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Radek Volf 

Předseda klubu 2017-2019 

 

 

 Psaní výroční zprávy bývá vždy pro „nové“ představenstvo výzvou. 

Představenstvo nastupuje většinou na konci roku, a tak právě touto zprávou 

má zhodnotit aktivity představenstva minulého a začít tím své působení. Na 

výročních zprávách však vždy spolupracovali i všichni organizátoři akcí a 

doplňovali tak hlavní náplň tohoto dokumentu. Vždy tyto zprávy byly „malou 

kronikou“ proběhlých akcí, i tuto funkci by si měla tato kronika zachovat, ale 

zároveň ji i rozvinout (rozvinutí v mocninou řadu?). Tento rok totiž vznikla 

domluva na nové koncepci výroční zprávy, tak uvidíme, jak se Vám bude 

líbit.  Nakonec mi nezbývá než popřát novému představenstvu mnoho 

úspěchů a klubu mnoho zajímavých akcí!  

 

 

Tomáš Dzuruš 

Předseda klubu 2019-2020 

 

 

 Ako nové predstavenstvo sme boli hneď od začiatku vhrnutý do 

zabehnutých koľají starého predstavenstva. Už sa blížil koniec roku 2020 a 

pred nami bolo ešte veľa naplánovaných akcií, ktoré sme museli po prebraní 

štafety dotiahnuť do konca. Písanie tejto správy bola veľká výzva pri 

uvedomení, koľko skvelých akcií bolo uskutočnených. Všetci organizátori 

akcií odviedli skvelú prácu. Tým by som chcel vysloviť veľkú vďaku starému 

predstavenstvu a všetkým členom, ktorí sa aktívne zapájali do diania klubu 

počas celého roka 2019. 
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Základní informace o klubu 

Celkový počet členů k 31.12.2019 byl 87, přičemž více jak 33 z nich bylo 

aktivních.  

 

V listopadu 2019, při šestých řádných volbách, bylo zvoleno nové, 

pětičlenné představenstvo (rozdělení funkcí proběhlo na první schůzi).

 

Předchozí představenstvo 

(2018-2019) 

 

Radek Volf 

předseda 

 

 

Dominik Mazel 

místopředseda 

 

 

Zdeněk Michl 

 

 

 

Kateřina Pithartová 

 

 

 

Adam Eichler 

 

 

 

Nové představenstvo 

(2019-2020) 

 

Tomáš Dzuruš 

předseda 

 

 

Markéta Jirmanová 

místopředsedkyně 

 

 

Michal Cenkner 

 

 

 

Jiří Kosina 

 

 

 

Pavel Mašinda
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„Tomáši, co kdybychom přidali do výročky i ty Vize klubu?“ 

  

 

    „Radku, ty snaď vieš aké ma klub vízie?“ 

 

 

„Znáš mě, ale něco bychom vymysleli, ne?“ 

 

 

                 Tomáš is typing…. 

 

 

Vize klubu 

Vize klubu lze rozdělit do dvou kategorií. Hlavní vizí je tzv. Interní vize klubu, 

která by měla být v čase neměnná. 

Interní vize klubu 

Základní vize klubu lze mezi řádky vyčíst ve stanovách klubu, tedy 

v činnostech klubu:  

„Čl. 2 Cíl činnosti klubu: 

1. Cílem klubu je: 

(a) organizace kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích 

akcí,  

(b) rozšiřování znalostí studentů v technických i humanitních 

oborech,  

(c) propagace udržitelné dopravy,  

(d) podpora udržitelného rozvoje ČVUT Fakulty dopravní.  
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2. Klub eFDrive usiluje o podporu spolupráce mezi studenty a realizaci 

studentských aktivit a projektů, které jsou v souladu s cíli klubu.“ 

Tyto činnosti lze rozvést do vizí, které tyto body přesahují: 

A.1 Vytvářet takové prostředí na FD, aby studenti FD měli 

možnost a motivaci organizovat akce 

A.2 Umožnit a podporovat seberealizaci studentů nad rámec 

výuky na fakultě a jejich vnitřní rozvoj 

A.3 Rozšiřovat znalosti a všeobecný rozhled studentů FD 

A.4 Propojování studentů FD a důraz na jejich vzájemnou 

spolupráci 

Další vizí je „Vize do okolí“, kde jsou popsány vize, jak by měl a chce klub 

spolupracovat s partnery a svým okolím. 

Vize do okolí klubu 

Nejbližším okolím klubu je Fakulta dopravní ČVUT a Studentská unie ČVUT. 

