem, a proto nemají příliš zástupců. Existují však různé projekty, například 
univerzitní, které se zabývají řešením robota pro sběr golfových míčků. Takovéto 
projekty jsou ale ve většině případů zaměřeny spíše na technickou část problému, 
tzn. technické řešení stroje, než na design. 
 
Ballpicker 

Ballpicker (obr. 18) je ve světě rozšířený produkt od firmy Bellrobotics, který lze 
potkat na golfových tréninkových plochách po celém světě. Jedná se o „nového 
neúnavného pomocníka ve sběru golfových míčků“  [39]. Ballpicker sbírá 
samostatně rozmístěné míčky na tréninkové ploše a využívá k tomu počítač, který 
ovládá pět skupin po čtyřech discích [4]. V okamžiku, kdy naplní svou kapacitu 
(výrobce udává 300 míčů), odjíždí robot na naprogramované místo, kde vysype 
sebrané míče a vrací se opět sbírat další tréninkové míčky. Tento proces neustále 
opakuje. Stroj pracuje na stejném principu jako robotická sekačka od téhož výrobce, 
která nese název Bigmow (obr. 19). Ballpicker je složen z prakticky stejných 
komponentů jako Bigmow s tím rozdílem, že sečící zařízení je nahrazeno 
mechanismem pro sběr a uložení míčů [4]. 
 Společnost Bellrobotics nabízí i další komponenty pro rozšíření stroje 
Ballpicker. Jsou jimi dopravník, pračka a výdejní automat. Dopravník dopraví míčky 
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vysypané robotem do myčky, kde se zbaví přebytečných nečistot a následně 
pokračují přímo do výdejního automatu. Zde jsou připraveny pro dalšího hráče. 

Výrobce udává, že při použití dvou sběračů označených Ballpicker společně 
s dvěma sekačkami Bigmow, lze bezstarostně zajistit údržbu až 40 000 m2 
tréninkové plochy, přičemž tyto vzájemně komunikují a nepřekáží si při práci. 
 
 

 

Obr. 18 Ballpicker 

Zdroj: http://www.belrobotics.com/images 
 
 

 

Obr. 19 Bigmow  

Zdroj: http://www.belrobotics.com/images 
 
 
Ballpicker je složen ze dvou tvarově rozdílných částí. Za první část můžeme 
považovat kryt kol, pohonné a sběrné jednotky. Druhou částí je potom kryt řídící 
jednotky a systému kamer. Oblý tvar působí biomorfním dojmem, což je zcela 
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logické, pokud si uvědomíme jaké je pracovní prostředí tohoto stroje. Biomorfní či 
organické tvary pozorujeme v organismech živé přírody,[38] takže zvolený tvar této 
části Ballpickeru respektuje pracovní prostředí stroje. Tvarování „vrchlíku“ 
s kamerou je však zcela jiné. Ostré úhly a tvar komolého jehlanu jsou zde použity 
podle mého názoru poněkud nevhodně. Navzdory snaze tento vrchlík začlenit do 
celkového tvaru zaoblením, stále narážím na nesourodost obou krytů. Design by měl 
být ucelený a jednotný [1], [28], [41], což u tohoto produktu postrádám. Volba 
zelené barvy je zcela v pořádku a zapadá do charakteru golfového hřiště. 
 
 
1.2.7 Prototypy 
 
Golf Ball Collectin Robot 

Toto označení nese prototyp robota (obr. 20), který vytvořili studenti z Bucknell 
University. Robot je určený pro sběr golfových míčků a funguje na podobném 
principu jako zmíněný Ballpicker. Jelikož se jedná o studentský projekt, jsou použity 
takové komponenty, které byly dosažitelné. Zrak robota zajišťuje webkamera. Nosný 
rám prototypu je uzpůsoben vlastnostem materiálů použitých u jednotlivých částí. 
Jeho mozek pracuje na Matlabu [36]. 

Z hlediska designu nelze tento prototyp hodnotit či srovnávat, protože design 
přístroje nebyl řešen, prioritou projektu bylo konstrukční a technické řešení robota. 

 
 

 

Obr. 20 Golf Ball Collecting Robot 

Zdroj: http://www.ece.wisc.edu/ 
 
 
Dalším z řady projektů, které se zabývají vývojem robota pro sběr golfových míčků, 
je projekt METU (Middle East Technical University), označený ME 407 (obr. 21). 
Robot opět využívá obdobné prostředky pro sběr míčů jako již zmíněné modely. 
Design robota se zaměřuje na technické a konstrukční ztvárnění, nikoli na vzhled či 
estetiku. 

1.2.7 
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Obr. 21 ME 407  

Zdroj: http://i.ytimg.com 
 
 
1.2.8 Robotizované stroje 
Automatizované sofistikované sekačky jsou stroji, které jsou robotickému sběrači po 
technické stránce velmi blízké. Dá se říci, že pokud u sekačky vyjmeme žací ústrojí 
a nahradíme ho sběrnými válci, docílíme toho, že vytvoříme robota, který bude mít 
obdobné schopnosti jako sběrač golfových míčků.  

Tvarování těchto sekacích strojů, zejména jejich hlavních výrazových částí, 
lze tedy považovat za inspiraci při návrhu designu robotického sběrače golfových 
míčků. Z tohoto důvodu jsou vybráni zástupci elektronických sekaček, které 
analyzuji z hlediska designu. 
 
Robomow 

Robomow (obr. 22) je jedním ze tří modelů robotizovaných sečících strojů značky 
Friendly Robotics, který je výrobcem deklarován jako zástupce střední třídy [40]. 
Střední třídou rozumíme, že jeho operační rádius je do 600 m2 plochy určené 
k posečení.  
 



 
 
 

 
strana 
31 

Přehled současného stavu poznání 
 

 

Obr. 22 Robomow 

Zdroj: http://www.robomow.com/ 
 

Designérský přístup k produktu 

Sekačka Robomow je určena pro práci ve volné přírodě nebo na zahradě. Z toho 
důvodu je její hlavní výrazový prvek, kterým je hlavní zelený kryt, oblého tvaru. 
Inspirace přírodou, konkrétně listem, je velmi vhodně zvoleným způsobem, jak 
vyčlenit základní hmotu stroje. Rozdělení na dvě barvy, kdy každá z nich odděluje 
jeden výrazový prvek, je také velmi zdařilé. Tmavé krytování podvozku, žacího 
ústrojí a kol opticky zdůrazňuje nízké těžiště stroje. Ačkoli z fyzikálního hlediska 
tomu tak není, tvarování velmi čistého zeleného krytu vytváří pocit těžiště 
v samotném středu žacího ústrojí. Tato myšlenka optického přesunutí těžiště na 
místo, kde se odehrává samotné sečení, mne inspirovala při tvarování robotického 
sběrače golfových míčků. 
 
 
Ergonomie 

Bezpečnost zařízení zajišťuje červené tlačítko STOP v horní části stroje, které je 
velice výrazné, nepřehlédnutelné a dostatečné velké. Tím umožňuje rychlé vypnutí 
stroje a zajišťuje, že v případě poruchy nedojde ke zranění osob a stroj může být 
okamžitě vyřazen z provozu. Dalším ergonomickým prvkem je samotný panel 
ovládání této sekačky (obr. 23). 
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Obr. 23 Ovládání sekačky Robomow 

Zdroj: http://www.robomow.com/ 
 
 
Panel je velmi přehledný a jednoduše ovladatelný. Uživatel vybírá z několika 
programů a může nastavovat základní požadavky na robota bez jakýchkoli zásahů do 
vnitřního prostoru zařízení. Sekačka je také schopna komunikovat s mobilním 
telefonem, který nabízí uživateli další a další možnosti v nastavení stroje bez nutnosti 
fyzicky náročných úkonů. 
 
 
Kompoziční řešení 

Robomow je poháněn zadními koly, která jsou v kompozici robota přiznaná, tzn., 
nejsou krytovaná. Mezi koly se nachází elektronika, ovládací panel a většina prvků, 
které k ovládání stroje potřebuje uživatel. Oproti zadní pohonné části má robot ještě 
žací část, která je situovaná právě před hnanými koly. Aby bylo docíleno optického 
potlačení kol a zdůraznilo se žací ústrojí, je robot v přední části rozšířen. Tyto dva 
sektory jsou opticky spojeny v jeden celek pomocí zeleného krytu v horní části 
robota, který funguje jednak jako nosný prvek designu sekačky, jednak tvarově 
propojuje žací i pohonnou část. 
 
 
Husqvarna 500 SQM 

Dalším zástupcem robotických sekaček, který využívám jako inspiraci při 
navrhování designu mého sběrače, je sekačka Husqvarna 500 SQM (obr. 24). 
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Obr. 24 Husqvarna 500 SQM 

Zdroj: http://www.villagemowers.com.au/ 
 
 
Designérský přístup k produktu 

Oproti předchozí sekačce má stroj Husqvarna 500 SQM hnaná kola situovaná 
v přední části. Opět je z obr. 24 patrné hlavní rozdělení krytování stroje. Bílý kryt je 
oproti tmavému tvarován robustnější, avšak s méně detaily. Toto řešení vytváří dva 
hlavní prvky stroje, přičemž vyniká především jednodušší kryt v horní části. Kontrast 
antracitové šedé s bílou působí velice dobře. Lze také vypozorovat rozdílné členění 
obou dílů, kdy tmavší a tedy i členitější spodní část vytváří dojem oblasti 
zdůrazňující spíše technickou stránku robota. Světlý horní díl svým tvarem vzhled 
zařízení odlehčuje a dotváří celkový dojem lehkosti a výrazu stroje.  
 
 
Závěrem lze konstatovat, že kontrast je velmi často využíván právě v tomto duchu, 
kdy základna je geometricky tvarovaná, tmavá a pevná, zatímco horní část stroje je 
naopak světlá, jednodušší co se týče členění ploch, avšak prvky v ní použité jsou 
důraznější.  

Z tohoto poznání o vytváření celkového dojmu a designu na základě takto 
pojatého kontrastu jsem vycházel při řešení úkolu zadaného v diplomové práci. 
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1.3 Technická analýza 
V technické analýze jsou popsány dosavadní způsoby a prostředky pro sběr 
golfových míčků, a to nejen na tréninkové cvičné ploše. Sběrače z technického 
hlediska neprošly příliš velkým vývojem, existuje pouze několik málo nástrojů 
a strojů, které člověku ulehčují sběr. Nejnovějším způsobem sběru je využívání 
robotického sběrače, ovšem zatím je na světovém trhu pouze jeden takový sběrač, 
a to Ballpicker od značky Bellrobotics. Je to v podstatě upravená robotická sekačka 
od stejnojmenného výrobce. 
 
