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Výroční zpráva 

 

klubu eFDrive 

 
 

za rok 2017 

 

 

V listopadu 2017, při pátých řádných volbách, bylo zvoleno nové, pětičlenné, 
představenstvo ve složení (rozdělení funkcí proběhlo na první schůzi):  

Radek Volf (předseda),  

Tomáš Novotný (místopředseda),  

Petr Fridrišek, 

Tomáš Dzuruš,  

Adam Eichler 

 

Celkový počet členů k 31. 12. 2017 byl 77, přičemž 31 z nich bylo aktivních. 
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Projekty klubu eFDrive 

UZEL 2017 

Řešitel: 
Radek Volf 

Tým: 
Valerie Baškirceva, Jan Vacek, Karolína Moudrá, Kristína Gabríková,  
Tomáš Dzuruš, Tomáš Novotný, Petr Fridrišek, Jan Kruntorád,  
Kateřina Pithartová, Adam Eichler, Malvína Benešová, Andreas Papadopulos, 
Adam Ulanovský, Josef Čuřík, Marie Dvořáková, Vojtěch Kráčmar,  
Lucie Smetanová, Lukáš Kozel, Aneta Bahníková, Jan Ležák 

Datum: 
21. – 24. 9. 2017 

Popis projektu: 
UZEL 2017 byl opět největší akcí klubu eFDrive co do počtu účastníků, 
organizátorů, doby příprav i doby trvání samotné akce. Letos se konal již její 
pátý ročník.  

Jde o seznamovací kurz cílený na všechny studenty nastupující do prvního 
ročníku bakalářského studia na ČVUT Fakultě dopravní. Umožňuje jim poznat 
své spolužáky ještě před tím, než spolu poprvé zasednou v posluchárně. 
Zároveň na UZLU poznají starší spolužáky, od nichž se dozvědí vše důležité 
o tom, jak zvládnout první semestr a vysokoškolské studium vůbec. Také zde 
mají účastníci možnost poznat své vyučující a představitele fakulty. 

Letos se UZLU účastnilo 101 studentů, což je o 9 více než v minulém roce. 
Organizace se ujalo 21 osob a návštěvou nás poctilo 17 hostů. Program 
jednotlivých dní se nijak výrazně nelišil od let minulých. Účastníci byli rozděleni 
do týmů a hráli různé týmové hry, celý program pak směřoval ke stavbě mostu 
přes potok.  

Letošní ročník byl druhým, který proběhl v rekreačním středisku Máj v Plasech 
u Plzně. Bohužel ani tento rok nebyl bez problémů. Průběh příprav i samotný 
seznamovák narušila skutečnost, že v areálu nebyl otevřen bufet. Informaci 
o tomto stavu jsme dostali 2 týdny před zahájením akce. Avšak po dohodě 
s provozovatelem a místním pivovarem jsme byli schopni tento problém 
operativně vyřešit. 
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Akce byla v konečné bilanci lehce ztrátová, což bylo způsobeno hlavně snížením 
vybírané částky a operativním řešením náhrady bufetu. 

Tento ročník byl lépe zvládnut po stránce sponzorů. Klubu se podařilo navázat 
spolupráci s ABS Jets, HOPI HOLDING a pokračovat ve spolupráci se společností 
Red Bull. 

Stav: 
Uzavřený 
 
doba příprav:  
leden – září 2017 
 

Druhá eFDrive minikolečkiáda 

Hlavní organizátor: 
Adam Hlubuček 

Datum konání akce: 
11. 4. 2017 

Stručný popis akce: 
Druhá eFDrive projížďka určená pro uživatele kolečkových bruslí, koloběžek 
a dalších okolených nemotorových přepravovadel odstartovala před budovou 
ČVUT Fakulty dopravní, v Praze v Horské ulici, v podvečerních hodinách. O 
trase bylo tentokrát rozhodnuto operativně. Účastníci se vydali směrem na 
Nuselský most a do přilehlých ulic. Slabou stránkou jinak vydařené akce byla 
opět nízká účast, avšak i navzdory tomu se druhá eFDrive minikolečkiáda může 
pochlubit některými pozoruhodnými momenty, jako např. překonáváním zdi 
parku Ztracenka, nebo jízdou na kolečkových bruslích ve výtahu, v metru, na 
eskalátoru nebo na koloběžce. 

