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Pozvánka pro média: Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 
představí historicky první samořiditelnou elektrickou formuli 
soutěže Formula Student v České republice a devátou 
generaci elektrického monopostu 
 
 

Dne 4. září od 10.00 hodin proběhne na Fakultě elektrotechnické ČVUT 
v Praze (Technická 2, Praha 6) akce Rollout 2020, kde bude představena 
historicky první samořiditelná elektrická formule soutěže Formula 
Student v České republice a devátá generace elektrického monopostu, 
který vznikl optimalizací modelu ze sezóny 2019. Členové studentského 
týmu eForce FEE Prague Formula odprezentují technický návrh obou 
formulí, který bude předcházet samotnému odhalení obou závodních 
vozů.  
 
I přes nepříznivý vývoj událostí v letošním roce a zrušení všech oficiálních 
závodů kvůli pandemické situaci studenti práci na monopostech neukončili a 
v omezeném režimu dokončili vývoj i stavbu formulí. Za deset let fungování 
studentského projektu tým eForce FEE Prague Formula dosáhl na celková 
vítězství mezinárodních závodů jak v Evropě, tak i v USA a Kanadě. S 
autonomně ovládaným vozidlem bude na závodech v létě 2021 tým čelit 
výzvě tyto úspěchy zopakovat ve stále kvalitnější mezinárodní konkurenci. 
 
Na akci je nutné registrovat se předem, a to do 1. září, 14.00 hodin. 
 
 
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 
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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 18 000 studentů. Pro akademický rok 2020/21 nabízí ČVUT svým studentům 214 
akreditovaných studijních programů a z toho 84 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti 
techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle 
přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle 
žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém 
žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení 
„Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je 
ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u 
„Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, 
„Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 
251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti 
„Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz 
 