Pro klub je důležité mít členy, kteří se orientují v prostředí své činnosti, proto 

jsou stanoveny také tyto vize: 

B.1  Podpora zapojení členů a studentů FD do chodu Fakulty 

dopravní ČVUT a Studentské unie ČVUT a jejich 

rozhodovacích orgánů, tak aby docházelo k přenášení know-

how dovnitř do klubu 

Shrnutí 

Vizí klubu jsou aktivní studenti FD, kteří se zapojují do aktivit FD a SU a 

získávají tak nejrůznější zkušenosti a dovednosti, které napomáhají k jejich 

vlastní seberealizaci a sebezdokonalení. 
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Aktivity klubu 

Hlavní akce 

UZEL a doprovodné akce 

Noc na fakultě 

 

Menší projekty a akce 

Dopravácké vítání letního semestru 

Vyšehrad zevnitř 

Exkurze do parlamentu 

Pražské nádražky 

Pleteme si (pomlázku) 

Duchová procházka 

Po imatrikulaci na pivo 

Welcome gril 

Pivní štafeta 

Perníčkování 

Vánoční mejdlo 

 

Provozní 

Výjezdko – eFDrive kotlení 

Volby představenstva 

 

Fakultní 

Volby do senátu 

DOD(s) – Dny otevřených dveří 

Ostatní akce na fakultě 

 

SUnijní 

Parlament SU na FD 

Výjezdní zasedání 
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Aktivity klubu 

Aktivity klubu vycházejí hlavně z vizí klubu a získaných zkušeností klubu. 

Jelikož klub už má více jak 5 let činnosti za sebou, dochází k větší obměně 

organizátorů akcí a původní myšlenky akcí se mohou vytrácet. Z tohoto 

důvodu je důležité udržovat si přehled o akcích klubu a jejich původních 

záměrech. 

 

Tento rok jsme se rozhodli rozdělit akce do kategorií podle jejich zaměření 

a velikosti, tak aby byla orientace pro čtenáře jednodušší. 

 

Hlavní akce 

„To nejvýznamnější, co jsme v roce 2019 organizovali“ 

Jako každý rok, je vrcholem snažení klubu UZEL, seznamovací kurz pro 

prváky bakalářského studia FD, kvůli kterému také z velké části vznikl celý 

klub eFDrive. Na významnosti také nabývá akce Noc na fakultě, která 

napomáhá studentům s výběrem projektů. 

 

UZEL 2019       
       Pavel Mašinda 
         Hlavní řešitel 

 
Tým: Dominik Mazel, Kristína Gabríková, Markéta Jirmanová, Tomáš Váňa, 

Filip Havrda, Bohumil Hora, Štěpán Moninec, Michal Cenkner, Pavel 

Mašinda, Tereza Kunclová, Vít Macháček, Tomáš Dzuruš, Tomáš Novotný, 

Petr Fridrišek, Kateřina Pithartová, Adam Eichler, Radek Volf, Martina 

Liptáková, Jan Štůla, Vojtěch Kráčmar, Lukáš Kozel a Stanislav Metelka 

 

Datum: 19.09. - 22.09.2019 
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Popis projektu: UZEL, seznamovací kurz pro nastupující prváky, proběhl i 

tento rok v kempu Garnataurus na břehu řeky Sázavy. Jedná se o 

nejrozsáhlejší projekt klubu zaměřený na seznamování za pomoci 

projektování plavidel v týmech a seznamovacích her. Do kempu jsme se 

dopravili vlakem z hlavního nádraží v Praze s většinou účastníků. Prváci se 

zde dozvěděli spoustu užitečných informací o škole a studiu nejen od 

studentů, ale i významných osobností fakulty jako například od děkana 

fakulty, zástupců ÚTVS, zástupců většiny ústavů fakulty a dalších. Letos se 

konal již sedmý ročník. 

 

Stav: Uzavřený 

 

Malý UZEL 
         Pavel Mašinda 
          Hlavní řešitel 

 
Tým: Dominik Mazel, Kristína Gabríková, Markéta Jirmanová, Tomáš Váňa, 

Filip Havrda, Bohumil Hora, Štěpán Moninec, Michal Cenkner, Pavel 

Mašinda, Tereza Kunclová, Vít Macháček, Tomáš Dzuruš, Tomáš Novotný, 

Petr Fridrišek, Kateřina Pithartová, Adam Eichler, Radek Volf, Martina 

Liptáková, Jan Štůla, Vojtěch Kráčmar, Stanislav Metelka a Zdeněk Michl 

 

Datum: 01.05.2019 – 03.05.2019 

 

Popis projektu: V rámci příprav seznamovacího kurzu UZEL se každoročně 

jezdí na průzkum kempu a jeho okolí. Akce se využívá i jako teambuilding 

pro všechny organizátory, aby v září vše klapalo. Z průzkumu okolí vzešly 

nové návrhy a úpravy programu. Byly vyzkoušeny nové hry a rovněž stavba 

plavidel, která byla později zadána prvákům na UZLU. 