 
1.3.1 Osobní ruční sběrač 
Osobní ruční sběrač lze zařadit mezi nástroje určené ke sběru golfových míčků, které 
však nejsou určené pro tréninkové plochy. Tento typ sběrače může mít každý hráč ve 
svém „Bagu“ (Bag je pouzdro pro golfové hole, které nosí či vozí každý hráč během 
hry) a využívat jej pro sebrání míčku z těžko přístupných míst jako jsou například 
dno vodní překážky, vysoká tráva, písek, bahno a další podobná místa.  
 Jedná se o teleskopickou násadu, na jejímž konci je umístěna hlavice 
o průměru něco málo větším, než je samotný golfový míček. Do této hlavice se 
míček zasekne a poté může být vytažen z vody, písku, bahna atd.  
 
 

 

Obr. 25 Ruční osobní sběrač 

Zdroj: http://www.golftime.cz 
 
 
Hlavice takového teleskopického sběrače se liší podle výrobce. Hlavice má buď tvar 
jamky, která je vybavena zarážkou (viz obr. 25), nebo jiného kruhového tvaru 
umožňující zaseknutí míčku (příklad na obr. 26). 
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Obr. 26 Hlavice ručního sběrače 

Zdroj: http://i.ytimg.com/ 
 
 
Hlavice může být kromě kovové varianty s nerezovou úpravou vyrobena také ze 
skelných vláken a potažena zeleným polyesterem. Teleskopická násada je nejčastěji 
vyráběna z hliníku a její hmotnost se pohybuje mezi 200 až 300 gramy. Délka násady 
se také liší podle výrobce, obvykle dosahuje 3 metrů. Násady sběračů jsou však 
obecně ve složeném stavu dlouhé maximálně jako nejdelší golfové hole, a to z toho 
důvodu, aby se teleskopický sběrač (označovaný také jako lovítko) vešel do bagu 
společně s ostatními holemi. 
 
 
1.3.2 Sběrné válce 
Jedním z dalších způsobů, které má hráč nebo sběrač k dispozici, pokud chce sebrat 
bez námahy postupně větší počet míčků, je využití sběrného válce (viz obr. 27). Stále 
se však jedná o sběr jednotlivých míčů, takže efektivita sběru není velká. Válec je 
nejčastěji vyráběn z plastu o daném průměru. Jeho délka souvisí s kapacitou 
sebraných míčů (např. 21 míčků) a u jednotlivých výrobců těchto zařízení se liší. 
 
 

 

Obr. 27 Sběrný válec 

Zdroj: http://cdn.nexternal.com 
 
 

1.3.2 
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1.3.3 Sběrné válce se zásobníkem 
Sběrné válce se také vyrábějí se zásobníkem na 50 až 100 míčů a za účelem redukce 
váhy mají tyto sběrače velice primitivní konstrukci. Jedná se v podstatě o již popsaný 
způsob sběru – jednotlivé míčky se vtlačují do ústí trubice a následně se vytlačují do 
vaku na jejím druhém konci. Tento hliníkový válec bývá také kvůli redukci váhy 
velmi často různě odlehčován, např. vrtáním otvorů do sběrné trubice. Uvědomíme-li 
si, že jedno sto míčů, které byly sebrány v mokrém terénu a je tedy mezi nimi 
i mnoho nečistot, může vážit až 10 kilogramů, je minimalizace hmotnosti prázdného 
sběrače nutností. Z ergonomického hlediska se zohledňuje také tvar madla (musí být 
ergonomicky přizpůsobené uživatelům s rozdílnými tělesnými proporcemi [16]) 
a existují i typy sběračů s nastavitelnou délkou sběrného válce.  

Na obr. 28 je pro příklad zobrazen ruční sběrač CLIKKA BAG s kapacitou 
55 míčků. Zásobník je vyroben z laminovaného plátna, které nemůže poškodit 
vlhkost či nečistoty na sebraných míčích. Tento textilní vak je otevíratelný, se zipem. 
 
 

 

Obr. 28 Sběrný válec se zásobníkem - ruční sběrač CLIKKA BAG 

Zdroj: http://www.ittec.cz/cs/site/vybaveni_golf_hrist/distribuce-micu/sberace-micku/duchell-
sberace.htm 

 
 
1.3.4 Drátěné koše pro sběr 
V případě drátěného koše pro sběr míčů se nejedná přímo o přípravek, který byl 
původně primárně určen pro sběr golfových míčů, ovšem bylo zjištěno, že tento 
způsob sběru je velmi vhodný pro sběr v zákoutí. Sběrač opět využívá velmi 
primitivního způsobu sběru, kdy uživatel jednoduše přejíždí míčky touto klecí 
umístěnou na konci násady, a míčky jí propadávají pouze dovnitř, nikoli ven 
(obr. 29). Drátěný koš je velmi lehký, proto je tento způsob sběru velice šetrný 
k trávníku a přitom je efektivnější než využití sběrného válce. Pro svoji lehkost jsou 
drátěné koše využívány hlavně při sběru tréninkových míčů na tréninkovém 
jamkovišti, tedy greenu. Green je totiž tvořen velmi jemnými stébly trávy a je 
nadměrně náchylný na poškození.  
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Obr. 29 Drátěný koš pro sběr golfových míčků 

Zdroj: http://cdn.hotfrog.com/ 
 
 
1.3.5 Pojízdné mechanické sběrače 
Mezi pojízdné mechanické sběrače řadím všechny typy sběračů, které jsou či nejsou 
vybavené pohonem, umožňují sběr většího počtu míčů a při práci s nimi je nutná 
přítomnost obsluhy. Nezahrnuji tedy mezi ně robotické sběrače.  
 
Malý pojízdný sběrač 

Malým pojízdným sběračem nazývám takový nástroj, který dokáže sbírat více míčů 
najednou, je však omezen kapacitou sběrného koše. V podstatě se jedná 
o nejrozšířenější typ sběrače, který je ovládán i poháněn lidskou silou. Obsluha 
takového nástroje jej tlačí před sebou a sbírá tak míče (viz obr. 30). Míčky se 
zasekávají ve sběrných válcích, které je velmi jednoduše vhazují do sběrného koše 
umístěného před těmito válci. Pojízdné sběrače se liší především podle své šíře, čili 
prostoru, kde mohou být sebrány míčky (obvykle záběr 50 cm pro jeden sběrný 
válec, nejvíce používané typizované šířky jsou proto 50 cm nebo 100 cm). Dalším 
kritériem je potom kapacita sběrného koše (obvykle 300 míčků). Disky jsou 
nejčastěji vyrobeny z plechu, který dostačuje svou odolností. Sběrné koše bývají 
vyráběny z plastu, nebo jsou drátěné kvůli redukci hmotnosti. Základem konstrukce 
je rám, do kterého jsou vsazeny sběrné disky, koš a madlo určené k ovládání. Zadní 
kola jsou nahrazena sérií disků. V přední části sběrače je pouze podpěrné menší kolo, 
které je otočné ve své ose. Slouží k rozložení hmotnosti sběrače a tedy k zajištění 
optimálního tlaku na trávník. Ulehčuje také obsluze manipulaci se sběračem pří 
zatáčení. 
 

1.3.5 
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Obr. 30 Malý pojízdný sběrač 

Zdroj: http://www.epicgolfireland.com/DoubleBasketCollector.jpg 
 
 
Pojízdný sběrač určený na green 

Alternativou předchozího sběrače je sběrač určený pro práci na greenu a dalších 
nízko sečených plochách (obr. 31). Takový podklad je velice náchylný vůči 
poškození a plechové sběrné disky by na něm zanechávaly stopy. To by vedlo ke 
zhoršování kvality greenu a postupně i k jeho nenávratnému poškození. Z tohoto 
důvodu existuje alternativa pojízdného sběrače, u které jsou plechové disky 
nahrazeny gumovými „štětinami“, které lépe rozkládají hmotnost a jsou tak šetrnější 
k podkladu. 
 Upravené disky jsou také velice vhodné pro hůře dostupná místa. Výrobce 
udává, že takový sběrač je vhodný pro sběr v těžko přístupné trávě, kde nejsou míčky 
prakticky viditelné, či dokonce pro sběr míčků pod vodou. Sběrač dokáže současně 
sesbírat až 25 golfových míčků. 
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Obr. 31 Sběrač s gumovými sběrnými disky 

Zdroj: http://www.doyle-golf.com/ 
 
Sběr pomocí golfového vozíku 

Mezi nejvíce rozšířený způsob sběru golfových míčků patří využití golfového 
vozíku, či jiného vyřazeného automobilu, který slouží jako pohonná jednotka 
sběrače. Sběrač určený k použití společně s vozidlem je uveden na obr. 32. Jedná se 
o svařenou konstrukci, na jejímž konci se nachází dva náboje v jedné ose. V tomto 
místě je sběrač připevněn na pohonnou jednotku (golfový vozík, automobil, atd.). 
Spojení odebírá 5 stupňů volnosti a z toho důvodu by nebyl sběrač schopen jiného 
pohybu než otáčivého s centrem otáčení právě v místě spoje. Aby sběrač neomezil 
pohyb sběrného vozíku, který jej tlačí, je vybaven otočným kolem ve své přední 
části. V případě sběrných válců se jedná o identický systém, který byl popsán 
v předchozích případech. Opět se míčky zasekávají do sběrného válce a jsou 
vhazovány do sběrných košů. Každý segment, který se skládá se sběrného válce 
a koše, je také pohyblivý. Důvodem je upevnění na otočném kloubu, což umožňuje 
natáčení jednotlivých segmentů a dobré manévrovací schopnosti celé sestavy. Sběrač 
může být složen z několika segmentů, čímž lze počtem segmentů upravovat šířku 
celé sestavy. Na obr. 33 je vyfocena sestava, která se skládá z pěti jednotek. Tento 
počet již umožňuje současně sbírat poměrně velké množství golfových míčků, aniž 
by byla omezena manévrovací schopnost vozidla. 
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Obr. 32 Sběrač určený před vozidlo 

Zdroj: http://www.golforever.com/ 
 
 

 

Obr. 33 Sběrač určený před vozidlo (5 segmentů) 

Zdroj: https://susansternberg.files.wordpress.com 
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1.3.6 Robotické sběrače 
Robotické sběrače jsou vhodným řešením z více důvodů, za hlavní lze považovat 
bezpečnost tohoto zařízení. Již není nutná obsluha, protože robotizovaný sběrač 
pracuje zcela samostatně, a nehrozí proto riziko zasažení pracovníka golfového hřiště 
během sběru. Pro jistotu znovu upozorňuji, že personál Driving Range (cvičné louky) 
sbírá míče během provozu, tedy když hráči trénují a odpalují a mohou zasáhnout 
sběrný vozík.  
 
