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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Tým studentské formule Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se chystá za 
vítězstvím do Spojených států amerických 
 
Praha, 22. března 2016 – Na zámořské závody soutěže Formula Student v Kanadě a 
USA se připravuje tým eForce FEE Prague Formula, reprezentující Fakultu 
elektrotechnickou ČVUT v Praze. Mladí konstruktéři elektroformule budou soutěžit s 
monopostem FSE.04x, vybaveným elektrickým pohonem 4x4, se kterým tým eForce v 
sezoně 2015 dosáhl na druhé místo. 
 
Za necelé dva měsíce se na svojí první zámořskou cestu vydá čtvrtá generace 
elektorformule eForce FEE Prague Formula. Ta již tradičně obsazuje přední příčky 
v evropských závodech studentských formulí. V současné době je formule na 22. místě 
celoevropského žebříčku.  
 
Závodní monopost FSE.04x, který má unikátní řešení náhonu na všechny čtyři kola, 
bude měsíc před konáním prvních závodů odeslán do kanadského Montrealu. Odtud 
poputuje na závody Formula North v kanadském Barrie a také na závod   
Formula West v americkém Lincolnu.  
 
Děkan Fakulty elektrotechnické prof. Pavel Ripka k celému projektu říká: „Jsem 
opravdu hrdý na to, že u nás na fakultě vzniká takto ojedinělá formule. Naši studenti 
v soutěži dosahují nadprůměrných výsledků a je vidět, že je práce na závodním 
monopostu skutečně baví.“, a dodává: „Věřím, že v budoucnu bude daleko více vozů 
využívat elektrický pohon a právě díky práci v závodním týmu mohou naši studenti 
získat pro svojí další kariéru obrovskou konkurenční výhodu.“ 
 
Na tvorbě elektroformule se podílí především studenti silnoproudého oboru Elektronika, 
energetika a management. Vedle samotné konstrukce monopostu se v rámci projektu 
učí také sestavovat rozpočet, business plán, nebo komunikaci s partnery a sponzory 
projektu. V týmu mají své zastoupení i studenti Fakulty strojní. 
 
Další informace o formuli eForce FEE Prague Formula naleznete na stránce: 
https://eforce.cvut.cz/ 
 
Kontakt pro média: 
 
Bc. Jakub Dražan, Head of Project Group 
eForce FEE Prague Formula 
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 
GSM: +420 776 788 798 
e-mail: oto@eforce.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 23 000 studentů. Pro akademický rok 2014/15 



 

nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů a v rámci nich 441 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 2014 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 3000 
světových univerzit, ve skupině univerzit na 411. – 420. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering“ bylo ČVUT 
hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti  „Computer Science and 
Information Systems“ a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and 
Astronomy“. Více informací najdete na www.cvut.cz 


