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TÝM CULS PRAGUE FORMULA RACING ÚSPĚŠNĚ ZAKONČIL SEZÓNU
NA ITALSKÉM OKRUHU RICCARDO PALETTI
Praha, Česká republika – 25. září 2013 – Na krásném celkovém 17. místě v konkurenci 47 týmů
z celé Evropy se umístila studentská formule České zemědělské univerzity v Praze. Jako čtrnáctí pak
studenti z ČZU dokončili hlavní a nejnáročnější závod – Endurance. Čtvrtým závodem završil CULS
Prague Formula Racing druhou závodní sezonu v rámci soutěže Formula Student/SAE. V průběhu
prázdnin studenti soupeřili v celosvětové konkurenci na závodech FS Czech Republic v Hradci
Králové, FS Hungary v Györu, FS Austria ve Spielbergu a FSAE Italy ve Varano de Melegari.
Vstup do sezóny nebyl příliš úspěšný, naopak zakončení na italském okruhu předčilo očekávání týmu.
„Navíc jsme byli ostatními týmy oceněni jako nejpřátelštější tým a získali jsme krásnou trofej,“ uvedl
Jan Sekerák, vedoucí projektu. „V letošní sérii jsme získali mnoho cenných rad a doporučení od
komisařů i členů ostatních týmů, kterých si velmi vážíme. Konzultace samotné koncepce vozu,
použitých materiálů či výměna zkušeností ohledně celkového fungování projektu na jiných
univerzitách je pro nás nesmírně přínosná.“ doplňuje Jan Sekerák.
Tuto studentskou aktivitu podporuje vedení ČZU a přirozeně též Technické fakulty. „Cením si toho, že
projekt studentské formule vznikl z iniciativy studentů a v druhém ročníku prokázal svoji životnost.
Nově nabyté zkušenosti členů týmu budou pro ně samé jistě motivací k dalšímu studiu,“ říká rektor
prof. Ing. Jiří Balík, CSc. „Projekt zároveň posiluje pozitivní povědomí veřejnosti a zájemců o studium
o Technické fakultě ČZU.“
Plánovaným cílům pro letošní sezónu se tým přiblížil dosaženými 364 body z italského podniku.
Viditelné bylo také zlepšení ve statických disciplínách soutěže. Také technická připravenost formule
z pohledu pravidel soutěže byla výborná. Všechny technické přejímky byly absolvovány téměř bez
nutnosti jakýchkoli změn. Celkový posun je patrný především z vyššího bodového hodnocení
v porovnání s loňskou sezónou.
Celoroční úsilí týmu CULS Prague Formula Racing ocenil vedoucí projektu Jan Sekerák: „Rád bych
poděkoval všem členům týmu za odhodlání a skvělou práci v průběhu celého roku a především
v období před závody. Děkuji také České zemědělské univerzitě v Praze za výborné zázemí,
partnerům projektu za projevenou podporu a všem, kteří nám fandili.“
V nejbližší době bude možné monopost vidět na multimediálním festivalu Proudy (27. 9. 2013,
Praha), v rámci prezentace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (14.–15. 10. 2013, Zlín) a na výstavě
Kola & Tuning Show 2013 (8.–10. 11. 2013, Lysá nad Labem).
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ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě stoletou tradici s nejmodernějšími
technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologie, technologií a
techniky, ale i s ekonomikou a řízením. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím včetně
školních podniků umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu a zapojení do vědeckých
projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální
kurzy, univerzitu třetího věku.
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