Ballpicker 

Ballpicker je komerčně nejúspěšnějším robotem společnosti Bellrobotics, který 
vznikl přepracováním modelu robotické sekačky Bigmow (obr. 34). Žací lišta 
sekačky byla nahrazena zásobníkem se sběrným mechanismem (obr. 35).  
 Ballpicker je vybaven celkem dvěma pohony. První z nich ovládá pár kol 
v zadní části robota, která zajišťují pohyb celého zařízení. Druhý pohon uvádí do 
pohybu sběrný válec. Ten není jako u předchozích ručních sběračů roztáčen 
mechanicky společně s koly, ale točí se nezávisle. Řešení dvou pohonů je zde 
zvoleno proto, že poháněná kola jsou umístěna v zadní části robota. (Více informací 
o tomto způsobu řešení pohonu včetně dalších možností je uvedeno v kapitole 
věnované technickému řešení mého návrhu.) 
 
 

 

Obr. 34 Bigmow 

Zdroj: http://www.bellrobotics.com 
 

1.3.6 
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Obr. 35 Žací lišty sekačky Bigmow 

Zdroj: http://www.bellrobotics.com 
 
 

 
Obr. 36 Konstrukce robota Ballpicker 

Zdroj: www.bellrobotics.com 
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Na obr. 36 je zobrazeno vnitřní uspořádání robota Ballpicker. Jelikož je tento robot 
poháněn koly, jejichž osa se nachází za sběrným válcem, nelze pro pohon kol 
a sběrného válce zvolit jeden motor. Za účelem docílit rozložení váhy a zlepšit 
ovladatelnost robota je zde namontována čtveřice menších kol v samotném čele 
tohoto zařízení. Tato kola nejsou nikterak poháněna, ale jsou upevněna na otočném 
kloubu, což umožňuje podporu při všech otáčivých pohybech robota. Kola se tedy 
natáčejí vlivem působení vnějších sil. Odlehčení sběrného válce otočným kolem se 
běžně používá (i u ručních a mechanických sběračů), protože tato podpora zamezuje 
tomu, aby sběrné disky poškodily cvičnou louku (zejména, pokud je její povrch 
podmáčený). 
 Ballpicker je jediným komerčně rozšířeným zástupcem robotických sběračů. 
Existují i další robotické sběrače, jsou to však nejčastěji studentské projekty (které 
byly popsány v kapitole věnované historické analýze). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
Pokud si uvědomíme absenci robotických sběračů na českém trhu a porovnáme ji 
s faktem, že je v České republice přibližně sto golfových hřišť, která mají cvičná 
odpaliště, lze předpokládat, že robotický sběrač golfových míčků má v tomto 
sportovním odvětví své využití. Způsoby sběru běžně používané v současnosti 
vyžadují přítomnost obsluhy, takže zaměstnanec věnuje minimálně část pracovní 
doby této činnosti, při které může být i zraněn letícím míčem. 

Lze říci, že doposud je jediným výrobcem komerčně používaného 
robotického sběrače společnost Bellrobotics. Tento sběrač není z hlediska designu 
nikterak sympatický, ale zároveň je plně funkční. Z tohoto důvodu se domnívám, že 
téma diplomové práce spočívající v návrhu designu takového přístroje je zajímavé 
a současně prakticky využitelné. Nabízí se možnost využít některé praktické 
zkušenosti i technologie použité u zmiňovaného Ballpickeru [13].  
 Zajímavý design sběrače golfových míčků může přispět k růstu prestiže 
golfového klubu, která jej bude využívat. Golfová hřiště si vzájemně konkurují, 
a proto se jejich management snaží zviditelnit golfový klub nejen zkvalitňováním 
poskytovaných služeb, ale také zvyšováním úrovně technického zázemí. Uživatele – 
golfisty oslovuje také vzhled klubu a tedy i design zařízení, která se k provozu 
golfového hřiště používají. Zároveň se golf stává stále populárnějším a oblíbenějším, 
takže každý rok přibývá mnoho golfistů, pro které se estetické a uklidňující prostředí 
tréninkové plochy stává součástí jejich každodenního života. S ohledem na tento fakt 
musí být design tohoto přístroje navržen a uzpůsoben [34]. 
 
Jednotlivé úkoly, které vedou ke splnění cíle diplomové práce, lze vyjádřit pomocí 
následujících bodů: 

• návrh designu karoserie, 
• návrh designu dobíjecí stanice robota, 
• konstrukční řešení pohonné jednotky stroje, 
• konstrukční řešení sběrné jednotky stroje, 
• uzpůsobení designu stroje vůči jeho funkci, 
• celkové rozměry sběrače, 
• hmotnost sběrače, 
• způsob napájení baterií a kapacita baterií, 
• způsob dobíjení stroje, 
• návrh způsobu orientace robota v prostoru. 

 
 

 

  



 
 
 

 
strana 
45 

Variantní studie designu 
 

3 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
Jelikož je design robota velmi úzce spojen s jeho konstrukcí, představím v této 
kapitole nejen variantní studie designu, ale také konstrukční koncepty, z nichž byl 
jeden vybrán jako finální. V každém konstrukčním konceptu jsou uvedeny jeho 
přednosti, ale i nedostatky. 
 
 
3.1 Konstruk ční varianty 
 
3.1.1 Varianta A 
 

 

Obr. 37 Studie – Varianta A 
 
Charakteristika 

• Elektromotory jsou umístěny za sběrným válcem, řemen přenáší jejich výkon na 
kola. 

• Kontaktní bod dobíjení se nachází v zadní části robota. 
• Řídící jednotka je v čelní části robota. 
• Sebrané míče jsou vysypávány na dno spádovaného zásobníku. 
• Míčky, zaseknuté ve sběrném válci, jsou uvolňovány „hráběmi“ (znázorněné 

žlutě). 
• Každý z elektromotorů pohání jedno kolo a jednu polovinu sběrného válce. 
• Zadní kolo je pouze podpěrné, poháněná kola jsou v přední části robota.  

3.1.1 

3.1 

3 
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Výhody 

• Jednoduché upevnění elektromotorů a převodovky (nejsou v ose kol). 
 

Nevýhody 

• Nutný mechanismus napínání řemenu. 
 
 
3.1.2 Varianta B 
 

 
Obr. 38 Studie – Varianta B 

 
Charakteristika 

• Oproti variantě A jsou elektromotory umístěny přímo v ose kol. 
• Kontaktní bod pro dobíjení je v zadní části robota. 
• Každý z elektromotorů pohání jedno přední kolo a polovinu sběrného válce. 
• Zadní kolo je opět pouze podpěrné, na otočném kloubu. 

 
Výhody 

• Umístění elektromotorů do osy kol nezabírá místo. Elektromotory zatěžují 
přední kola a zvyšují trakci. 

 
Nevýhody 

• Elektromotory musí být zasazeny ve válcovém rámu, komplikovanější 
uložení než u varianty A.   
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3.1.3 Varianta C 
 

 

Obr. 39 Studie – Varianta C 
 
 
Charakteristika 

• Poháněná kola jsou v zadní části robota. 
• V přední části jsou tři podpěrná kola. 
• Elektromotory jsou v ose kol jako u varianty B. 
• Sběrný koš je před sběrným válcem, nikoli za ním jako u variant A a B. 
 
Výhody 

• Vhodnější umístění sběrného koše z hlediska uvolňování míčů ze sběrných disků. 
• Kontaktní bod dobíjení přímo u baterií v přední části robota. 
 
Nevýhody 

• Poloha sběrného koše před sběrným válcem nekoresponduje se zamýšleným 
tvarovým řešením. 

• Potřeba tří podpěrných kol (namísto jednoho) pro zvýšení stability (kola jsou 
tlačena, nikoli tažena, v případě jednoho tlačeného kola by byl robot nestabilní). 

 
  

3.1.3 
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3.2 Použité metody 
Dle naskicovaných návrhů (obr. 40) jsem vytvořil tři koncepční varianty designu 
sběrače golfových míčků. Tyto varianty jsem ručně vymodeloval ze dvou materiálů. 
Jedním z nich byla průmyslová plastelína („clay“) – viz obr. 41, druhým sochařská 
hlína (obr. 42 a 43). 

Model z hlíny je rozdělen na dvě poloviny, z nichž každá prezentuje 
rozdílnou variantu designu. Jelikož je robot symetrický, mohl jsem si dovolit 
pracovat pouze na jedné jeho polovině a sloučit tak dvě varianty do jednoho modelu 
(obr. 44).  Uvedené materiály jsem zvolil především z toho důvodu, že umožňují 
zásah v prakticky jakékoli fázi tvarování. Oproti tomu nejsou zcela trvanlivé, jako 
například polyuretan, ovšem trvanlivost nebyla u koncepčního modelu prioritou. 
Během modelování variant jsem si tedy mohl ujasnit a vyřešit různé kolize 
a nedokonalosti tvarování a vytvořil jsem tři koncepty, na kterých jsem se současně 
pokusil nastínit tři rozdílné možnosti tvarování mého robota. Tyto tři varianty jsem 
následně vymodeloval v programu 3Ds Max (viz podkapitola „Varianty designu“) 
a připravil pro prezentaci.  
 