 

Stav: Uzavřený 
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Před UZLEM pro ISIC 

         Pavel Mašinda 
          Hlavní řešitel 

 
Tým: Markéta Jirmanová, Tereza Kunclová, Filip Havrda, Tomáš Váňa 

 

Datum: 10.09.2019 

 

Popis projektu: V rámci příprav na seznamovací kurz a pomoc prvákům s 

přechodem na vysokou školu se šlo hromadně pro ISIC do výdejny průkazů 

ČVUT. Studenty jsme provedli po Dejvickém kampusu, ukázali jim kromě 

výdejny průkazů i menzu, NTK nebo Dejvické koleje. 

 

Stav: Uzavřený 

 

Tour de FD 
         Pavel Mašinda 
          Hlavní řešitel 

 
Tým: Tomáš Novotný 

 

Datum: 18.09.2019 

 

Popis projektu: Jelikož má Fakulta dopravní celkem 3 budovy, bývá zvykem, 

že ještě před začátkem semestru provedou členové klubu nastávající prváky 

po všech budovách a ukážou jim nejkratší spojení mezi nimi. Rok 2019 nebyl 

výjimkou. Do akce se zapojily téměř dvě desítky členů, kteří jim uvnitř každé 

budovy ukázali důležitá místa a poskytli krátké komentáře či vtipné historky. 

Akce končila na Horské, kde se hromadně připilo na nový semestr. 

 

Stav: Uzavřený 
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UZEL Afterparty 
Barbora Goláňová 

           Hlavní řešitel 
 

Tým: Dominik Mazel, Pavel Mašinda, Tereza Kunclová, Jiří Kosina 

 

Datum: 08.10.2019 

 

Popis projektu: Jedná se o tradiční sešlost všech účastníků UZLU po prvních 

dnech školy. V průběhu večera se na plátně promítaly fotky z UZLU a také 

oblíbené „Večerníčky“. Akce se opět odehrála na Sinkuleho koleji, kde jsme 

rozšířili spolupráci s klubem Sincoolka. Před půlnocí musely být prostory 

kolejí vyklizeny, načež se většina účastníků přesunula do hospody, kde párty 

pokračovala až do brzkých ranních hodin. 

 

Stav: Uzavřený 

 
 
Noc na fakultě 

  Jiří Čížek 
  Hlavní řešitel 
 

Tým: Radek Volf, Adam Eichler, Barbora Goláňová, Markéta Jirmanová, 

Pavel Mašinda, Tomáš Váňa, Jiří Kosina 

 
Datum: 12.11.2019 

 
Popis projektu: Akce Noc na fakultě je primárně určená studentům prvního 

a druhého ročníku. V jejím rámci proběhlo představování studijních oborů a 

projektů formou „studenti studentům“ v moderované diskusi. Dalšími body 

programu byly ukázky simulátorů a dopravního sálu, deskové hry a turnaj v 

Buláncích. Novinkou pak byla prezentace Akademického senátu FD ČVUT, 

která měla za cíl před volbami obeznámit studenty s tím, jak tato instituce 
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funguje. Na místě bylo připravené občerstvení. Akce skončila přibližně ve 

23.00 a část účastníků se přesunula do hospody. 

 
Stav: Uzavřený 

 

 

Menší projekty klubu 

 „Spousta malých akcí, kvůli kterým je klub klubem“ 

 

Dopravácké vítaní nového semestru 
            Radek Volf 
             Hlavní řešitel 

 

Datum: 18.02.2019 

 

Popis projektu: Již zaběhnutá akce Vítání letního semestru se opět 

odehrála v hospůdce U Voraře. Akce se promovala primárně přes Facebook 

a opět byl zaplněn celý suterén hospody. Zúčastnily se desítky studentů FD 

napříč ročníky a studijními obory. Akce, tak jako obvykle, napomohla 

získávání kontaktů mezi staršími členy klubu, nováčky a 

nezainteresovanými studenty FD.  

