
NABÍDKA 
SPOLUPRÁCE



Vážení čtenáři,

do rukou se Vám dostala nabídka spolupráce od studentského projektu 

CTU CarTech. Jako zástupce tohoto projektu si Vám dovoluji představit 

služby, které nabízíme výměnou za Vaši podporu našeho projektu. 

Předem děkuji za čas, který věnujete předložené nabídce.



Od roku 2007 každoročně vyvíjíme závodní vůz pro mezinárodní 

studentskou soutěž Formula Student. Náš tým sídlí na půdě Fakulty strojní 

ČVUT v Praze, má okolo 30 členů a je to nejstarší tým v ČR. Pravidelně 

obsazujeme přední příčky mezinárodních závodů a na svém kontě máme 

dokonce 2 celková vítězství. To vše díky používání nejmodernějších 

technologií a efektivnímu přenosu know-how mezi generacemi studentů.

 

 

Jednotlivé technické podskupiny se věnují návrhu aerodynamiky, chassis, 

odpružení, elektroniky a powertrainu.

Každý student si tak v praxi vyzkouší technické, komunikační i jazykové 

dovednosti. Projekt poskytuje skvělou zkušenost a kariérní přípravu pro 

budoucí inženýry a inženýrky.

Do soutěže je zapojeno více než 600 univerzitních týmů z celého světa. 

Desítky, možná stovky velmi prestižních firem každoročně tyto týmy 

podporují. Ve výsledku to znamená, že tým studentů ČVUT každoročně 

během 10 měsíců vlastními silami navrhne, postaví a otestuje závodní vůz, 

který je lepší, než byl ten předchozí. 

KDO JSME A CO 
DĚLÁME



Řešíte nějaký vývojový problém? Na Vašem problému mohou pracovat 

studenti ČVUT v rámci svých bakalářských či diplomových prací. 

Výhoda studentů zapojených do tohoto projektu je, že v honbě za co 

nejlepším vozem překračujeme hranice dosud běžných technologií. 

Dokážeme se naučit pracovat s materiály, jejichž zpracování si v rámci 

konkurenční výhody lídři bedlivě tají.

SPOLUPRÁCE PŘI VÝVOJI

VÝJIMEČNÍ ABSOLVENTI
Na projektu Formula Student získají všichni zúčastnění množství cenných 

zkušeností. Od znalosti návrhu dílů včetně jejich převedení do funkčního 

prototypu (cesta od výkresu v počítači k funkčnímu dílu není jako odevzdání 

semestrálního projektu), přes zkušenosti s prezentací a obhájením vlastní 

práce až po zkušenosti z týmové práce.

Velmi rádi přijedeme zpestřit i Vaši akci pro své obchodní partnery, 

zaměstnance či širokou veřejnost. Samozřejmostí je odborný a otevřený 

doprovod formule, který zájemcům vůz předvede, vysvětlí, jak je vyroben a 

jak pomohla zrovna Vaše společnost k dosažení skvělých výsledků. Pokud 

to bezpečnost dovolí, uspořádáme ukázky jízdy závodního vozu. Přivézt 

můžeme také závodní simulátor postavený z monokoku naší formule.

ATRAKCE NA VAŠÍ AKCI

CO MŮŽEME
NABÍDNOUT



Podpory partnerů si vážíme a dáváme to veřejně najevo na našich 

webových stránkách a sociálních sítích. Rádi popisujeme, jak nám podpora 

partnerů umožňuje dosahovat dobrých výsledků. Kromě cílené propagace 

také nepřímo zviditelňujeme značky partnerů na fotkách a videích. Do 

určených videí cíleně vkládáme loga partnerů.

PROPAGACE NA INTERNETU

Projekt CTU CarTech je atraktivní pro média odborně zaměřená 

(automobilové pořady, technické pořady) i celospolečenská (zpravodajské 

servery, komerční televize). Ne vždy lze zaručit, že zástupci médií propustí 

reklamní informace nebo loga až ke koncovému divákovi, ovšem zatím 

jsme byli úspěšní.

ZVIDITELNĚNÍ V MÉDIÍCH

Každý rok s vždy nejaktuálnějším vozem navštěvujeme nejrůznější veřejné  

akce – autosalony, veletrhy, závody, studentské festivaly, apod. Na každé 

akci kromě samotného vozu, který je polepen logy partnerů, vystavujeme 

plakát s logy všech partnerů a rozdáme tiskoviny s logy partnerů (ročně 

více než 5 000 ks). 