 

Obr. 40 Ukázka naskicovaných návrhů  
 



 
 
 

 
strana 
49 

Variantní studie designu 
 

 

Obr. 41 Koncepční model z průmyslové plastelíny (clay) 
 
 

 

Obr. 42 Koncepční model ze sochařské hlíny 1 – bokorys 
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Obr. 43 Koncepční model ze  sochařskéhlíny 2 – bokorys 
 
 

 

Obr. 44 Hliněný model zahrnující dvě návrhové koncepce 
 
Po prezentaci koncepčních modelů na konci zimního semestru a konzultaci 
s vedoucím práce, jsem začal pracovat na čtvrtém modelu, který je vytvořen opět 
z průmyslové plastelíny, nazvěme jej pracovním modelem (obr. 45 a 46). 
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Obr. 45 Tříčtvrteční pohled na pracovní model – 1 

 

Obr. 46 Tříčtvrteční pohled na pracovní model – 2 
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Tento model sloužil k vyzkoušení různých tvarů, které jsme s vedoucím diplomové 
práce pravidelně konzultovali. Následně jsem pracovní model nascanoval pomocí 
ručního 3D scanu. Podle nascanované geometrie jsem vytvořil základní hmotovou 
studii v programu 3Ds max. Další konzultace s vedoucím práce tedy probíhaly 
ohledně tvarových modifikací virtuálního modelu. Na obr. 47 (obrázek průběhu 
modelování na PC) je nastíněn 3D scan a průběh práce na virtuálním modelu. 
 
 

 

Obr. 47 Virtuální 3D model (1. Nascanovaný hliněný model, 2. Primitivní 3D model, 3. Modifikace 
vrchlíku modelu, 4. 3D model před úpravami čelní strany) 
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3.3 Varianty designu 
 
3.3.1 Varianta A 
 

 

Obr. 48 Varianty designu – Varianta A 
 
 
Jako první vznikla taková varianta robota, do které jsem zakomponoval geometricky 
tvarovaný prvek, který obepíná tělo robota v zadní části. Prvkem nazývám černou 
část těla, kterou můžete vidět na obr 48. (Varianta A) Kontrast rovných ploch černé 
části robota s oblým a organickým tvarováním části zelené vytváří dojem robustnosti 
a odolnosti. S cílem tento dojem vytvořit jsou tvarovány všechny varianty. Učinil 
jsem tak vzhledem k pracovnímu prostředí robota, kde nelze vyloučit, že bude robot 
během provozu zasažen letícím míčem.  
 Spodní část sběrače je taktéž tvarována z rovných ploch tak, aby 
korespondovaly se zmíněnou černou částí robota. Součástí robota je také jeho 
dobíjecí stanice, která je negativem tvaru zadní části robota z toho důvodu, aby robot 
mohl snadněji manévrovat při najíždění na kontaktní dobíjecí bod.  
 Dominantním prvkem jsou přední kola, která mají průměr 36 centimetrů. 
Mezi koly se nachází sběrné disky o průměru 35 centimetrů. Pomyslný válec, který 
je tvořen koly a sběrnými disky, je tedy nejdůležitější částí robota, a to proto, že 
v tomto prostoru se odehrává samotný sběr golfových míčků. Na základě této úvahy 
jsem tvaroval koncepční varianty tak, abych opticky zdůraznil přední část robota. 
Jako nejlepší způsob se tedy nabízelo vyjít z válce a zakomponovat do něj robustní 
rám. Rám byl nahrazen ostře tvarovaným krytem, který vytváří kontrast popsaný 
v prvním odstavci. Onen rozpor mezi kružnicí kola a geometrickým krytem zadní 
časti, se však ukázal jako největší problém této varianty. Propojením prvků se vytváří 
úkosy, které tříští kružnici lemu kola. Především z tohoto důvodu nebyla varianta 
vybrána pro další rozpracování.  

3.3.1 

3.3 
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3.3.2 Varianta B 
 

 

Obr. 49 Varianty designu – Varianta B 
 
 
Varianta B (obr. 49) vychází ze zkušeností s první variantou, kdy se geometrické 
tvarování rámu ukázalo jako nevhodné. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro oblé 
tvarování celého těla robota s tím, že hlavní proporce budou určovat nosné linie. 
Těmito liniemi rozumíme horní a spodní hranu rámu společně s hranou oddělující 
čelní a horní část zelené části.  
 V této variantě se podařilo dostatečně zdůraznit optické těžiště robota, které 
se nachází mezi koly. Linie, které robota definují z bočního pohledu, vyzdvihují směr 
pohybu stroje při práci. Nastaly ovšem další kolize těchto křivek, které vytvářely 
nechtěné plochy. Dalším problémem byl nadbytek hmoty v horní části robota, který 
nebyl potřebný. Takto tvarovaná karoserie by tudíž postrádala funkčnost, protože 
takto masivním vrchlíkem není potřeba zakrývat žádnou funkční část robota.  
Proporce se také ukázaly jako špatné, zejména výška robota vůči rozvoru kol. Z této 
varianty tedy vyplynulo, že by se robot neměl skládat z více prvků (rám, tělo, maska 
a další), ale měl by být naopak designově celistvý.  
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3.3.3 Varianta C 
 

 

Obr. 50 Varianty designu – Varianta C 
 
 
Varianta C je odlišná od předchozích dvou především díky odstranění rámu. Namísto 
něho jsem se rozhodl pro oblou vrchní část robota, která bude svým tvarováním 
definovat nosný prvek robota. Tato plocha specifikuje i blatníky přes kola. V přední 
části robota jsem vytvaroval masku, která by byla ve stejné barvě jako spodní díl 
robota. Ačkoli je tato varianta tvarově dost nevyjasněná, byla podkladem pro 
zpracování varianty finální.  
 
 
Ze zpracovaných variant vychází jednoznačný závěr, že robot by měl být tvarovaný 
oble, kontrasty více prvků musí být přesně vymezené a je třeba robota tvarově ucelit. 
V další fázi jsem pokračoval v práci na modelu z průmyslové plastelíny, ze které 
jsem namodeloval i finální variantu. 
 
 

3.3.3 
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4 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 
 
Robotický sběrač je tvarován tak, aby jeho tvar korespondoval s jeho pracovním 
prostředím. Jelikož je robot určen pro golfové prostředí, je velmi úzce spjat 
s přírodou, a proto je naprosto logické tvarovat karoserii robota z organických, 
oblých tvarů, které si člověk spojuje především s flórou. Vyvaroval jsem se proto 
geometrického tvarování, které je blíže spíše nerostům a neživé přírodě. V tomto 
duchu byl navržen takový tvar robota, který působí robustně a současně dobře zapadá 
do prostředí flóry. Pro prezentaci (obr. 51) jsem zvolil hmotové studie bez materiálů, 
které dobře znázorňují tvar stroje. 
 
 

 

Obr. 51 Hmotové studie robota 
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4.1.1 Sběrač 
Největší koncentrace hmoty se nachází v oblasti mezi koly, kde jsou umístěny sběrné 
disky, elektromotory a převodovky. V této oblasti dochází k samotnému sběru 
golfového míčku a tak jsem rozhodl ji zdůraznit. Zároveň jsem pracoval s kružnicí 
ohraničující kola a tedy i sběrné disky, které mají stejnou velikost jako zmíněná kola. 
 Aby kola dobře zapadala do celkového tvaru těla robota, rozhodl jsem se 
zakomponovat výrazné blatníky, které zakrývají většinu plášťů kol. Blatníky 
přidávají další hmotu do přední části stroje a zdůrazňují tak pomyslný válec, který 
vzniká propojením předních kol.  
 V kontrastu s oblým tvarováním je však vrchlík, pod kterým se skrývá 
ovládání a řídící jednotka robota. Vrchlík je odnímatelný a slouží jako kryt ovládání 
a kamerového systému. V čelním pohledu je definován horizontálou, která 
koresponduje s tvarem nárazníku a zároveň je v jistém kontrastu či napětí s tvarem 
těla robota. Tento rozdíl vybízí k pocitu, že vrchlík představuje část, kterou lze 
odstranit. Kontrast horizontál s oblým tvarováním robota je využit v několika 
případech. Dalším z nich je tvar kontaktní oblasti dobíjení, která je umístěna v zadní 
části robota. Lichoběžníková plocha je tedy využita v přední i zadní části robota, a to 
ve tvaru vrchlíku a kontaktní oblasti. 
 

 

Obr. 52 Hmotová studie stanice 
 

4.1.1 
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4.1.2 Dobíjecí stanice 
Dobíjecí stanice (obr. 52) je v souladu s tvarem robotického sběrače, ale zároveň ji 
lze vnímat jako samostatný prvek. Při jejím navrhování jsem musel respektovat 
několik podmínek, které vycházejí z konstrukce robota. První z nich je, že by robot 
neměl mít problém při najíždění do stanice. Z toho důvodu je středem dobíjecí 
jednotky veden prolis, který napomáhá usměrnění zadního otočného kola robota při 
couvání ke kontaktním bodům. V okamžiku, kdy je robot ve správné poloze a může 
vysypávat míčky a zároveň být dobíjen, je zadní kolo fixováno ve zmíněné drážce. 
Druhým požadavkem vycházejícím z konstrukce robota je otvor ve stanici, do 
kterého jsou vysypávány nasbírané míče. Tento otvor musí být zarovnán s otvorem 
pro vysypávání míčku, který se nachází v podvozku robota, a to v okamžiku, kdy 
robot zajede do stanice a propojí se s ní prostřednictvím kontaktních bodů. Na stanici 
jsou tedy kladeny nároky vycházející z konstrukce, dále musí doplnit tvar robota 
v době, kdy je s ní propojen, a zároveň by dobíjecí stanice neměla působit jako něco 
neúplného, pokud s robotem propojena není.  

Využil jsem tedy opět motiv kruhů a elips, které se často vyskytují v designu 
karoserie sběrače. V půdorysném pohledu jsem prolis pro zadní kolo, kontaktní 
oblast dobíjení a ovládací panel ohraničil kruhem. V kontrastu s tímto kruhem je 
víko otvoru pro vysypávání míčků, a to v obdobném duchu, jako kontrastují 
lichoběžníkové tvary vrchlíku a dobíjecí oblasti s tělem robota. Tvar zadní části 
stanice kopíruje otvor v těle robota pro zadní otočné kolo. V bokorysu vychází tvar 
stanice z tvaru podvozku robota tak, aby bylo možné nacouvání robota do stanice. 
 Nemalá součást dobíjecí stanice se nachází pod povrchem a je tvořena 
čistícími kartáči, mezi které jsou nasypány sebrané míče, ty se dále čistí a přesouvají 
do výdejního automatu. Vzhledem k tomu, že tento systém je skryt pod povrchem, 
není v rámci této práce řešen. (obr. 60)  
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5 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ 
ŘEŠENÍ 

 
V této kapitole jsou detailně rozebrány konstrukce robota, jeho pohon, čidla sloužící 
k orientaci a další detaily finálního řešení sběrače po technické stránce. 
 