 

Stav: Uzavřený 
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Vyšehrad zevnitř 
 

Zdeněk Michl 
Hlavní řešitel 

 
Datum: 05.03.2019 

 

Popis projektu: Návštěva dominanty našeho Albertovského kampusu – 

staroslavného Vyšehradu. Pod vedením Ing. Kolmanové, vedoucí úseku 

parků, která za postupnými proměnami Vyšehradu v posledních dvou 

desítkách let stojí, jsme nejprve prošli známá místa a následně navštívili mj. 

Martinské kasematy a torzo kostela Stětí svatého Jana Křtitele ve hradbách. 

Akci jsme zakončili v nedaleké hospůdce na Hradbách, kde většina 

účastníků dala s ohledem na počasí před chlazeným pivem přednost 

horkému punči. 

 

Stav: Uzavřený 

 

Exkurze do parlamentu 

Michal Šimek 
Hlavní řešitel 

 
Datum: 19.03.2019 

 

Popis projektu: Exkurze do Poslanecké sněmovny ČR s následnou diskuzí s 

místopředsedou Dopravního podvýboru Hospodářského výboru sněmovny 

Ondřejem Polanským. 

 

Stav: Uzavřený 
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Pražské nádražky 
Zdeněk Michl 
Hlavní řešitel 

Datum: 11.04.2019 

 

Popis projektu: Oblíbené nepravidelné setkání všech generací 

studentských příznivců stále vzácnějšího točeného piva v podmínkách 

pražských železničních stanic. Navzdory pokračující globalizaci nabídky 

jsme stále ještě v dobré kondici nalezli Oázu na Smíchovském nádraží, 

nádražku v Radotíně, přešli jsme Most inteligence do Braníku a následně se 

ještě náhradní dopravou metrem zvládli přesunout do Dejvic. Tradiční 

dotočná pak pokračovala v tamní Klubovně. 

 

Stav: Uzavřený 

 

Pleteme si (pomlázku) 
        Dominik Mazel 
         Hlavní řešitel 

Datum: 17.04.2019 

 

Popis projektu: V odpoledních hodinách na dvoře budovy Horská proběhla 

nová eFD akce Pleteme si. Cílem akce bylo při dobré náladě, při vhodném 

občerstvení a za odborného dohledu zkušenějších vidláckých chlapců 

naučit i pány z města uplést si svou vlastní pomlázku – mrskačku či tatar 

(velkou část akce zabraly kromě pletení i dohady o správné krajové 

pojmenování samotné tradice a svazku proutí). Vrbové proutí tří barev ze tří 

různých stromů nastříhal v týdenním předstihu Dominik Mazel ve vrbovém 

háji mezi Zbraslaví a Radotínem poblíž zastávky Peluněk. Pletení se 

zúčastnilo mnoho členů i nečlenů eFD, převážně mužského pohlaví. 

Nakonec si svoji pomlázku, nebo alespoň něco pomlázce příbuzného, 

odnesli téměř všichni účastníci akce. 

 

Stav: Uzavřený 
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Duchová procházka 
     Adam Hlubuček 
     Hlavní řešitel 

 
Tým: Adam Hlubuček, Martina Liptáková 

 

Datum: 26.04.2019 

 

Popis projektu: V pořadí pátá duchová procházka měla navázat na tradiční 

dubnové putování večerní Prahou spojené s pořizováním fotografií 

účastníků s využitím dlouhé expozice. Akce měla vypuknout dne 26. dubna 

2019 na Výtoni u limnigrafu ve 20:13. Na přípravě akce tentokrát s Adamem 

Hlubučkem spolupracovala také Martina Liptáková s vlastní fotografickou 

výbavou, která navíc obstarala rekvizity s gangsterskou tématikou. Původní 

záměr překonat během procházky železniční most a pokračovat dále vstříc 

temným zákoutím Smíchova, se nezdařil. Ve 20:13 se nad Výtoní spustila 

průtrž mračen, a tak hrstka dorazivších účastníků měla co dělat, aby se 

stačila uklidit pod uvedený most a vytvořit alespoň pár snímků s využitím 

dlouhé expozice. Následoval intenzivní běh výtoňskými ulicemi s cílem 

nalézt suché místo ke spočinutí. Tím se nakonec stala restaurace U Libuše, 

kde se účastníci alespoň vyfotografovali s gangsterskými rekvizitami a s 

igelitovou taškou, která je ochránila před zmoknutím. 

