
Výroční zpráva 

 

Klubu EFDRIVE 

 

za rok 2015 

 

 

V listopadu 2015, při třetích řádných volbách, bylo zvoleno nové představenstvo ve složení: 

předseda: Karolína Moudrá 

místopředseda: Jan Vacek 

člen představenstva: Aneta Bahníková 

Celkový počet členů k 31. 12. 2015 byl 41, přičemž 23 z nich bylo aktivních. 
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Projekty Klubu EFDRIVE 

UZEL 2015 

 

Řešitel: 

Marie Dvořáková 

 

Tým: 

Petr Šatra, Jan Vacek, Karolína Moudrá, Veronika Huvarová, Jan Máca, Jan Mach, David 

Kerouš, Tomáš Netrval, Aneta Bahníková, Richard Papež, Eva Milerová, Lukáš Kozel, Ondřej 

Nováček, Ondřej Kučera, Vít Dobrý, Alžběta Lobodášová, Kateřina Livorová, Tomáš 

Mojžyšek, Ondřej Hába, Petr Hnyk, Adam Hlubuček 

 

Datum: 

17. – 20. 9. 2015 

 

 

Popis projektu: 

UZEL, Úspěšné Zahájení Expresní Linky, je seznamovák pro studenty nastupující do prvního 

ročníku bakalářského studia na ČVUT Fakultě dopravní. 

UZEL 2015 bylo již třetí pokračování jedné z nejúspěšnějších akcí, organizovaných Klubem 

EFDRIVE. Seznamovák tradičně proběhl v Masarykově táboře Y.M.C.A. v Soběšíně v termínu 

od 17. do 20. září 2015, celkem se akce zúčastnilo 84 studentů prvního ročníku. Hlavním cílem 

týmů na UZLU je během dnů postavit most přes Podvecký potok, který protéká táborem.  

Seznamovací kurz začíná už v Praze na hlavním nádraží, odkud mohou účastníci jet společně 

vlakem na místo určení. Pro účastníky kurzu máme z Čerčan přidaný jeden vůz navíc, proto 

seznamování může začít už během cesty. Po příjezdu do tábora studenti projdou registrací 

a ubytují se v chatkách, následují seznamovací a sportovní hry. V průběhu večera se studenti 

rozdělí do týmů, ve kterých fungují až do konce UZLU. Páteční dopoledne začíná 

teambuildingovými hrami, kdy mají jednotlivé týmy možnost se navzájem poznat a zároveň se 

můžou poznat s organizátory. Po obědě začíná "byrokratická hra" a projektování mostu: týmy 

se měly rozdělit na dvě poloviny, kdy se jedna polovina snaží získat stavební povolení 

v byrokratické hře a druhá navrhuje most. Obě skupiny prezentují své výstupy před komisí, 

která je složená z vyučujících z ČVUT Fakulty dopravní a členů Studentské unie ČVUT. Sobota 

je přiřazená hrám, kde musí jednotlivé týmy získat peníze na výstavbu a musí postavit most 

přes potok, (přičemž mají k dispozici většinou papírový a dřevěný materiál). Sobotní odpoledne 

je věnované hodnocení mostů, hodnotí opět komise složené z hostů seznamováku. Jednotlivé 

mosty musí projít zátěžovou statickou a dynamickou zkouškou. Večer patří vyhlášení vítěze a 

"fireshow" – společnému spálení mostů, které symbolizuje ukončení střední školy a nástup na 

univerzitu vstříc budoucnosti. V neděli dopoledne kurz končí a studenti po skupinách odjíždějí 

domů. 

Každé odpoledne a večer se koná přednáška, nebo panelová diskuze. V roce 2015 jsme poprvé 

zavedli dobrovolné přednáškové bloky, které probíhaly ve stejnou chvíli a byly na témata: 

letecká doprava a její uplatnění, studuj železnice na ČVUT FD a ostatní obory na ČVUT FD – 

zahrnující obory ITS, DOS, LOG a BEZ. Diskutujícími byli studenti a vyučující jednotlivých 

oborů. 