 
5.1 Mechanismus sběru 
Nejvýhodnějším řešením pro sběr míčků je využití sběrných kotoučů. Stroj 
Ballpicker využívá pro sběr polyethylenových kotoučů [13], viz obr. 53. 
 
 

 

Obr. 53 Využití sběrných disků v konstrukci robota Ballpicker 

Zdroj: http://www.softeeautomation.com/html/ballpicker.htm 
 
 
Sběrné disky využiji i u svého návrhu, protože se jedná o velice jednoduchý 
a efektivní způsob sběru míčků. Princip sběru ukazuje obr. 54. Míč se zasekne mezi 
sběrné disky, jejichž otáčením je vynesen do horní části sběrače. Tam jsou míče 
z disků uvolňovány hřebenem a samovolně padají do sběrného koše. Jakmile je koš 
plný, jsou míče vysypávaný otvorem umístěným u dna koše. 

Vzdálenost mezi disky je 43 mm. Standardizovaná velikost golfového míčku 
je 42, mm. [18]  Detail samotných disků je viditelný na obr. 55. Sběrač je vybaven 
celkem osmnácti sběrnými disky, což umožňuje sesbírání sedmnácti míčů současně. 
Celková šíře všech disků je 80 cm, což prezentuje rozsah oblasti, v které je robot 
schopen sbírat. 

5.1 

5 
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Obr. 54 Ilustrace průběhu sběru míče 

 

 

Obr. 55 Detail sběrných disků 
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5.2 Konstrukce pohonné jednotky 
Na obr. 56 je znázorněno uložení motoru a převodovky v ose kol robota. Sběrné 
disky jsou pevně usazeny na rotující části, která je poháněna motorem. Tato rotující 
část je vsazena do rámu (obr. 57) a je schopna rotace díky ložiskům (znázorněných 
modrou barvou). 

Robot je poháněn dvěma elektromotory (obr. 58), kdy každý z nich pohání 
pouze polovinu sběrných disků. Je tak docíleno toho, že se každé hnané kolo může 
točit rozdílnou rychlostí, čímž je zajištěna schopnost otáčení robota.  

 
 

 

Obr. 56 Detail pohonné jednotky 
 

5.2 
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Obr. 57 Usazení rotující části v rámu 

 
 
5.3 Pohon robota 
Pro pohon robota jsem zvolil synchronní elektromotor s převodovkou, který je 
umístěn v ose hnaných kol. Učinil jsem tak po konzultaci se studenty UK, kteří 
pracují na vývoji Segway.  

Hnací jednotku tvoří kartáčový DC elektromotor s označením GR 80x80, 
240W (obr. 58) od společnosti Dunkenmotoren [11]. Jeho bližší specifikace jsou 
uvedeny v tabulce 1. 
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Obr. 58 Elektromotor GR 80x80, 240W 

Zdroj:www.durkenmotoren.cz 
 
 
 

Tab. 1 Charakteristika elektromotoru GR 80x80  

Jmenovité napětí (VDC) 24 
Otáčky (rpm) 3200 
Točivý moment (Ncm) 62 
Pracovní proud (A) 10 
Startovací točivý moment (Ncm) 608 
Startovací proud (A) 112 
Otáčky v pohotovostním stavu (rpm) 3200 
Proud v nezatíženém stavu (A) 0,65 
Hmotnost (g) 4000 

Zdroj: vlastní zpracování podle [11] 
 
 
Na elektromotor je v ose nasazena převodovka, která upravuje otáčky a točivý 
moment elektromotoru. Konkrétně je zvolena dvoustupňová převodovka PLG 75 
(obr. 59), kterou také vyrábí společnost Durkenmotoren a doporučuje ji pro použitý 
motor GR 80x80, 240W. Charakteristika převodovky je uvedena v tabulce 2. 
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Obr. 59 Převodovka PLG 75 [durkenmotoren] 
 
 
 
Tab. 2 Charakteristika převodovky PLG 75 

Převodové poměry 16,8 23,1 27,5 29,4 35 42 50 
Efektivita 0,81 
Hmotnost (kg) 2,6 

Zdroj: [11] 
 
 
Následně jsem provedl výpočty, kdy jsem znal hmotnost robota, charakteristiku 
elektromotorů a maximální rychlost. Maximální rychlost jsem zvolil 2 ms-1, tedy 
téměř 8 kmh-1. Při takové rychlosti nebude robot způsobovat rozptylování trénujících 
hráčů a zároveň se dokáže dostatečně rychle pohybovat po cvičné louce. Z této 
rychlosti jsem vypočítal úhlovou rychlost kola o známém průměru kola a následně 
vybral vhodný převodový poměr z tab. 2. Dále jsem ověřil, zda jsou točivé momenty 
zpřevodovaných elektromotorů dostatečné pro práci robota na cvičné louce. 
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V ideálních podmínkách (bez prokluzu pneumatik apod.) by točivé momenty obou 
elektromotorů udržely robota nehybně stát v 74º. Ačkoli je tento údaj zavádějící 
a k takové situaci by nedošlo, umožňuje vytvořit si jasnou představu o tom, že 
elektromotory jsou dostatečně dimenzované pro práci na cvičné louce.  
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Driving range, neboli cvičná louka, je navržena pouze s minimálním 
převýšením, a to kvůli odvodu nadbytečné povrchové vody [54].  
 

5.4 Objem sebraných míčků 
Objem, který zaplňují volně sypané míčky, je vypočítán podle kbelíku (komolý 
kužel), který se používá na cvičných loukách a jeho kapacita je 300 – 400 míčů. Koš 
má standardizované rozměry: h = 30 cm, r1 = 21cm, r2 = 13,5 cm. 
 
Výpočet:  
 

 � =
��

	
(��

 + ��� + �
) 

V = 28 472 cm3 = 28,472 dm3 

 
 
Objem koše pro 350 míčků je tedy zhruba 28,5 litru. 
 
Dle výpočtu programu 3Ds Max, ve kterém jsem vymodeloval sběrný koš s ohledem 
na požadavky designu a konstrukce, je objem tohoto koše 65 dm3. Z tohoto údaje 
vyvozuji, že robot dokáže nasbírat 700 – 800 golfových míčů než bude koš zcela 
plný. 
 
 
5.5 Hmotnost stroje 
Hmotnost plného koše s 800 míčky: 
 

800 46 36800košem g= ⋅ =   

 
(kde 46 g je standardizovaná hmotnost golfového míče)  
Dále pracuji s údajem 40 kg, kdy jsem 3,2 kg zvolil jako přípustnou hmotnost 
nečistot ve sběrném koši. 
 
 
Hmotnost dvou baterií GWL/Power LiFePO4, 12V, 7 Ah:  

2 1,2 2,4bateriim kg= ⋅ =   

 
Hmotnost sběrných disků 
Sběrné disky jsou ze stejného materiálu jako sběrný koš, tedy z polyethylenu.  
 
Hustota polyethylenu je ρ=0,92 gcm-1 [50]. 
Objem sběrného disku je 300 cm3 (vypočten v program 3Ds Max).  
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Hmotnost jednoho disku lze vypočítat: 

0,92 300 276

276 18 4968

disku disku

cel

d

ková

iskum V

m g

m g

ρ= ⋅
= ⋅ =

= ⋅ =
  

 
Celková hmotnost disků je tedy po zaokrouhlení 5 kg. 
 
Hmotnost elektromotorů s převodovkou: 
Dle charakteristik výrobce: mmotoru = 4000 g 
    mpřevodovky = 2600 g 
Celková hmotnost dvou elektromotorů s převodovkou: 2 ·  (4000 + 2600) = 13 200 g 
Celková hmotnost elektromotorů s převodovkou činí tedy 13,2 kg. 
 
Pro ochranný rám, řídící jednotku, senzory, disky kol, díly karoserie a ostatní 
komponenty robota odhaduji celkovou hmotnost 15 kg. 
 
Celková hmotnost robota:  
40 + 2,4 + 5 + 13,2 + 15 = 75,6 kg  
Předpokládaná celková hmotnost robota činí tedy cca 76 kg. 
 
 
5.6 Baterie a dobíjecí zařízení 
Jako akumulátory jsem zvolil průmyslový lithium-železo-fosfátový akumulátor 
(označován „LFP), který využívá LiFePO4 jako materiál katody. Hlavní výhodou je, 
že tyto akumulátory dokáží produkovat velký proud i při vysokých odběrech [44]. 
Dále jsou bezpečné z hlediska přehřátí a v neposlední řadě je lze nabíjet stejným 
proudem, jako je jejich vlastní kapacita, což umožňuje velmi rychlé nabíjení [27]. 
(Pozn. V budoucnu je možné využít i nových typů lithiových baterií [25].)  

Zvolené baterie jsou zapojeny sériově a výsledné napětí je tedy 24V, což je 
napětí potřebné pro pohon elektromotorů. Zvolil jsem konkrétně baterie GWL/Power 
LiFePO4, specifikace baterie jsou znázorněny v tabulce 3.  
 
 

Tab. 3 Charakteristika GWL/Power LiFePO4 baterie  

Hmotnost (kg) 1,2 
Výška (mm) 100 
Šířka (mm) 151 
Hloubka (mm) 65 
Jmenovité napětí (mm) 12 
Kapacita (Ah) 7 
Max. vybíjecí proud (A) 10 
Optimální vybíjecí proud (A) 3,5 
Max. nabíjecí proud (A) 7 
Optimální nabíjecí proud (A) 3,5 

Zdroj: [27] 
 

5.6 
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5.7 Rozměry stroje  
Rozměry stroje jsou znázorněny na obr. 60.  

 

Obr. 60 Okótované rozměry stroje 
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5.8 Materiál karoserie 
Vzhledem k tomu, že sběrač golfových míčků pracuje během provozu cvičné louky, 
může být velmi snadno zasažen dopadajícím míčem. 