Stav: 
Uzavřený 

 

 

 
Karlovomostecká duchová procházka 
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Hlavní organizátor: 
Adam Hlubuček 

Datum konání akce: 
27. 4. 2017 

Stručný popis akce: 
V roce 2017 se eFDrive duchová procházka poprvé nekonala 8. 4., ale 27. 4. 
Ačkoliv byl tento termín v hlasování vybrán členy, kteří se nakonec akce vůbec 
nezúčastnili, jednalo se o dobrou volbu, neboť akce připadla na den narozenin 
zasloužilého člena klubu Petra Šatry. První účastníci se za modré hodinky setkali 
před rotundou Nalezení sv. Kříže vedle někdejší restaurace U Chlupatýho ducha 
poblíž budovy ČVUT Fakulty dopravní, v Praze v Konviktské ulici. Po sérii nejen 
dopravně laděných duchových fotografií následoval přesun po Smetanově 
nábřeží na Křižovnické náměstí. Pod Staroměstskou mosteckou věží Karlova 
mostu se připojili další účastníci s gratulacemi a darem Petrovi Šatrovi.  

Ústředním motivem fotografií z Karlova mostu se staly dynamické stojky 
Kateřiny Pithartové, fotografované navzdory původním plánům i kolemjdoucími 
turisty. Velice vděčnou zábavou byla těž tvorba světelných stop ve tvaru písmen 
eFD. Na návrh Marie Dvořákové se skupina (již oslabená o Petra Šatru) 
přesunula do nedaleké restaurace, kde se opět rozrostla. Uskutečnil se zde již 
od prvního ročníku akce stále odkládaný literární kvíz O ducha pražské knihy, 
kterého se zúčastnily čtyři jednočlenné týmy a jeden tým dvoučlenný. Vítěz 
kvízu však nebyl následně dlouhou dobu znám, neboť dvojice obálek s 
nejlepšími (tj. jedinými nenulovými) výsledky nebyly podepsány. Ostatní obálky 
byly podepsány následovně: Ing. Jiří Růžička, Průduch a Já (obálka podepsaná 
Já patřila Kateřině Pithartové, jak se vyhodnocovateli podařilo identifikovat 
podle přípony -iec dopsané k příjmení spisovatele Urbana).  

K vyhlášení výsledků došlo až o Infrastrukturním šotovýletu, kde vítězství svého 
týmu obhájila Marie Dvořáková, která těsně porazila Zdeňka Michla, a odnesla si 
tak knížku Potichu, jejímž hlavním hrdinou je šotouš Hrouda. Úryvek z této 
knížky byl totiž jedním z největší pozornosti se těšících stavebních kamenů 
kvízu. 

Stav: 
Uzavřený 

 

Pražské nádražky vol. 3 
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Řešitel: 
Zdeněk Michl 

Datum: 
20. 6. 2017 

Popis projektu: 
V červnu se uskutečnila již potřetí akce Pražské nádražky, která je pro eFDrive 
jednou z velmi typických akcí. Za startovní bod jsme si zvolili pražské 
Masarykovo nádraží, kde nás pohostilo zdejší bistro přímo ve dvoraně. Následně 
jsme se přes nádražku na nejstarším pražském nádraží přesunuli až za hranice 
hlavního města. Nevzdálenějším bodem naší cesty byly Nučice zastávka, kde 
jsme si vychutnali jedno chlazené v restauraci Zastávka. Následoval návrat do 
města pražského, se zastaveními v Hlubočepích a na Smíchově. Nádherný 
slunečný den jsme zakončili na nádražce v Braníku kam jsem se dopravili 
autobusem. Poděkování patří všem účastníkům za pohodovou atmosféru a 
jmenovitě Zdeňku Michlovi za přípravu a koordinaci celé akce. 

Stav: 
Uzavřený 

Malý UZEL 2017 

Řešitel: 
Radek Volf 

Tým: 
Kateřina Pithartová,Tomáš Novotný, Karolína Moudrá 

Datum: 
14. – 16. 7. 2017 

Popis projektu: 
V rámci příprav UZLU se každoročně jezdí na průzkum kempu, ve kterém se má 
o pár měsíců později odehrát seznamovací kurz UZEL. Akce slouží především ke 
zhodnocení prostorových možností kempu, k vyzkoušení místní kuchyně, 
osobnímu setkání s provozovatelem kempu, dohodnutí různých podmínek s ním 
a také průzkum okolí kempu, zejména možností stavby mostů na samotném 
UZLU v září. Neméně důležitou aktivitou je pak zkoušení her připravených na 
vlastní UZEL, případně vymýšlení her nových. Zároveň tato akce byla brána také 
jako teambuilding celého UZEL týmu.  
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Tento rok byla akce rozdělena do tří samostatných dnů. 

