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Představení, úloha a cíle
Studentská unie ČVUT je spolkem, neziskovou organizací, která sdružuje kluby a studenty
v rámci Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).
Studentská unie ČVUT sdružuje tři druhy klubů – kolejní, zájmové a externí.
Kolejní kluby jsou ty, které působí na jednotlivých kolejích ČVUT. Starají se volnočasové
vyžití studentů ubytovaných na kolejích. Na kolejích spravují připojení do sítě, provozují
zde klubovny, posilovny a připravují pro ubytované celou řadu akcí: vítání prváků, vánoční
večírky, deskové hry, LAN párty, festivaly a sportovní soutěže.
Kluby zájmové nejsou striktně vázány na prostředí kolejí a zaměřují se na konkrétní
činnost – sportovní, společenskou či jakoukoliv jinou.
Externí kluby mají jako jediné kluby vlastní právní subjektivitu a ve Studentské unii
vystupují jako jeden člen. Svým zaměřením či působením jsou propojeni s působením
Studentské unie či přímo s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Hlavní cíle
● organizace kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí,
● hájení zájmů a práv studentů ČVUT a členů SU,
● využití informačních technologií pro podporu studia,
● organizování volného času studentů a členů SU,
● nákup, správa a prodej majetku pořízeného k dosahování cílů a záměrů SU,
● podpora mobility studentů a členů,
● podpora osobnostního a profesního růstu studentů a členů,
● činnost vyvíjená za účelem dosahování cílů a záměrů SU.

Definice Studentské unie ČVUT
„NECHŤ PRO VŠECHNA X Z MNOŽINY VŠECH KLUBŮ PŘI ČVUT EXISTUJE PRÁVĚ JEDNA
ZASTŘEŠUJÍCÍ, SDRUŽUJÍCÍ A SJEDNOCUJÍCÍ PLATFORMA,
PAK PRÁVĚ TUTO PLATFORMU NAZÝVÁME STUDENTSKOU UNIÍ.“
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Struktura SU ČVUT
Orgány Studentské unie ČVUT
Nejvyšším orgánem Studentské unie ČVUT je Studentský parlament. Statutárním
zástupcem je prezident. Studentskou unii ČVUT vede a zastupuje centrála.
Vedle hlavních orgánů má Studentská unie ČVUT i výbor, kterým je Rada studentských
samospráv, která se skládá z volených či jmenovaných zástupců kolejí. Kontrolním
orgánem Studentské unie ČVUT je Kontrolní komise.

Struktura Studentské unie ČVUT

Centrála SU ČVUT
Centrála je orgánem Studentské unie ČVUT, který zodpovídá za její chod, zastupuje ji před
vedením ČVUT, SÚZ a jedná s případnými sponzory. Součástí centrály studentské unie je
i prezident.
V měsíci lednu pracovala centrála ve svém složení z roku 2018 - Jozef Šebák, Stanislav
Jeřábek, Tomáš Drábek, Jan Mára a Michal Kothera.
Začátkem února po řádných volbách byl do čela organizace zvolen nový prezident Stanislav Jeřábek s novou centrálou. Členy centrály byli Jiří Kapoun, Pavel Valach, Milan
Kurka, Jiří Hanuš, Jakub Rubáš, Tomáš Pokorný a Kamila Radilová. Kamila Radilová se
začátkem března funkce vzdala. Rovněž Jiří Kapoun se své funkce vzdal na konci října.
Funkce projektové manažerky se ujala v listopadu Ivana Dvořáková.
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Tabulka 1
:
Členové centrály v roce 2019

Jméno a příjmení, Pozice
Jozef Šebák
Pozice: Prezident SU ČVUT
(do 9. 2. 2019)

Pracovní náplň
řízení SU ČVUT
vedení Centrály SU ČVUT
vedení Parlamentu SU ČVUT
komunikace s vedením ČVUT

Stanislav Jeřábek
Pozice:
Viceprezident
(do 9. 2. 2019)

spolupráce s partnery
komunikace s vedením ČVUT
komunikace s Akademickým senátem ČVUT
komunikace se SÚZ ČVUT
koordinace studentských samospráv

Michal Kothera
Pozice: IT manažer
(do 9. 2. 2019)

koordinace správy a rozvoje počítačové sítě SU ČVUT

Tomáš Drábek
Pozice:
HR manažer
Projektový manažer
(do 9. 2. 2019)

nábor aktivních členů SU ČVUT

správa centrálních systémů SU ČVUT
komunikace s VIC ČVUT
osobní rozvoj členů SU ČVUT
organizace akcí SU ČVUT
spolupráce s partnery a koordinace projektů SU ČVUT
podpora nových projektů SU ČVUT
koordinace Ahoj Techniko!