Úspěchy projektu: 

1) zavedení automatické registrace účastníků a automatického párování plateb 

2) změna loga, grafických podkladů a změna vzhledu webových stránek 

3) zavedení teambuildingových her v pátek dopoledne 
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4) blokové přednášky – účastníci mají možnost se dozvědět to, co je zajímá a nebojí se 

zeptat 

5) účastníci měli zájem o Klub EFDRIVE – potenciální noví členové Klubu  

Problémy projektu, aneb čeho se příště vyvarovat:  

1) pozdní propagace – příčina: změna loga, propagačních materiálů a vzhledu 

webových stránek 

2) pozdní shánění sponzoringu – příčina: nedostatečné a pozdní řešení ze strany 

organizátorů 

3) nedostatečná připravenost organizátorů – příčina: odkládání úkolů 

4) problémy s táborem – příčina: příliš ústupků ze strany eFDrive, neustálá snaha vyjít 

správci tábora vstříc 

Všeobecně je tento ročník seznamováku UZEL považován za nejvíce vydařený, povedlo se 

nám vychytat chyby, které byly v předchozích ročnících. UZEL jsme společně s účastníky 

zakončili na UZEL Afterparty. 

 

Stav: 

Uzavřený 

doba příprav: leden – září 2015 

 

 

 

Tour de FD za saké 

 

Řešitel: 

Marie Dvořáková 

 

Tým: 

Petr Šatra, Ondřej Nováček, Ondřej Hába, Petr Hnyk, Aneta Bahníková, Jan Máca, Jan Vacek 

 

Datum: 

30. 09. 2015 

 

Popis projektu: 

Cílem projektu bylo ukázat studentům prvních ročníků a hlavně účastníkům UZLU nejlepší 

cesty mezi budovami ČVUT Fakulty dopravní. Tato akce byla propojena se seminářem, který 

pořádalo síťové oddělení – o možnostech připojení a síťových discích na Fakultě dopravní. Na 

konci "exkurze" se studenti mohli podívat do klubovny Klubu EFDRIVE a někteří mohli vyhrát 

saké Chateau Horská – speciální nápoj spojený s eFDrive.  

 

Stav: 

Uzavřený 
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UZEL Afterparty! 

 

Řešitel: 

Eva Milerová 

 

Tým: 

Marie Dvořáková, Aneta Bahníková, Jan Mach, Jan Máca, Tomáš Netrval 

 

Datum: 

22. 10. 2015 

 

Popis projektu: 

UZEL Afterparty je akcí, která všem účastníkům UZLU otevírá možnost potkat se po nějakém 

čase stráveném na ČVUT FD. Afterparty se konala v klubovně Bubenečské koleje. Součástí 

Afterparty bylo i promítání videí z UZLU – jednak velmi úspěšných "Večerníčků" (sestřihů z 

jednotlivých dnů UZLU), potom závěrečného videa. Na UZEL Afterparty byly také vyhlášeny 

některé soutěže ze seznamováku.  

 

Stav: 

Uzavřený 

 

 

 

SEMAFOR 

 

Řešitel: 

Marie Dvořáková 

 

Tým: 

Petr Fridrišek, Jan Mach, Jan Máca, Vít Dobrý 

 

Popis projektu: 

Semafor, aneb když přednáší lidé, kteří nám mají co říct. 

Semafor je cyklus přednášek, kdy na Fakultu dopravní přicházejí přednášet lidé, kteří ve svých 

oborech (dopravě velmi vzdálených), něco dokázali a něco znamenají. Tento projekt byl řešen 

v prvním pololetí roku 2015. 

Březen 

Přednášející: Václav Moravec 

Téma:  Život mezi politiky 

Datum:  25. 3. 2015 

Této přednášky se zúčastnilo více než 120 lidí, Václav Moravec přednášel na téma různých 

typů médií. Po dvaceti minutách přednášky nasledovala diskuze nejen o politice. 

 

Duben: 

Přednášející: Andor Šándor, generál v záloze 

Téma:  Česko v (ne)bezpečí? 

Datum:  29. 4. 2015 

Tentokrát k nám zavítal Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze) a svým poutavým projevem zaujal 

přítomné posluchače. Přednáška se spoustou zajímavých poznatků k aktuálním tématům 

posluchače zaujala natolik, že s námi pan generál zůstal ještě téměř o hodinu déle. 
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První infrastrukturní šoto výlet – Praha, levý břeh Vltavy 

Řešitel: 

Petr Šatra 

 

Datum: 

16. 8. 2016 

 

Popis projektu: 

Výlet se uskutečnil v neděli 16. srpna 2015 za účasti 7 členů eFDrive a jednoho 

spolupracovníka, kolegy, kamaráda, přítele a studenta z ČVUT FD. Výlet byla celodenní akce 

v teplý letní den, které po větší část dne přálo počasí. Výlet se konal v době letních prázdnin, 

kdy vrcholí stavební sezona a s ní sezona uzavírek a výluk, během které je toho vždy mnoho 

k focení a je to tedy příležitost podívat se dopravním stavbám objektivem do jejich konstrukce. 