14. 7. byla večerní schůze týmu v šenkýrně Hlubina na Andělu, kde došlo k 
doladění posledních maličkostí před víkendem. Probírala se mj. strategie na 
nováčky. 

15. 7. proběhl výlet do rekreačního střediska na obligátní prohlídku areálu. 
Vyjelo se ráno vlakem do Plzně, kde se přestoupilo na vlak do Plas. Poté 
následovala cesta do kempu, seznámení nových členů týmů s kempem a hraní 
teambuildingových her.  Po ukončení programu se tým vracel stejnou cestou 
zpět. Po příjezdu ještě pár statečných pokračovalo do víru velkoměsta. 

16. 7. bylo na řadě testování nových her na UZEL. To se konalo v pražské 
Stromovce, počasí přálo a i pár nových her se vybralo. Příjemné odpoledne bylo 
zakončeno v restauraci U Pětníka.  

Stav: 
Uzavřený 

Epochální výlet na Trosky 

Řešitel: 
Adam Hlubuček, Ondřej Hába 

Datum: 
5. 8. 2017 

Popis projektu: 
U příležitosti jedné z celkových šesti jízd spěšného vlaku 1936 „Český ráj“ v roce 
2017 se uskutečnil výlet na zříceninu hradu Trosky. 

Úvod celého výletu se nesl ve znamení různých indispozic české železnice. 
Odjezd z pražského hlavního nádraží, odkud jela skupina A (ve složení Adam 
Hlubuček, Ondřej Hába a Miroslav Vaniš), se nezdařil podle plánu, neboť R 
1146 „Metoděj Vlach“ nepřijel ani 30 minut po svém pravidelném odjezdu, zato 
však přijel v redukovaném řazení a jeho kapacita tudíž nepostačila vysoké 
poptávce z řad cestující veřejnosti. Proto byl pro cestu zvolen osobní vlak. Před 
Mladou Boleslaví si účastníci vyzkoušeli náhradní autobusovou dopravu. 
Jednočlenná skupina B (Jan Vacek) byla na cestě z Vysočiny zdržena 
neschopností datové komunikace dvou motorových vozů Stadler ř. 841. V Mladé 
Boleslavi se obě skupiny setkaly a proběhl oběd. 
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Prvním významným cílem na trase výletu byl Mladějov v Čechách, na jehož 
hřbitově odpočívá profesor pražského Královského českého stavovského 
technického učiliště František Josef Gerstner. Učiliště je přímým předchůdcem 
dnešního ČVUT. František Josef Gerstner vychoval generaci průkopníků české 
železnice zahrnuje např. jeho syna Františka Antonína Gerstnera.  

Kroky účastníků pokračovaly údolími a lesy až na zříceninu hradu Trosky. 

Po shlédnutí z obou věží, Panny a Baby, jsme se vydali na zastávku Ktová, kde 
jsme nastoupili na Sp 1936 „Český ráj“ směr Praha. Šlo o historickou soupravu 
vedenou historickou lokomotivou ř. 749. V duchu dopravních průzkumů jsme 
cestou sčítali „šotouše“ podél trati, kteří s různým stupněm fotografického 
vybavení zaujímali svá místa na hranách zářezů či elektrických sloupech snažíce 
se pořídit co nejlepší snímek našeho vlaku. Sčítací formuláře připravené 
Adamem Hlubučkem a vyplněné účastníky výletu jsou uloženy na bezpečném 
místě a čekají na zpracování a analýzu. 

Výlet se i přes nízkou účast vydařil. Pro příště věříme ve větší zájem i služebně 
mladších členů klubu. 

Stav: Uzavřený. 
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Třetí infrastrukturní šoto výlet 

Řešitel: 
Petr Šatra, Stanislav Metelka 

Datum: 
13. 8. 2017 

Popis projektu: 
Výlet se uskutečnil přesně do roka bez dne od předchozího infra strukturního 
šoto výletu, a to v neděli 13. srpna 2017. Letošní účast byla 8 členů klubu 
eFDrive a jednoho tradičního nečlena. Šlo o celodenní výlet v teplý letní den. 