 

Stav: Uzavřený 
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Po imatrikulaci na pivo 

  Tomáš Váňa 
  Hlavní řešitel 

 
Tým: Adam Hluboček, Martina Liptáková, Jiří Kosina  

 

Datum: 26.09.2019 

 

Popis projektu: Po skončení imatrikulace jsme se sešli u východu z 

Betlémské kaple a po nashromáždění dostatečného počtu prváků jsme se 

vydali do předem domluveného podniku Cafe Nona na Nové scéně 

Národního divadla. Zde jsme se usadili a probírali strasti i slasti studia na FD.  

 

Stav: Uzavřený 

 

Welcome gril 

          Markéta Jirmanová 
           Hlavní řešitel 

 
Tým: Pavel Mašinda, Dominik Mazel, Stanislav Metelka, Barbora Goláňová, 

Jiří Kosina, Jiří Čížek 

 

Datum: 01.10.2019 

 

Popis projektu: Grilování na dvoře budovy Horská fakulty dopravní ČVUT. 

Akce nalákala studenty i akademické pracovníky napříč obory což zajistilo 

téměř rekordní počet zúčastněných (cca. 50), dvůr praskal ve švech. Ohlasy 

byly velmi pozitivní. 

 

Stav: Uzavřený 
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Pivní štafeta 
          Markéta Jirmanová 
           Hlavní řešitel 

 
Tým: Pavel Mašinda, Philip Brožík, Jiří Čížek, Zdeněk Michl, Tomáš Váňa, 

Radek Volf 

 

Datum: 22.10.2019 

 

Popis projektu: Pivní štafeta se konala v parku Folimanka, zúčastnilo se 14 

týmů po dvou běžcích. Akce se nečekaně zúčastnili i kolegové z Fakulty 

stavební a ČZU. Průběh byl hladký, až na několik opovržlivých pohledů od 

kolemjdoucích byly ohlasy na akci pozitivní. 

 

Stav: Uzavřený 

 

Perníčkovaní 

 Martina Liptáková 
 Hlavní řešitel 

 
Tým: Tomáš Kříž 

 

Datum: 10. 12. 2019 

 

Popis projektu: Hlavním cílem této akce bylo společně upéct a nazdobit 

perníčky na Vánoční mejdlo. Preferovanými vykrajovanými perníčky byly 

variace na dopravní prostředky. Akce proběhla v prostorách kolejí Strahov. 

 

Stav: Uzavřený 
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Vánoční mejdlo 
  Jiří Čížek 
  Hlavní řešitel 

 

Tým: Barbora Goláňová, Tomáš Kříž, Markéta Jirmanová, Pavel Mašinda 

 

Datum: 17. 12. 2019 

 

Popis projektu: Třetí ročník předvánoční akce určené pro členy klubu i 

nové zájemce. V prostorách klubovny se vydával svařák a horká medovina, 

v učebnách na třetím patře bylo připraveno promítání filmů a deskové hry. 

Proběhla také soutěž o nejlepší vánoční cukroví ve dvou kategoriích – chuť 

a vzhled. Kromě členů klubu a několika hostů se akce zúčastnilo také 

nemalé množství zájemců zejména z prvního ročníku. 

 

Stav: Uzavřený 
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Provozní aktivity klubu 

 

Volby představenstva 

            Radek Volf 
             Hlavní řešitel 

 

Datum: 29.10.2019 

 

Popis projektu: Každoroční shromáždění klubu a volby představenstva 

opět proběhly v pořádku. 

 

Stav: Uzavřený 

 

Výjezdko – eFDrive Kotlení 

         Kateřina Pithartová 

                           Hlavní řešitel 

 

Tým: Radek Volf, Markéta Jirmanová, Dominik Mazel 

 

Datum: 05.04. – 07.04.2019 

 

Popis projektu: Výjezdní zasedání klubu proběhlo opět po 4leté pauze 

v krásném prostředí Jizerských hor. Cílem akce bylo prohloubení vztahů 

mezi novými a starými členy klubu a zamyšlení se nad otázkou budoucích 

aktivit klubu. Bonusem bylo i posílení sportovního ducha díky malebným 

procházkám po okolí chaty. Po následném vyhodnocení byla akce shledána 

jako velmi úspěšná a většina zúčastněných volala po jejím každoročním 

pořádání. 

 
Stav: Uzavřený 
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Za eFDrive zpracoval Tomáš Dzuruš, t. č. předseda klubu, ve spolupráci 

s řešiteli jednotlivých projektů. 

 

 

 

V Praze dne 29.02.2020 

    