 

Konkrétně byly k vidění rekonstrukce tramvajových tratí, železničních tratí a místních 

komunikací. Dále pak prastaré infrastrukturní památky připomínající technickou zdatnost 

našich předků a též i velkolepé dopravní stavby, jejichž fotografie nikdy neomrzí. Mezi 

zajímavosti se řadily pozůstatky opuštěných tratí či technologie a inovace oceněná cenou poroty 

v soutěži Česká dopravní stavba roku 2013. Bez zajímavosti není ani to, že oběd proběhl v 

nádražce, kde vlaky ještě nezastavovaly, tedy v obyčejné hospodě, která se teprve později stala 

nádražkou! 

V pozdějších odpoledních hodinách se ku Praze blížil déšť, a proto účastníci výletu využili 

pohostinnosti Klubu STOlních Her na Strahově a přečkali průtrž v suchu při hraní 

infrastrukturně laděných deskových her. Došlo tak opět k symbióze Klubu EFDRIVE a Klubu 

STOlních Her, byť tentokrát neplánovaně. 

Největší zkušeností z plánování a průběhu akce je představa o počtu stihnutelných stanovišť za 

jeden den v případě konání akce cca od 9 hodin ráno po cca čas večeře, který činí přibližně 15 

stanovišť rozesetých po celé levobřežní části Prahy, ideálně s určitým počtem rezervních 

stanovišť. Jako vhodné se ukázaly možné alternativy v trasování výletu. Osvědčily se též 

kvízové otázky o ceny. Účastníci po skončení akce obdrželi elektronicky itinerář akce se 

zajímavými odkazy ke všem zastávkám a zajímavostem výletu, stejně jako odkazy uvádějící 

podrobnosti o správných odpovědích na kvízové otázky.  

Stav: 

Uzavřený 
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Pražské nádražky 

 

Řešitel: 

Ondřej Hába 

 

Tým: 

Krzysztof Urbaniec 

 

Datum: 

3. 6. 2016 

 

Popis projektu: 

Ve středu 3. 6. 2015 se uskutečnila poprvé akce Pražské nádražky. Jedná se o skupinovou 

okružní jízdu, kombinující přesuny vlakem mezi pražskými nádražními restauracemi, a pití piva 

v těchto občerstvovacích zařízeních. Testovací jízda tohoto pub-crawlu se odehrála během 

letního zkouškového období a začala ve 13.13 v nádražce dejvického nádraží.  

 

Postupně byla projeta tato nádraží (chronologicky):  

 

Praha-Dejvice 

Praha-Bubeneč 

Praha-Podbaba 

Praha Masarykovo nádraží  

Praha-Vysočany 

Praha-Hostivař 

Praha hlavní nádraží  

 

Akce se zúčastnilo 15 lidí, hlavně z klubů EFDRIVE a BEST. Účastníci využili služeb dopravců 

České dráhy a KŽC Doprava. V roce 2016 se plánuje uskutečnění další jízdy zahrnující jiné 

nádražní restaurace v Praze a okolí. 

 

Stav: 

Uzavřený 
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Noc na fakultě 

Řešitel:  

Petr Hnyk 

 

Datum: 

20. – 21. 11.2016 

 

Popis:  

Noc na fakultě byla primárně určená pro členy Klubu EFDRIVE. Byl domluven pobyt studentů 

i po uzavření budovy. Členům Klubu byl také otevřen Dopravní sál, kde jsme si mohli 

vyzkoušet řízení železniční dopravy. Při této příležitosti bylo Shromážděním Klubu EFDRIVE 

zvoleno nové představenstvo. 

 
Stav:  

uzavřený 

 
 
 

Grilování na štěrkovém loži 

Řešitel:  

Jan Máca 

 

Tým:  

Vítek Dobrý, David Kerouš 

 

Popis:  

Klub EFDRIVE zajistil možnost grilování v prostorách fakulty. Grilování se konalo opakovaně 

na dvoře budovy Horské. Na grilování nám byl zapůjčen gril, který zakoupil marketing FD. 

 

Stav:  

uzavřený 
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Vánoční besídka 2015 
 

Řešitel:  

Karolína Moudrá 

 

Tým:  

Jan Vacek, Aneta Bahníková, Petr Hnyk 

 

Datum:  

15. 12. 2015 

 

Popis:  

Tradiční Vánoční besídka Klubu EFDRIVE se tentokrát neuskutečnila v budově Fakulty 

dopravní, ale v prostorech Klubu STOH. Kde si mohli účastníci vychutnat vánoční atmosféru 

s deskovými hrami, cukrovím a svařeným vínem. 

