TISKOVÁ ZPRÁVA

ÚSPĚŠNÁ STUDENTSKÁ FORMULE SE CHYSTÁ NA NOVOU SEZÓNU
Jihlava, Česká republika – 19. října 2012 – Nováčkovská sezóna týmu Rebels Racing Formula
SAE/Student Team z České zemědělské univerzity v Praze skončila úspěšně. Tým splnil většinu svých
cílů, především úspěšně startoval na třech zahraničních závodech studentských formulí – v Anglii,
Rakousku a Maďarsku. Hned na první pokus vytvořil český nováčkovský rekord v podobě dokončení
disciplíny Endurance (závod Formula Student v Silverstone).
Pro sezónu 2012/2013 studentský tým plánuje zkonstruovat nový vůz. „Současný monopost bychom
chtěli zachovat pro reprezentativní účely teamu, České zemědělské univerzity a našich partnerů. Rádi
bychom předávali získané know-how a dosavadní zkušenosti z projektu,“ uvedl Jan Sekerák, nový
vedoucí projektu. „Máme touhu se dále rozvíjet, a proto již probíhá rozšiřování teamu z řad studentů
technických, ale i ekonomických oborů. Věříme, že díky dodržování harmonogramu i podpoře našich
partnerů a ČZU postavíme kvalitní a konkurenceschopný monopost i pro nadcházející sezónu, “
doplňuje Jan Sekerák.
SATURN 6, první formule v historii týmu Rebels Racing na ČZU, absolvovala tři náročné evropské
soutěže. Pět dní po dokončení disciplíny Endurance (závod Formula Student v Silverstone) zopakoval
tým další úspěšný „vytrvalák“ v rakouském Spielbergu (závod Formula Student Austria) a přidal dvě
patnáctá místa v osmičce (disciplína Skid pad) a kvalifikaci (disciplína Autocross). Posledním a
nejúspěšnějším závodem mělo být srpnové měření sil v Maďarsku (Györ, soutěž Formula Student
Hungary). Šance na přední místa však pohřbila prasklá poloosa na začátku Endurance. Nováčkovskou
daň si tým vybíral ve statických disciplínách, kde doplatil na určitou nezkušenost.
„Letošní prioritou bylo postavit pevné základy technické stránky projektu. Tedy zvládnout vývoj a
stavbu formule a její provoz na závodech. A to se podařilo víc než dobře,“ konstatuje Ondřej
Suchomel, zakladatel Rebels Racing a vedoucí projektu SATURN 6. Stavba monopostu zabrala 11
měsíců, nastartování celého projektu však trvalo čtyři roky. „Náš tým začínal z nuly, s pouhou
myšlenkou postavit v ryze studentské organizaci formuli a závodit s ní v zahraničí. K tomu bylo
potřeba vložit do projektu spoustu tvrdé práce – od studia teorie, konstrukce formule, přes získávání
finančních prostředků a sponzorů až po tisíce člověkohodin v dílně. Těší mne, že se podařilo vytrvat a
projekt uvést do života,“ říká Ondřej Suchomel. Výsledkem je jedna z historicky nejlehčích
nováčkovských formulí (265 kg bez jezdce) se špičkovým výkonem motoru (93 koňských sil). To vše
silami studentů (především z ČZU), kterých se v projektu vystřídalo přes dvacet.
Po dokončení premiérové sezóny se team Rebels Racing rozhodl ukončit své dosavadní působení v
rámci studentské organizace. Projekt bude začleněn pod Technickou fakultu ČZU. Novým project
leaderem je Jan Sekerák, kterému předal vedení zakladatel týmu Rebels Racing Ondřej Suchomel.
Děkan Technické fakulty prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., ocenil dosavadní výsledky a projektu vyjádřil
plnou podporu.
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Česká zemědělská univerzita v Praze
Česká zemědělská univerzita, která letos slaví 60 let své samostatnosti, je třetí největší univerzitou
v Praze. Spojuje více než stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi a progresivními směry
vědy a výzkumu v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologie, technologií a techniky, ale i související
ekonomiky a řízení. Díky rozsáhlým mezinárodním aktivitám, moderně vybaveným laboratořím
a dalšímu zázemí včetně školních podniků nabízí moderní vzdělávání, možnost zapojit se
do vědeckých projektů, ale i prostředí k osobnímu růstu. Česká zemědělská univerzita zajišťuje
kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku. Ve výzkumné
oblasti spolupracuje s mnoha vědecko-výzkumnými institucemi i soukromým sektorem.
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