REKLAMA NA TUZEMSKÉM TRHU

Pro naše partnery dokážeme dodat fotografie či videa z použití dané 

značky. Pro účely produktových brožur zapůjčíme hotový vůz nebo jeho 

části na ateliérové focení. Téma závodní formule může být vhodným 

námětem na kalendáře, reklamní předměty, apod.

OBJEKT FIREMNÍ PROPAGACE

Našim partnerům dokážeme zdarma nabídnout prostor na akademické 

půdě pro vlastní prezentaci, např. pro účely personálního marketingu. 

Kromě toho je přímo ve vchodu do budovy školy stálá expozice našeho 

projektu, kde loga partnerských společností nemohou chybět.

REKLAMNÍ PROSTORY NA PŮDĚ FS ČVUT



„ Jsou pouze dvě opravdovu inovativní formy motorsportu: 
Formule 1 a Formule Student. “

- Ross Brawn
   Formula One Managing Director



DODÁNÍ DÍLŮ A POLOTOVARŮ
• Polotovary pro následné zpracování – slitiny lehkých kovů, ocelí, MDF, 

umělé dřevo, plasty • Uhlíková vlákna, kompozitní materiály (pěny, 

voštiny, inserty) •  Elektroinstalační součástky • Spotřební materiál (pásky, 

spojovací materiál, chemie) • A další…

DOPRAVA OSOB A MATERIÁLU
 • Zapůjčení dopravních prostředků  •  Zajištění přepravy formule a materiálu 

na soutěž • Úhrada cestovních nákladů • Pomoc při úhradě celoročních 

nákladů na pohonné hmoty pro závodní vůz i týmové dopravní prostředky

SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA
• Zapůjčení či poskytnutí digitální záznamové techniky – fotoaparáty, 

kamery • Příslušenství k digitální technice – kamerové pomůcky, stativy, 

apod. • Prezentační pomůcky na výstavní expozice (LCD panely, 

projektory) • Komunikační prostředky – vysílačky • Sdílené počítače pro 

zpracování telemetrických dat při ladění vozu • A další…

Na chod projektu jsou potřeba i přímé finanční prostředky, např. na 

placení startovného na soutěže, nakoupení specializovaných komponent 

(tlumiče, pneumatiky,…), financování dopravy, atd.  

FINANČNÍ PODPORA

Každý rok potřebujeme prostředky, abychom mohli zrealizovat vývoj a 

výrobu závodního vozu. Naším cílem je  vůz špičkové kvality, který bude 

konkurenceschopný s absolutní špičkou v této soutěži. To znamená, že 

chceme využívat nejmodernější dostupné materiály, výrobní technologie 

a zkušební zařízení.

VYBAVENÍ VÝROBNÍCH A  
VÝVOJOVÝCH PROSTOR
• Tvarové obrábění kovů – lehkých slitin, vysoko-pevnostních ocelí 

(soustružení, víceosé frézování) • Tvarové obrábění MDF, nekovových 

materiálů  • Dokončovací operace • Povrchové úpravy (anodizace, kalení,..) 

• Dělení materiálu – vodní paprsek, laser... • A další…

PODPORA VÝROBY
• Ruční nářadí • Výrobní technika (vrtání, dělení, obrábění) • Nástroje 

• Měřící technika • Software, počítače • Ochranné pomůcky • A další…

• Experiment - větrný tunel, deformační zkouška, aj. • Pomoc, případně 
poskytnutí prostor pro vykonání experimentu

ZÁZEMÍ EXPERIMENTU

JAK MŮŽETE 
POMOCI NÁM



Zaujala Vás naše nabídka? Nebo máte lepší nápad, jak by pro Vaši firmu 

mohla být spolupráce užitečná? Pak nás neváhejte kontaktovat:

Ing. Radek Tichánek, Ph.D.

E-mail: radek.tichanek@fs.cvut.cz

FAKULTNÍ KOORDINÁTOR

TEAM CAPTAIN CTU CARTECH
Jaromír Šolc

E-mail: jaromir.solc@fs.cvut.cz

Telefon: +420 721 872 470

KONTAKT POZNÁMKY:

cartech.cvut.cz

ctucartech

ctucartech
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Studentská formule je pro nás splněným snem. Je to zhmotnění 
našich dlouhodobých vizí. Každý rok strávíme při konstrukci 
bezpočet probdělých nocí, abychom celý projekt úspěšně dotáhli 
do konce. Tak pojďme snít spolu.