Jan Mára
Pozice: PR manažer
(do 9. 2. 2019)

správa propagačních kanálů SU ČVUT

Stanislav Jeřábek
Pozice: Prezident SU ČVUT
(od 10. 2. 2019)

řízení SU ČVUT

podpora PR napříč SU ČVUT
komunikace s PR ČVUT
vedení Centrály SU ČVUT
vedení Parlamentu SU ČVUT
komunikace s vedením ČVUT

Jiří Kapoun
Pozice: Viceprezident
(od 10. 2. 2019 do 28. 10. 2019)

zástupce Prezidenta SU ČVUT

Pavel Valach
Pozice: IT manažer
(od 10. 2. 2019)

koordinace správy a rozvoje počítačové sítě SU ČVUT

podpora komunikace uvnitř SU ČVUT

správa centrálních systémů SU ČVUT
komunikace s VIC ČVUT
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Milan Kurka
Pozice: PR manažer
(od 10. 2. 2019)

správa propagačních kanálů SU ČVUT

Jiří Hanuš
Pozice: HR manažer
(od 10. 2. 2019)

nábor aktivních členů SU ČVUT

Jakub Rubáš
Pozice: Předseda RSS
(od 10. 2. 2019)

zastupování studentů ubytovaných na kolejích ČVUT

Tomáš Pokorný
Pozice: Manažer pro fundraising
(od 10. 2. 2019)

komunikace a rozvoj vztahů s partnery SU ČVUT

Kamila Radilová
Pozice: Projektová manažerka
(od 10. 2. 2019 do 6. 3. 2019)

organizace akcí SU ČVUT

Ivana Dvořáková
Pozice: Projektová manažerka
(od 18. 11. 2019)

koordinace projektů

podpora PR napříč SU ČVUT
komunikace s PR ČVUT
osobní rozvoj členů SU ČVUT

komunikace s vedením SÚZ ČVUT

podávání dotací a granů na projekty SU ČVUT
koordinace projektů
koordinace projektů
podpora nových projektů SU ČVUT
organizace akcí SU ČVUT
podpora nových projektů SU ČVUT
koordinace Ahoj Techniko!
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Studentský parlament SU ČVUT
Parlament tvoří celkem 17 delegátů jednotlivých klubů a součástí SU ČVUT a ČVUT.
Jednotlivé rozdělení hlasů:
●
●
●
●

8 hlasů: delegáti kolejních klubů
7 hlasů: delegáti zájmových a externích klubů
1 hlas: zástupce AS ČVUT
1 hlas: Prezident SU ČVUT

Tabulka 2
: Členové Studentského parlamentu (k 31. 12. 2019)