Zatímco předchozí dva ročníky se držely pravidla, že Vltava je nepřekročitelnou 
bariérou (až na jednu výjimku) a všechny paměti- a pozoruhodnosti se 
nacházejí vždy jen na levém a nebo jen na pravém břehu Vltavy, letos jsme 
řeku Vltavu překročili 14 krát! Tento ročník se totiž týkal mostů, a byl tak 
symbolickým završením a propojením trojice šoto výletů organizovaných Petrem 
Šatrou.  

Mostů se týkalo celých 13 zastávek z celkových 16. Mosty jsme navštívili ve 
směru po proudu Vltavy, s počátkem na tzv. mostě inteligence (oficiálně 
Branickém mostu) a koncem na mostu Libeňském. Cestou jsme vynechali 
návštěvu pouze jednoho mostu, a to Štefánikova, který jsme okomentovali 
pouze při průjezdu tramvají okolo.  

Téma pražských mostů se dodatečně ukázalo jako velmi příhodné s ohledem na 
vývoj jejich stavu na přelomu let 2017/2018. 

Za skutečně unikátní považujeme návštěvu Negrelliho viaduktu, kde se pod 
námi nacházely stavební materiály možná až z předminulého století! Zde také 
vznikla fotografie na fotoaparát Flexaret. 
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Obrázek 1: Účastníci výletu na Negrelliho viaduktu. Zleva: Adam Hlubuček, 
Ondřej Nováček, Zdeněk Michl, Jan Vacek, Stanislav Metelka, Karolína Moudrá, 
Marie Dvořáková, Ondřej Hába. Fotograf Petr Šatra. 

Tři tematické zastávky, které se netýkaly mostů, byly u smíchovského 
zdymadla, pozůstatků trolejbusové infrastruktury na Arbesově náměstí (kde 
začínal první infrastrukturní výlet v roce 2015) a tramvajové trati v rekonstrukci 
Strossmayerovo náměstí – Vltavská. 

Do celkového počtu zastávek je nutné ještě připočítat jednu na oběd a jednu na 
pivo. Výlet jsme zakončili v zahradní restauraci u maringotky u holešovického 
železničního mostu. 

Během akce bylo položeno několik kvízových otázek. 
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Účastníci po skončení akce obdrželi elektronicky itinerář akce s odkazy ke všem 
zastávkám výletu. 

Stav: 
Uzavřený 
 

Před UZLEM pro ISIC  

Řešitelé: 
Tomáš Novotný 

Tým: 
Aneta Bahníková, Andreas Papadopulos 

Datum: 
20. 9. 2017 

Popis projektu: 
Organizátoři UZLU se sešli s budoucími prváky, které provedli kampusem až do 
výdejny průkazů, pomohli jim obsloužit automat. Poté jim ukázali menzu ve 
Studentském domě, NTK a zakončili celou akci v kavárně. 

Stav: 
Uzavřený  
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Po UZLU pro ISIC  

Řešitelé: 
Tomáš Novotný 

Tým: 
Kristýna Gabríková 

Datum: 
27. 9. 2017 

Popis projektu: 
Na vyžádání účastníku UZLU, byla provedena ještě jedna organizovaná výprava 
za vyřízením si studijních průkazů. Průběh byl stejný jako v předešlém projektu, 
s jedinou změnou a tou, že se nekončilo v kavárně, ale v hospodě. 

Stav: 
Uzavřený 

Tour de FD za saké  

Řešitelé: 
Tomáš Novotný 

Tým: 
Radek Volf, Tomáš Dzuruš 

Datum: 
1. 10. 2017 

Popis projektu: 
Ještě před začátkem semestru organizátoři UZLU provedli nastávající prváky 
(cca 20) po všech budovách FD. Uvnitř každé ukázali důležitá místa a poskytli 
krátké komentáře či vtipné historky. Končilo se na Horské, kde se připilo na 
nový semestr a založilo se na saké. 

Stav: 
Uzavřený 

 
  



Výroční zpráva 

 za rok 2017 
 

Výroční zpráva eFDrive 2017 12/15 

 

Sraz před zahajovací párty ČVUT  

Řešitelé: 
Tomáš Novotný 

Datum: 
2. 10. 2017 

Popis projektu: 
Schůzka ještě před začátkem ČVUT zahajovací párty, opět v klubovně Bubnu, 
kterou prváci dopravky zaplnili. Probíhala hlavně prezentace klubu mezi 
čerstvými vysokoškolskými studenty. Poté následoval hromadný přesun na 
párty. 