Z tohoto důvodu musí být tvar i materiál karoserie uzpůsoben tak, aby 
nedocházelo k poškození robota, jeho komponentů či snad k poruše stroje vlivem 
zásahu golfovým míčkem. Dalším důležitým parametrem při vybírání materiálu 
karoserie je také hmotnost. Pokud by byl zvolen běžně využívaný materiál, například 
ocel, byla by sice splněna podmínka odolnosti robota vůči nárazům, došlo by však 
k výraznému navýšení jeho hmotnosti. Nepřiměřeně velká hmotnost karoserie by se 
tedy stala velkým problémem hlavně z hlediska zátěže kartáčových elektromotorů 
sloužících jako pohonné jednotky robota. 
 Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro takový materiál karoserie, který 
vyhovuje nejen svou hmotností, ale i dalšími parametry, jako je například mez 
pevnosti. Tyto kritéria splňují kompozitní materiály s organickou polymerní matricí. 
Kompozitní materiály (kompozity) jsou složené materiály, obsahující dvě či více 
složek, z nichž každá plní jinou specifickou funkci a má jiné materiálové vlastnosti, 
většinou značně odlišné. Matrice zajišťuje celistvost, spojuje vlákna, 
zprostředkovává zatížení vláken v místech vnějšího zatížení a vytváří funkční povrch 
kompozitního tělesa [54]. 
 Konkrétním materiálem, z kterého navrhuji karoserii robota, je polykarbonát 
ze skupiny termoplastů. Termoplasty jsou po vytvrzení tuhé látky, které při zahřátí 
na kritickou teplotu sice tečou, to ale vzhledem k pracovnímu prostředí robota není 
problém. Tečení je naopak výhodou z hlediska výroby. Vzhledem k tvaru karoserie 
je nejvhodnější způsob výroby vstřikováním termoplastů pomocí vstřikovacího lisu.  
 Polykarbonát má hustotu ρ=1,21·103 kgm-3 a jeho hmotnost je tedy přijatelná. 
(Pro porovnání má ocel ρ=7,8 ·103 kgm-3 [24]). 
Mez pevnosti σpf polykarbonátu je 62 – 76 MPa [54], což zajišťuje dostatečnou 
houževnatost tohoto materiálu. 
 
 
5.9 Orientace robota v prostoru 
Orientace robota je spojena s jeho schopností rozeznat své okolí [51]. Při tvorbě 
robota se proto musí respektovat a využívat Suttonův verifikační princip, podle 
kterého systém AI (Artificial Intelligence – umělá inteligence) může vytvářet 
a udržovat znalosti pouze do té míry, do které může tyto znalosti vlastními 
prostředky ověřit [33]. Podle Suttona " the key to a successful AI is that it can tell for 
itself whether or not it is working correctly“ – klíčem k úspěšnému AI je, že může za 
sebe říci, zda vše funguje správně "[49]. 

Vyhýbání se překážkám je u robotických strojů řešeno čtením pomocí čidel. 
Problémy v orientaci se přisuzovaly a někdy ještě stále přisuzují krátkému čtení na 
některém z čidel (způsobenému např. rozsahem laserového paprsku) [9]. Schopnost 
lokalizace má zásadní význam pro úspěšné nasazení jakéhokoliv autonomního 
mobilního robota [52], a proto se v průběhu času vyvinuly nové technologie 
zahrnující při vývoji algoritmů použití nových senzorů – od SONAR, dálkoměrů 
v infračervené oblasti spektra, laserových paprsků po využití hloubkových kamer 
nebo bezdrátových sítí pro in-door roboty [8], [31]. 

5.8 
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Východiskem pro řešení orientace v prostoru mohou být znalosti 
o průmyslově vyráběných strojích podobných technických parametrů a podobného 
využití [5]. 

Například u robota Bigmow, což je automatická robotická sekačka, je využito 
„sonar“ čidla a dotykového čidla. Robot využívá také signálu, který vysílá jednak 
dobíjecí stanice, jednak anténa, kterou je ohraničen prostor pro sekání. Ve 
vymezeném prostoru se následně sekačka pohybuje dvěma způsoby, a to náhodně, 
nebo systematicky (v případě geometricky jednoduché pracovní plochy). Podrobněji 
viz obr. 61 (červená linka označuje pozici antény ohraničující prostor pro sečení). 
 
 

 

Obr. 61 Náhodný a systematický pohyb robota Bigmow  

Zdroj: http://www.probotics.com/ 
 
 
Vývojová sekvence robota podle Stoytcheva [47] začíná s přípravou modelu těla 
robota, protože tělo je nejvíce konzistentní a předvídatelnou součástí životního 
prostředí. Tento autor zmiňuje interní modely, které se učily z vlastního pozorování 
a vyhodnocování dat a které spolehlivě identifikují senzomotorické eventuality 
spojené s tělem robota. 

Problém, který je v odborné literatuře zmiňován, spočívá ve zjednodušování 
požadavků kladených právě na tělo robota. Roboti jsou obvykle považováni za tuhé 
multi-tělo složené z mechanických systémů [8], [35]. Tento předpoklad zjednodušuje 
dynamické analýzy a nároky na řídicí systém, může vést ke snížení výkonu 
a dokonce i k nestabilnímu chování robota vzhledem k excitaci vibračních jevů [9]. 
 
 
5.10 Senzorický systém sběrače golfových míčků  
Návrh senzorického systému sběrače golfových míčků zahrnuje několik částí. Je 
nutné zvolit, jaké budou použity senzory, a to včetně obslužných zařízení. Dále je 
potřebné zajistit, aby byly propojeny jednotlivé subsystémy – pomocí elektrických 
kabelů nebo pomocí bezdrátové komunikace. 

Použité senzory se v odborné literatuře označují jako externí, protože slouží 
k získání informací o okolí sběrače a pozici golfových míčků. Jejich úkolem je 
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jednak identifikovat golfové míčky, jednak zabránit kolizi zařízení s překážkami 
v okolí. Podle způsobu měření se externí senzory rozdělují na pasivní, které 
vyhodnocují pouze přijaté záření z okolí, a aktivní, které vyhodnocují vlastní 
odražené záření. Dále lze senzory dělit na bezdotykové (proximitní) a dotykové 
(taktilní).  
 
5.10.1 Vyhledávání golfových míčků 
Optické snímací systémy jsou v současné době hojně používány a jsou považovány 
za přesné a flexibilní snímače. Ke zjištění polohy a umístění objektu využívají 
kamerový systém. Proměnlivé světelné podmínky však způsobují řadu problémů, 
má-li zařízení pracovat v přírodě. Zvolíme-li snímání v rámci infračerveného spektra, 
umělé zdroje osvětlení nezpůsobují poruchy měření.  

Pro vyhledávání golfových míčků je proto použita infrakamera.  
Infračervené kamery mají zaměřovací plochu, tzv. zorné pole (FOV), které se 

obvykle pohybuje okolo 6° v případě použití teleskopické optiky a 48° při použití 
širokoúhlé optiky. Zorné pole většiny vyráběných IR kamer se standardní optikou je 
23°. Pozorovaná oblast je tedy tím větší, čím dále se nachází sledovaný objekt. 
Výhodou je, že hustota záření je nezávislá na vzdálenosti (vzhledem k dostatečné 
velké měřicí ploše) [35]. Golfové míčky se vyrábějí s ochrannou vrstvou z umělé 
hmoty (obvykle surlyn nebo balata), která se povrchově upravuje také reflexní 
barvou (obr. 62). Míčky se potom chovají jako retroflexivní pasivní markery, tzn., že 
míček představuje pasivní optický systém a odráží světlo z kamery zpět do tohoto 
zdroje. Infračervené reflektory (pole LED diod) jsou proto integrovány přímo v těsné 
blízkosti kamery. LED diody blikají na pasivní markery určitou frekvencí ve směru 
pohledu kamery. 

 
 

 

Obr. 62 Barevné řešení tréninkových míčů 

Zdroj: http://rangeball.co.uk/ 
 
 

5.10.1 
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5.10.2 Snímače pro rozpoznání překážky 
Snímače pro rozpoznání překážky jsou zvoleny tak, aby umožnily detekovat 
přítomnost objektů bez přímého fyzického kontaktu. Jedná se o proximitní senzory, 
které emitují ultrazvukový impuls nebo infračervené záření a zachycují vrácený 
signál. Výhodou proximitních senzorů je jejich bezporuchovost i vysoká účinnost 
[48]. Používají se nejen v mobilní robotice, ale např. také jako parkovací senzory 
u automobilů.  

 
Ultrazvukový snímač vzdálenosti 

Ultrazvukový snímač vzdálenosti (označovaný někdy také jako sonarové čidlo) 
využívá tzv. sonarový princip. Jeho podstatou je měření časového intervalu mezi 
vyslaným a odraženým ultrazvukovým impulsem. Ultrazvuk je vymezen v rámci 
zvukového spektra frekvencemi, které jsou pro člověka nad úrovní slyšitelnosti. 
Jedná se o akustické vlnění o frekvenci nad 20 kHz. 

Ultrazvukový snímač se obvykle skládá z vysílače, který vysílá zvuk o určené 
frekvenci (obvykle 40 kHz), a přijímače přijímajícího zvuk od odražené překážky – 
echa. Tento postup se označuje jako echolokace. Pokud je vyhodnocována pouze 
přítomnost překážky, nikoli vzdálenost k ní, je vyhodnocováno pouze přijetí 
a nepřijetí echa [14]. 

Při využití ultrazvukového snímače vzdálenosti je potřebné uvažovat 
možnosti měření a vyhodnocování získaných informací. Je nutné vzít v úvahu nejen 
polohu senzoru vůči překážce, ale také tvar nebo povrch překážky. Je-li senzor 
kolmo na překážku, jsou údaje vyhodnoceny správně a nedochází ke zkreslení 
vzdálenosti, při jiném natočení senzoru může docházet ke zkreslení (viz obr. 63). 
Hladký povrch překážky také odráží vlnění odlišně oproti hrubšímu povrchu. 
 
 

 

Obr. 63 Možné situace při měřeni  

Zdroj: www.generation.robots.com 
 
 
Snímače vzdálenosti využívající IR záření 

Další možností, jak měřit vzdálenost předmětu od druhého objektu (např. od 
překážky),  je  vysílání obdélníkového signálu v IR oblasti pomocí IR LED diody 
a jeho následné snímání PSD diodou. Vzdálenost se určuje rozdílem amplitud obou 
signálů. (Např. Sharp GP2D120 s rozsahem 4 – 30 cm a širokoúhlý snímač Sharp 
GP2Y0A02YK s rozsahem 20 – 150 cm s analogovými výstupy, širokoúhlý snímač 
Sharp GP2Y0A21YK s rozsahem 10 – 80 cm a s digitálním výstupem [43].) 
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5.10.3 Snímače pro interakci s překážkou 
Dotykové (taktilní) senzory jsou schopné měřit pouze pomocí dotyku s objektem, 
což ale výrazně omezuje jejich dosah.  