 

Stav:  

Uzavřený 

 
 
 

Exkurze: Podzemí pod Stalinem 
 

Řešitel:  

Petr Hnyk 

 

Datum:  

31. 3. 2015 

 

Popis:  
Exkurze do unikátních podzemních prostor pod bývalým Stalinovým pomníkem, dnes prostor 

pod metronomem v Letenských sadech.  

Tento prostor je obestřen mnoha tajemstvími a kolují o něm různé městské legendy o několika 

podzemních patrech, bunkru, podzemní vojenské nemocnici či dokonce podzemním letišti. 

Skutečnost je ale dle dostupných zdrojů o provedených průzkumech mnohem prostší. Jako 

bunkr tyto prostory stavěné nebyly, nejsou na to dostatečně zpevněné ani vybavené. Tato 

monumentální stavba měla jediný a velice jednoduchý účel – rozložit obrovskou váhu Stalinova 

pomníku na co největší plochu, aby zde vůbec mohl být umístěn. Letenské sady totiž nejsou 

geologicky vhodné místo pro monumentální mnohasettunový kolos. 

Tyto prostory jsou vzhledem k jejich neutěšenému stavu uzavřené a nevyužívané. Dostat se do 

nich a prohlédnout si tuto novodobou katedrálu je ale přesto snem mnoha lidí. I proto jsme se 

rozhodli, že se pokusíme sem uspořádat exkurzi. To se nakonec povedlo zařídit a tak se 15 lidí 

sešlo v úterý 31. března 2015 v 14:45 minut u metronomu a v 15:00 v doprovodu správce 

podzemních prostor vešlo dovnitř. Během cca hodiny a půl jsme měli možnost si projít celý 
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komplex – prostory v horním patře: Sloupovou síň, Bazénovou síň (pod bývalými fontánami) 

a vstupní prostory a prostory o poschodí níže – zde jsou tři souběžné chodby: tzv. Západní 

chodba, Kabelová chodba a Vodovodní chodba. 

Během exkurze jsme mohli obdivovat a fotit prakticky vše, co se zde nachází. Od všemožných 

maleb na zdech, přes trosky odstřeleného pomníku, po krásnou krápníkovou výzdobu nebo 

bývalé satanistické obřadní místo. 

Stav:  

Uzavřený 

 
 
 

Exkurze: Žižkovský vysílač 

 

Řešitel:  

Petr Hnyk 

 

Datum:  

14. 5. 2015 

 

Popis:  
Exkurze na Žižkovský vysílač do běžně nepřístupných prostor nad observatoří k vysílačům. 

Jednalo se o druhou exkurzi z míst, která jsou extrémně zajímavá, ale veřejnosti běžně 

nepřístupná. Tentokráte organizovanou ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi. 

Žižkovský vysílač netřeba představovat. Výhledy z tohoto vysílače si může užít každý, kdo si 

koupí vstupenku na observatoř (rozuměj vyhlídku) nebo si zajde do restaurace Oblaca. 

Nejdražší variantou je zaplatit si noc v apartmánu One Room Hotel. Nikdo z těchto hostů ale 

nemá možnost výhledu z této věže bez bezpečnostního skla. Tento nezkreslený výhled bez 

odrazů a odlesků je možné si užít pouze z veřejně nepřístupných prostor. A přesně to jsme si 

mohli užít i my. Navíc jsme měli možnost pokládat zákeřné dotazy z oboru telekomunikační 

techniky a dozvědět se tak informace, ke kterým bychom se jinak jen velmi těžko dostávali. 

Celkem se exkurze zúčastnilo 10 lidí. 

Fotografie z této exkurze mají jen velmi omezený charakter – jsou to zejména panoramatické 

pohledy na Prahu. Telekomunikační techniku ani prostory zázemí jsme fotit z pochopitelných 

důvodu nesměli. 

Stav:  

Uzavřený 
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Problémy Klubu EFDRIVE 

Žádné závažné problémy se v Klubu neobjevily.  

 

 

Za Klub EFDRIVE zpracovala Karolína Moudrá, současný předseda klubu, ve spolupráci 

s řešiteli jednotlivých projektů.  

 

 

V Praze dne 17. 2. 2016 

Karolína Moudrá 