Součást

Delegát, zástupce delegáta

Vznik mandátu

Prezident

Stanislav Jeřábek

10. 2. 2019

Silicon Hill

Jakub Rubáš

1.1.2019

Pod-O-Lee

Lukáš Novotný

15. 11. 2019

Buben

Radim Štolfa, Jan Janda

26. 9. 2019, 16. 11. 2019

Masařka

Vladimír Vlčák, Aleš Vlk

10. 6. 2019, 9. 12. 2019

Sincoolka

Lukáš Bureš, Jiří Kapoun

9. 4. 2019, 27. 11. 2019

Hlávkova kolej

Vladislav Kan, Martin Dendis

15. 10. 2019, 9. 12. 2019

Orlík

Oleksandr Surnin, Zdeněk Možíš

2. 12. 2019, 2. 12. 2019

Fakultní klub BION

Martin Mleziva

14. 10. 2019

BEST

Veronika Marešová, Jan Rataj

27. 9. 2019, 27. 9. 2019

Čajovna

Dominik Krizstof, Martin Andrýsek

16. 11. 2019, 9. 12. 2019

eFDrive

Jiří Kosina

16. 11. 2019

FIT++

Martin Němec, Martin Pilný

26. 2. 2019, 28. 2. 2019

Engineers Prague

Aleš Příhoda, Milan Kurka

1. 1. 2019, 14. 10. 2019

AVC ČVUT

Adam Štys

9. 12. 2019

IAESTE ČVUT

Alma Deleut, Štěpán Jílek

1. 1. 2019, 18. 6. 2019

AS ČVUT

Jozef Šebák, Tomáš Drábek

27. 5. 2019, 17. 6. 2019
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Kontrolní komise Studentského parlamentu
Kontrolní komise je kontrolním orgánem Studentské unie ČVUT. Jejím hlavním úkolem je
kontrola a dohled nad řízením jednotlivých klubů, ale i celé organizace. Členové kontrolní
komise jsou nejen cennými rádci v případě řešení problémů, ale také dobrými společníky
na akcích, které SU pořádá. Do kontrolní komise je zájemce jmenován na základě
kandidatury Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT. Doporučenou podmínkou
pro přijetí do kontrolní komise je 1 rok aktivní účasti na chodu Studentské unie ČVUT.
V roce 2019 došlo k částečné obměně komise, především ale k doplnění stavu na tři členy.

Tabulka 3
: Členové Kontrolní komise (v roce 2019)

Člen KK

Trvání mandátu

Tomáš Gura

od 22. 6. 2017 do 21. 6. 2019 a od 16. 10. 2019

Michal Kothera

od 16. 10. 2019

Radek Volf

od 21. 11. 2019

Rada studentských samospráv
Rada studentských samospráv (RSS) je povinným výborem Studentské unie ČVUT. Výbor
sdružuje zástupce jednotlivých kolejí Českého vysokého učení technického v Praze. RSS
tak zastupuje zájmy téměř 7 000 ubytovaných studentů (údaj ke konci roku 2019)
bydlících na 6 samostatných kolejích a 2 kolejních areálech Strahov a Podolí. Členové RSS
jsou automaticky jmenování na základě jejich zvolení (určeno interními předpisy kolejních
klubů). Členové RSS se schází na pravidelných společných schůzkách se zástupci Správy
účelových zařízení ČVUT (tzv. ZZS VS), kde řeší zejména potíže ubytovaných na kolejích.
Předsedou Rady studentských samospráv je prezident, nebo jím určený člen centrály.
V dubnu 2019 nastoupil nový ředitel SÚZ Ing. Mourek, který vystřídal kvestora ČVUT
Ing. Boháčka do té doby pověřeného řízením SÚZ.
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Kluby (k 31. 12. 2019)
Kolejní kluby
Silicon Hill
Lokalita:koleje Strahov
Činnost:Provoz jedné z největších studentských
počítačových sítí ve střední Evropě, pořádání mnoha
společenských, hudebních, sportovních i vzdělávacích akcí.
Zástupci bloků zajišťují funkci studentské samosprávy na
strahovských kolejích. Svým členům klub nabízí vzdělávací
kurzy a služby různého zaměření, jako jsou například
e-mailová schránka, hudebny či devět menších posiloven a
jedno profesionálně vybavené fitcentrum. Klub podporuje
studentské projekty, zejména unikátní audiovizuální
centrum, komunitní zahrádky, taneční kurzy nebo
bastlířskou a modelářskou dílnu.
https://siliconhill.cz,fb.com/siliconhill
Pod-O-Lee
Lokalita:koleje Podolí
Činnost:Provozování počítačové sítě, pořádání mnoha
společenských a sportovních akcí, služby pro členy jako
webový prostor, emailová schránka, digitální televize,
provozování posilovny, hudebny a sportovišť.
www.pod.cvut.cz
Buben
Lokalita:Bubenečská kolej
Činnost:Provozování počítačové sítě, pořádání
společenských a sportovních akcí, školicí středisko
síťových technologií (Cisco), služby pro členy jako tisk
dokumentů, webový prostor, emailová schránka, digitální
televize, knihovnička odborné literatury.
www.buk.cvut.cz,www.fb.com/klubbuben
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Masařka
Lokalita:Masarykova kolej
Činnost:Provozování počítačové sítě a Wi-Fi, služby pro
členy jako webový prostor, emailová schránka. Dále je tu
možnost využití posilovny, ping-pongu, fotbálku, kulečníku
nebo uložení kol v kolárně. K dispozici je několik studoven
a rýsovna, vhodná ke studiu, prezentacím, schůzím a k
promítání. Služby mohou být rezervovány online pomocí
klubového rezervačního systému.
www.mk.cvut.cz,www.fb.com/klubmasarka
Sincoolka
Lokalita:Sinkuleho a Dejvická kolej
Činnost:Provozování počítačové sítě a Wi-Fi, pořádání
společenských a sportovních akcí, služby pro členy jako
tisk dokumentů, webový prostor, emailová schránka. Dále
je zde možnost využití posilovny, ping-pongu a fotbálku.
Kola lze uložit v kolárně. K dispozici je multimediální
místnost s projektorem, vhodná ke studiu, prezentacím,
schůzím a k promítání.
www.sin.cvut.cz,www.fb.com/sincoolka
Hlávkova kolej
Lokalita:Hlávkova kolej
Činnost: Provozování počítačové sítě, služby pro členy jako
webový prostor, emailová schránka.
www.hk.cvut.cz