Stav: 
Uzavřený 
 

Na Strahov OpenAir v UZEL tričku  

Řešitelé: 
Tomáš Novotný 

Datum: 
4. 10. 2017 

Popis projektu: 
Akce především pro účastníky UZLU. Cílem bylo, aby se účastníci UZLU na 
Strahově mohli lehce identifikovat pomocí UZEL trička. Akce se zdařila, na 
festivalu bylo k vidění na 20 těchto triček. 

Stav: 
Uzavřený 
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Grilování na štěrkovém loži 

Řešitel: 
Tomáš Novotný 

Tým: 
Petr Fridrišek, Stanislav Metelka, Dominik Mazel, Zdeněk Michl, Radek Volf 

Datum: 
11. 10. 2017 

Popis projektu: 
Pravidelně každé jaro se schází klub eFDrive v hojném počtu na dvoře budovy 
Horská a griluje se zde přinesené maso, hermelíny, klobásy či zelenina. 
Tentokrát však bylo grilování přesunuto na podzim. I přes nižší teploty se 
grilování zdařilo. Akce opět měla přesah mimo klub, neboť ji kromě členů 
eFDrive navštívili i řadoví studenti Fakulty dopravní. Mezi stálé návštěvníky 
patřili také členové eFDrive s nižšími ID.  

UZEL Afterparty 2017 

Řešitelé: 
Kateřina Pithartová, Tomáš Novotný 

Tým: 
Tomáš Dzuruš, Adam Ulanovský, Kristína Gabríková 

Datum: 
18. 10. 2017 

Popis projektu: 
Tradiční sešlost všech uzláků po prvních dnech školy. Během akce se znovu 
promítaly „Večerníčky“ z UZLU plus jeden závěrečný se statistikami celého 
UZLU. Během celého večera se také promítaly fotky od Adama Hlubučka. Akce 
se opět odehrávala na Bubenečských kolejích. Bohužel tento rok byl prostor 
klubovny uzavřen po 22. hodině na popud vrátného, většina účastníků se však 
přesunula do hospody na Masarykově koleji, kde párty pokračovala.  

Stav: 
Uzavřený 
 
Noc na fakultě V  
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Řešitel: 
Tomáš Novotný 

Tým: 
Radek Volf, Petr Fridrišek, Petr Hnyk, Jan Vacek 

Datum: 
9. 11. 2017 

Popis projektu: 
Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se uskutečnil pátý ročník legendární akce klubu eFDrive, 
Noc na fakultě. Cílem projektu bylo oslovit zájemce o členství v eFDrivu a 
ukázat budovy na Albertově i z jiného pohledu. Podařilo se nám s ústavy 
domluvit otevření leteckého a automobilového simulátoru. Zároveň se s touto 
akcí pojila volba představenstva eFDrive. V jedné učebně byly k dispozici 
zapůjčené hry z klubu STOH. Členové eFDrivu a návštěvníci se v budově na 
Albertově začali scházet okolo osmé hodiny večerní. S postupujícím časem došlo 
na procházky po potemnělé budově. Akce proběhla ku spokojenosti všech, 
tentokrát se budova hromadně opouštěla kolem 11 hodiny večerní. 

Stav: 
Uzavřený 

Vánoční mejdlo 

Řešitel: 
Radek Volf 

Tým:  
Stanislav Metelka, Dominik Mazel, Petr Fridrišek, Tomáš Novotný,  
Tomáš Dzuruš 

Datum: 
18. 12. 2017 

Popis projektu: 
Jednalo se o vánoční večírek, jehož se mohli zúčastnit členové a sympatizanti 
klubu eFDrive. Přejmenování z Vánoční eFDesítky proběhlo z toho důvodu, aby 
byla akce přístupnější pro ostatní studenty FD. Na programu byla soutěž o 
nejlepší vánoční cukroví a turnaj ve hře Bulánci o putovní trofej (putovní 
polštář). Pro návštěvníky byl připraven svařák a příjemná atmosféra. Obě 
soutěže se zdařily. 
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Stav: 
Uzavřený 
 

Problémy klubu eFDrive 

Žádné závažné problémy se v klubu eFDrive neřešily. 

Za eFDrive zpracoval Radek Volf, t. č. Předseda klubu, ve spolupráci s řešiteli 
jednotlivých projektů. 

V Praze dne 1. 3. 2018 
Jan Vacek, Radek Volf, Petr Fridrišek a Adam Hlubuček 