Nejjednodušší provedení taktilního senzoru se realizuje kontaktním spínačem. 
Aktivací spínače, ke které dojde dotykem překážky, se sepne nebo rozepne elektrický 
obvod a nastane změna logické úrovně, která se dále vyhodnocuje. Nevýhodou může 
být to, že takto koncipované připojení taktilního senzoru vyžaduje napojení každého 
spínače na vstup mikroprocesoru, který se používá pro vyhodnocení, odděleně.  

Nejjednodušší dotykové senzory tedy dokáží pouze rozlišit přítomnost nebo 
nepřítomnost dotyku. 

Složitější senzory rozlišují také velikost působícího dotyku (sílu nebo tlak) 
a získanou informaci převádějí na elektrický signál. Podle použitých technologií se 
rozlišují taktilní senzory s elastomery, s tenzometry, kapacitní, s piezoelektrickými 
materiály, s optickými vlákny.  

Pro použití v robotice se hodí snímače bez mechanických pohyblivých prvků, 
např. senzory s elastomerem. Jednotlivé typy se liší použitým elastickým materiálem 
a umístěním elektrod. Ve snímači lze využít také tepelně vodivý materiál citlivý na 
tlak [53]. Dále lze použít senzory využívající piezoelektrického jevu.   

Z hlediska konstrukce existují různé druhy dotykových senzorů, např. taktilní 
tlačítka (obr. 64 a 65).  

 
 

 

Obr. 64 Taktilní tlačítko s krátkým zdvihem  

Zdroj: http://www.hledejsoucastky.cz/LastSearches/Show?lastsearch=MZ 
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Obr. 65 Další typy taktilních tlačítek  

Zdroj: http://www.hledejsoucastky.cz/LastSearches/Show?lastsearch=MZ  
 
 
Může se jednat také o taktilní antény, které jsou obvykle vytvořeny pomocí různě 
dlouhého dotykového drátu s malou ohebností. K sepnutí kontaktu spínače dochází 
po vychýlení antény nebo zatlačení na anténu. 

Podobný princip využívají také taktilní nárazníky, které se umísťují na vnější 
plášť zařízení a jsou mechanicky spojeny se spínačem (obr. 66). Po jejich stlačení 
dochází k sepnutí elektrického obvodu. Pro zpřesnění vyhodnocování bývá nárazník 
vybaven několika spínači (v místech, kde se předpokládá kontakt s překážkou).  
 
 

 

Obr. 66 Taktilní nárazník 

Zdroj: http://robotika.vosrk.cz/articles/robotino/cs 
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Robotický sběrač je tedy vybaven nejen infračervenou kamerou umožňující lokaci 
míčů, ale také dvěma typy senzorů, které zabraňují kolizi s překážkou. Prvním typem 
jsou ultrazvukové snímače vzdálenosti, které dokáží detekovat překážku 
v bezprostřední blízkosti robota. Aby nedošlo ke srážce s překážkou vlivem chyby 
v měření ultrazvukového snímače (viz. Obr. 63), je sběrač vybaven také taktilním 
nárazníkem. V okamžiku kontaktu překážky s tímto nárazníkem, je pomocí spínače 
(obr. 66) kontakt vyhodnocen, sběrač pozastaví svou činnost a řídící jednotka 
vyhodnotí situaci. Sběrač se následně vyhne zmíněné překážce. 
 
 
5.11 Ergonomie 
 

 

Obr. 67 Robot a člověk v interakci  
 
 
Člověk komunikuje s robotem pomocí dvou ovládacích panelů, kdy je jeden umístěn 
na těle robota a druhý na dobíjecí stanici. Toto řešení je zvoleno proto, aby robot 
mohl být ovládán pomocí stanice v situaci, kdy provádí sběr hluboko v oblasti cvičné 
louky.  
 Dalším z prvků robota, se kterými uživatel pracuje, je sběrný koš. Ten je 
uzpůsoben tak, aby bylo snadné jej vyčistit od zbytků trávy a dalších nečistot. 
Samotný koš je navržen z odolného a běžně dostupného polyethynelu, což je 
nejčastěji používaný termoplast, lehký, s vysokou odolností vůči kyselinám 
i zásadám [50]. Je-li koš prázdný, je tedy lehký. V případě, že by došlo k poruše 
v oblasti vysypávání míčků z podvozku robota a obsluha by tak musela vyjmout koš 
plný sebraných míčů, mohla by jeho hmotnost činit obtíže. Z tohoto důvodu je koš 
vybaven robustními madly, díky kterým jej lze dobře vyjmout z těla robota (obr. 68). 
 
 
 

5.11 
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Obr. 68 Detail madel na sběrném koši  

 
5.11.1 Ovládací panel robota 
Jak jsem zmínil v minulém odstavci, robota lze ovládat prostřednictvím ovládacího 
panelu umístěného na stanici i panelem skrytým pod vrchlíkem samotného sběrače. 
K hlavnímu nastavení sběrače však slouží primárně ovladač přímo na robotovi.  
 Panely se skládají z ovladačů a sdělovačů, tedy z displeje a sady tlačítek. 
Sdělovač nesmí obsahovat přebytečné informace, které by odváděly pozornost. Musí 
být přehledný, intuitivní a informace, kterou poskytuje, musí být jasná, 
nezaměnitelná a přehledná [26]. Při návrhu displeje jsem se také zabýval jeho 
provedením a barevným řešením (obr. 69). 
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Obr. 69 Ilustrace ovládacího panelu robota 
 
 
Ovládání probíhá prostřednictvím tlačítek, která respektují nároky kladené na jejich 
minimální rozměry. Mezi zmíněné nároky patří například: v jakých podmínkách 
bude stroj pracovat (lze jej ovládat v rukavicích), jaké bude stáří obsluhujících osob 
nebo jakou silou je ovladač ovládán [26]. Rozměry nejmenšího tlačítka jsou tedy 
(17 x 17) mm, konkrétně se jedná o potvrzovací tlačítko OK. 
 Při rozmístění ovladačů vůči sdělovači je zvolena středová kompozice. Ta 
vnáší do celého řešení panelu jasný přehled. Pro přepínání mezi volbami hlavní 
nabídky a volbou hodnot na stupnicích podnabídek slouží centrální sada tlačítek 
s šipkami a potvrzovacím tlačítkem „OK“. Po stranách centrálního panelu jsou dvě 
šipky, které slouží jako funkční tlačítka pro orientaci mezi hlavní nabídkou 
a podnabídkami. Tlačítkem „MENU“ se uživatel vždy vrátí do hlavní nabídky. 
Způsobů, jakými se lze vrátit do hlavní nabídky, je záměrně víc, aby ovládání bylo 
skutečně jednoduché a nesvazující. 
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Obr. 70 Popis hlavní nabídky  
 
 
Na obr. 70 je ukázána a popsána hlavní základní obrazovka ovládacího displeje. Pro 
znázornění jednotlivých nastavení, které uživatel provádí, jsem navrhl sadu 
piktogramů. Piktogramy jsou velmi vhodným řešením zejména z důvodu jejich 
přehlednosti a čitelnosti. V horní části zobrazovacího panelu je uvedeno aktuální 
nastavení kapacity sběru, preferované zóny a maximální rychlosti. Tyto funkce jsou 
podrobněji rozebrány v dalším textu. Ve spodní části displeje se zobrazují funkční 
tlačítka, kterými lze nabídku ovládat, spolu s popisem, jaká operace bude následovat 
po jejich stisknutí.  

Tato nápověda napomáhá k přehlednosti a pochopitelnosti celého ovládání. 
Mým cílem bylo vytvořit takové ovládání, které dokáže ovládat kdokoli, bez nutnosti 
studovat složité manuály. 
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Obr. 71 Kompletní nabídka uživatelských nastavení 

 
 
Na obr. 71 je znázorněna kompletní nabídka, se všemi nastaveními, které má uživatel 
k dispozici. V nabídce „BALLS“ si může uživatel nastavit, kolik míčů má robot 
nasbírat před tím, než se začne vracet do dobíjecí stanice. Počet nasbíraných míčů 
vyhodnotí robot podle hmotnosti sběrného koše. Možnost „BALLS“ je vytvořena 
proto, aby robot neztrácel čas hledáním míčů v případě, že jejich počet na cvičné 
louce bude menší než samotná kapacita sběrače. 
 Další možností je nastavení maximální rychlosti robota, v záložce „SPEED“. 
Při nižší koncentraci míčů na jedné ploše může robot vyvinout vyšší rychlost, aby se 
zkrátila doba sběru. 
 V nabídce „ZONE“ nastavuje uživatel celkem tři možné zóny, jejichž pozici 
a vzdálenost vůči odpališti si taktéž sám volí. Funkce „ZONE“ je zakomponována do 
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ovládání pro případy, kdy mohou na louce trénovat hráči s kratšími vzdálenostmi 
úderů (například děti). V takovém případě se robot primárně zaměří na sběr ve 
zvolené oblasti, tedy zóně. Zároveň zde může uživatel vypnout, či zapnout 
automatickou detekci míčů. 
 Poslední z možností, kterou lze zvolit v hlavní nabídce, je podsekce 
„OTHER“. Zde jsou uvedena různá upozornění, které robot sděluje uživateli. 
Například to mohou být upozornění k servisu, signalizace poruch, počet pracovních 
hodin strávených sběrem, stáří akumulátorů a další. Na obr. 71 je sekce „OTHER“ 
zobrazena bez výčtu možných upozornění. 
 
