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Dejvickým kampusem opět projedou závodní formule studentů 

ČVUT v Praze  

 
Dne 19. září - I letos se v pražských Dejvicích představí monoposty studentů ČVUT. 

Akce Den s formulemi proběhne 5. října od 9. hodin před monoblokem Fakulty 

elektrotechnické a Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. 

Během ní studenti představí jak formuli s elektrickým pohonem týmu eForce FEE 

Prague Formula, tak i monopost se spalovacím motorem skupiny CTU CarTech. 

 

Prostor před fakultami se ve čtvrtek 5. října promění v „závodní okruh“, na kterém se 

představí studentské týmy CTU CarTech z Fakulty strojní a eForce FEE Prague Formula z 

Fakulty elektrotechnické. Formula Student je mezinárodní soutěž pro studenty, kteří si musí 

navrhnout a sestrojit závodní formuli, postarat se o ekonomickou stránku projektu a připravit 

Business Plan. 

 

Tým CTU Cartech se skládá ze třiceti studentů bakalářského a magisterského studia, kteří 

studují na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pro letošní závody museli studenti vyvinout nový 

monokok formule, dále předělali blok motoru a instalovali vlastní čerpadla se suchou mazací 

skříní. Změnami prošla i palivová nádrž, která je jako loni celouhlíková, ale je mnohem nižší, 

neboť se konstruktérům podařilo optimalizovat systém proti odlévání paliva. Studenti také 

změnili systém elektropneumatického řazení, kde již nepoužívají jako medium oxid uhličitý, 

ale směs kyslíku s dusíkem. Díky tomu mohli zvýšit tlak na 200barů. Pro větší komfort pilota 

vozu lze na volantu nastavovat tuhost přední i zadní nápravy. K největším letošním 

úspěchům patří 7. místo z prestižních závodů ve Španělsku. 

 

Elektrická formule týmu eForce FEE Prague Formula je taktéž vyvíjena studenty ze všech 

ročníků jak bakalářského, tak magisterského studia. V týmu je zastoupeno hned několik 
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fakult ČVUT s největším podílem studentů z Fakulty elektrotechnické. 

 

Letošní vývoj monopostu FSE.06 se nesl v duchu optimalizace předchozí generace. Důraz 

byl kladen především na simulace jízdních vlastností. Tyto byly realizované díky naměřeným 

datům předchozí generace FSE.05, ze které FSE.06 návrhově vychází. Optimalizací prošel 

aeropaket, menšími změnami prošla i struktura monokoku. Přepracován byl i systém 

chlazení, jehož největší změnou bylo přesunutí chladičů do vnitřku bočních křídel. Mnoho 

dalších změn a optimalizací dopomohlo týmu eForce FEE Prague Formula k celkovému 3. 

místu na letošních závodech na polygonu v Mostě. 

 

Informace o týmu eForce FEE Prague Formula jsou dispozici na stránce: 

https://eforce.cvut.cz/ 

 

Internetovou prezentaci CTU CarTech si můžete prohlédnout zde: http://cartech.cvut.cz 

 

Od 9.00 hodin proběhne v kavárně FEL Café na Fakultě elektrotechnické ČVUT (Technická 

2, Praha 6) setkání se zástupci obou týmů. Pro potvrzení účasti prosím vyplňte následující 

formulář, nebo sdělte Váš zájem na níže uvedené kontakty. 

 

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 
kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické 
budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti 
elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a 
počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České 
republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou 
vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta 
elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad 
prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz 
 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v 

Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně 
inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na 
něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 129 studijních 
programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery 
se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům 
trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více 
než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering“ na 51. – 100. místě, 
v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information 

https://eforce.cvut.cz/
http://cartech.cvut.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfijGriltBw_Wo1FTsxunKqjxKFkONbf6Y0dHzIF6zXkXnvUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfijGriltBw_Wo1FTsxunKqjxKFkONbf6Y0dHzIF6zXkXnvUg/viewform
http://www.fel.cvut.cz/
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Systems“ na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. 
V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti 
„Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering 
and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.  

http://www.cvut.cz/