 
5.11.2 Ovládací panel stanice 
Ovládání dobíjecí stanice slouží k dvěma účelům. Prvním z nich je možnost ovládat 
robota, který pracuje daleko od stanice. Druhým účelem ovladačů a sdělovače je 
sdělovat uživateli informace o nabíjení během propojení robota se stanicí. 
 Sdělovač tvoří opět displej, který je však oproti displeji umístěném na 
robotovi pouze jednořádkový. Vzhledem k tomu, že centrální nastavení celé soustavy 
(robot – stanice) probíhá prostřednictvím ovládání robota, je jednořádkový display na 
stanici zcela dostačující. Hlavním rozdílem těchto dvou ovládání je tlačítko „STOP“ 
na dobíjecí stanici. Pokud uživatel stiskne zmíněné tlačítko, robot okamžitě zastaví 
bez ohledu na to, kde právě pracuje. Pokud tedy nastane situace, kdy může dojít 
k poškození robota, cvičné louky, či snad dokonce k ohrožení člověka, slouží tlačítko 
„STOP“ k ukončení veškeré činnosti celé sestavy. 
 Na obr. 72 je graficky znázorněno ovládání dobíjecí stanice v pohotovostním 
režimu, kdy stanice není propojena s robotem. Display nám sděluje informace 
o nastavení robota i přesto, že pracuje daleko od nás. Zároveň informuje o čase, který 
uběhl od posledního propojení robota se stanicí. 
 

 
Obr. 72 Ilustrace ovládání dobíjecí stanice 

 
 
Jak jsem již zmínil, robota lze přivolat zpět do stanice, a to bez ohledu na právě 
probíhající sběr, prostřednictvím funkce „SUMMON PICKER“ (přivolat sběrač). 
Tuto funkci ilustruje obr. 73. 
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Obr. 73 Detail panelu pro přivolání robota do stanice 
 
 
Pokud je robot propojen se stanicí, je na displeji signalizováno, v jakém stavu je 
právě probíhající nabíjení. 
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6 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
 
 

 
Obr. 74 Vizualizace barevného řešení robota 

 
 
Při volbě barevného řešení sběrače, jsem uvažoval takové, které nebude na cvičné 
louce působit rušivě. Je velmi důležité, aby robot nebyl v násilném kontrastu 
s trávou, po které se pohybuje, a zároveň aby nerozptyloval hráče při tréninku. 
Zpočátku jsem pracoval s kombinací tmavých odstínů zelené a černé (viz kapitola 
Varianty designu), což se zdálo jako vhodné vzhledem k prostředí, ale současně 
nevyhovující z hlediska designu. Tmavé barvy karoserie mají za následek, že tvary 
robota nejsou příliš dobře viditelné. Po konzultaci s vedoucím, jsem se tedy rozhodl 
pro barvy světlé.  

Nejpřirozenějším způsobem, jak provázat sběrač ve světlých barvách 
s golfovým prostředím, je využít barvy golfového míčku. Na základě této myšlenky 
tedy vznikla světlá karosérie, v souladu s barvou golfových míčů. Pro karoserii jsem 
však nezvolil čistě bílou, nýbrž 5% šedou, kterou lidské oko vnímá lépe a je pro něj 
přirozenější [22]. Spodní kryt je v šedé barvě, konkrétně v 20% šedé, která 
dokresluje bílou, zdůrazňuje ji a netvoří s ní násilný kontrast. Jak uvádí Poulin [38]: 
„Barvám stejného odstínu (tónu), ale s různým jasem, říkáme monochromatické. 
Vznikají přimícháním bílé nebo černé k vybrané barvě. Takové barevné schéma 
působí střídmě a sladěně.“  Ačkoli je obecně známo, že bílá nepatří mezi barvy, toto 
pravidlo lze využít i u odstínů šedé. V kontrastu s odstíny šedé jsem zvolil třetí 
barvu, znázorněnou na obr. 75 vlevo. Jedná se kombinaci, která oživuje celou 
barevnou kompozici. Zároveň je v této kontrastní vytvořeno logo robota. 
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Obr. 75 Barvy použité na stanici a robotovi 

 
 
Svůj sběrač jsem pojmenoval Robotic Ball Picker, tedy v překladu robotický sběrač 
míčků. Z názvu jsem využil první písmena RBP, která tvoří logo robota. RBP 
společně s celým názvem pak utváří logotyp (obr. 76). 
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Obr. 76 Logo a logotyp 

 
 
Logo se skládá ze tří písmen RBP, které tvoří samotné označení stroje. Logotyp je 
potom kombinací tohoto loga s kompletním názvem „Robotic Ball Picker“. Barevné 
řešení logotypu je identické s řešením samotného sběrače s tím, že v barevné variantě 
je využit odstín zelené, která je primárně určena pro detaily na sběrači.  
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7 DISKUZE 
 

7.1 Sociální funkce 
Při navrhování robotického sběrače bylo důležité brát ohled nejen na tvarové 
a grafické řešení, ale vzít také v potaz, kdo bude se strojem pracovat a koho bude 
jeho práce nějakým způsobem ovlivňovat. V dnešní době je cvičná louka součástí 
většiny golfových hřišť a golf je stále častěji vyhledávaným druhem zábavy. Z toho 
vyplývá i jistá soutěživost mezi golfovými hřišti, které hřiště dokáže pro své hráče 
připravit co nejlepší podmínky k jejich spokojenosti. Zároveň se však tato hřiště 
snaží různými způsoby zatraktivnit své prostory a přilákat tak více hráčů. Robotický 
sběrač jim v tomto úkolu bezpochyby pomůže. Automatizovaný sběr míčů na cvičné 
louce je rarita a zasluhuje si stále více pozornosti. 

 

7.2 Psychologická funkce 
Dalším přídomkem golfu je estetika. V této „hře gentlemanů“, jak je přezdívána, se 
velmi dbá na tzv. dresscode, tedy kodex oblékání, a na chování všech přítomných. 
Jsou zde pravidla, která přímo nařizují či zakazují určité typy oděvů. Nejen z těchto 
pravidel je každý hráč povinen složit zkoušku, a tak není pochyb, že je má 
v povědomí. V prostředí golfového hřiště se zkrátka velmi dbá na krásu přírody 
a estetiku. Bohužel, hlavně v České republice, se na cvičných plochách setkáváme 
s nevzhlednými poničenými vozy, kterými se míče sbírají. Proč tedy v prostředí, kde 
se nemohu pohybovat bez předepsaného kodexu oblékání, mám sledovat ošklivé 
rozbité vozidlo? Tato otázka mne přivedla na ideu tento problém řešit právě 
robotickým sběračem. Stroj RBP (robotic ball picker) je navržen tak, aby působil 
seriózně až luxusně. Je tomu tak především díky organicmému tvarování 
s kombinací světlých odstínů prezentujících čistotu či krásu stroje. Zároveň je však 
tento robotický sběrač golfových míčků zcela funkční. Spojení krásy a funkce je 
hlavním úkolem každého designéra. 

 

7.3 Ekonomická funkce 
V neposlední řadě je třeba se také zmínit o ekonomické stránce věci. Použité výrobní 
technologie, hardwarové nároky a samotná konstrukce robota jej řadí do vyšší 
cenové kategorie. Náklady spojené s pořízením RBP ovšem nejsou nevratné. RBP se 
postará o automatizaci sběru bez nutnosti kontroly. Robot dokáže vyhledat míčky, 
sesbírat je, dopravit je ke stanici. Stanice je následně očistí a distribuuje do výdejního 
automatu, kde si je za poplatek hráči opět vybírají a dále s nimi trénují. Celý systém 
je tak naprosto soběstačný a návratnost je podpořena i tím, že není pro sběr míčů 
potřeba lidská práce, což vede k úspoře nákladů spojených se mzdou zaměstnance. 

 

7.4 Ekologická funkce 
Staré vyřazené automobily, běžně používané ke sběru, mohou znamenat problém 
z hlediska ekologie. Jejich spalovací motory vylučují mnoho zplodin a často se 
dokonce jedná o motory dvoutaktní, které při svém provozu spalují směs oleje 
a benzinu, což má za následek velké množství nepříjemně páchnoucích a zdraví 
škodlivých výfukových plynů. Ve srovnání s nimi je robotický sběrač jednoznačně 
ekologicky šetrným zařízením díky elektrickému pohonu. Jediným ohrožením 
z hlediska životního prostředí mohou být jeho akumulátory, ovšem pouze v případě 
jejich poruchy či zahoření. Výrobce baterií však zaručuje jejich bezpečnost i při 
vysokých provozních teplotách. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 
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ZÁVĚR 
 
Tématem této diplomové práce bylo navrhnout automatický sběrač golfových míčků 
společně s dobíjecí stanicí. Dobíjecí stanice navíc zahrnuje mechanismus čištění 
sebraných míčů. Robot a stanice tak tvoří nosné prvky systému, který automatizuje 
sběr golfových míčků na cvičných plochách. Nahradí tak lidskou práci, eliminuje 
rizika zranění obsluhy během sběru a zefektivní chod golfové cvičné louky. 
 Robotické sběrače představují nastupující trend v oblasti tréninku golfu. 
Existuje pouze několik málo zástupců, které dokážou tuto činnost plnohodnotně 
vykonávat a jejich vývoj je taktéž v počátcích. Tento fakt mi umožnil přistoupit 
k úkolu zcela nezaujatě a se svou vlastní vizí. S ní jsem vytvořil konstrukci, která se 
nepoužívá v žádném jiném stroji určeném pro toto odvětví. 

Vsazení motoru do náboje kol umožnilo navýšit kapacitu míčů, které může 
robot sebrat, a zároveň usnadnilo začlenění pohonu do designu celého stroje. Jelikož 
jsem navrhl konstrukci, nebyl jsem svazován již zaběhnutými metodami a mohl jsem 
zcela volně pracovat s tvarem karosérie respektujícím tuto konstrukci. Vznikl tak 
systém robot – stanice, který vyhovuje svému pracovnímu prostředí, tedy golfové 
cvičné louce, ale zároveň je atraktivní a ojedinělý. 
 Design robota i dobíjecí stanice je navržen tak, aby každý z těchto prvků 
systému byl zajímavý a vizuálně atraktivní nejen v okamžiku jejich propojení, ale 
také v situaci, kdy každý zařízení pracuje odděleně. Zvolil jsem tvarování na základě 
elips a kružnic, které jsou vzájemně propojeny a utváří finální design stanice 
i sběrače. S kružnicemi tvoří kontrast lichoběžníkový tvar použitý u robotického 
sběrače golfových míčků u vrchlíku a kontaktního bodu pro dobíjení, což dodává 
stroji robotický výraz. 
 Konstrukce je navržena tak, aby byl robot zcela funkční ve všech ohledech. 
Jelikož se ale jedná o jediného robota s takovouto konstrukcí, nelze jej porovnat 
s jiným sběračem a odstranit případné konstrukční nedostatky zjištěné v praxi. Tento 
problém je řešitelný výrobou funkčního prototypu, na kterém by byly vyzkoušeny 
použité principy. 
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