Orlík
Lokalita:kolej Orlík
Činnost:Provozování počítačové sítě, pořádání
společenských a sportovních akcí, služby pro členy jako
tisk dokumentů, webový prostor, emailová schránka,
digitální televize, knihovnička odborné literatury.
www.ok.cvut.cz
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Fakultní klub BION
Lokalita:Kladno DM SPŠS, GDM a FBMI
Činnost:Provozování počítačové sítě, poskytování služeb
pro členy jako tisk, kopírování a vazba dokumentů,
pořádání společenských a sportovních akcí, provozování
studentské wiki FBMI, možnost navštěvovat posilovnu na
GDM, a to v rámci plného členství či pouze sportovního
členství.
www.bion.cvut.cz,www.fb.com/fkbion

Zájmové kluby
BEST
Činnost:BEST – Board of European Students of
Technology – je mezinárodní organizace působící na ČVUT
od roku 2009. Jedná se o sdružení studentů, kteří mají
chuť cestovat, zlepšovat svou angličtinu, poznávat nové
lidi a zapojovat se do organizace různých studentských
aktivit – inženýrských soutěží na ČVUT, vzdělávacích kurzů
pro zahraniční studenty či mítinků komisí mezinárodního
BESTu. Otevřeno všem, kteří mají zájem získávat nové
přátele z celé Evropy, poznávat nové formy zábavy a
nabrat nové zkušenosti z mnoha technických i
netechnických oblastí.
www.bestprague.cz,www.fb.com/BESTPragueCTU
GALIBI
Činnost: Vysokoškolský gay a lesbický spolek působící na
ČVUT v Praze. Aktivity jsou zaměřeny na studenty, ale
klidně se jich mohou zúčastnit absolventi a jejich přátelé.
Náplní klubu je sdružovat studenty, mladé lidi a pořádat
pro ně různé mimoškolské aktivity.
www.galibi.cz,www.fb.com/galibicz
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eFDrive
Činnost:Klub eFDrive je zájmovým klubem SU ČVUT.
Působíme při Fakultě dopravní, kde sbližujeme studenty
napříč ročníky i obory. Zabýváme se organizováním
širokého spektra akcí a mimoškolních aktivit nejen přímo
na fakultě, ale i mimo ni. Zažít s námi můžeš například
seznamovák UZEL, Noc na fakultě, Vánoční mejdlo,
Welcome grill party, Pivní štafetu, Pražské nádražky, Vítání
semestru, Tour de FD a spoustu dalšího. Přidej se k nám a
poznej, co je studentský život!
www.efd.su.cvut.cz, www.fb.com/efdrive
STOH
Činnost:Veřejná volná hraní a turnaje v nejrůznějších
stolních hrách – Šachy, Scrabble, Carcassonne, GO,
Osadníci z Katanu a mnoha dalších her různých typů a
herních konceptů včetně aktuálních novinek.
www.stoh.su.cvut.cz

Klub čajovna
Činnost:Pohodový studentský klub, kam si můžete přijít
popovídat s přáteli, dát si šálek dobrého čaje nebo
navštívit pravidelné cestovatelské večery.
www.klubcajovna.cz,www.fb.com/KlubCajovna
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Křesťanský klub
Činnost:Sdružuje křesťany a zájemce o křesťanství
zejména z řad studentů ČVUT, pořádá přednášky a další
společensko-kulturní akce pro širší veřejnost.
www.signaly.cz/kklub

FIT++
Činnost:Zájmový klub FIT++ sdružuje aktivní studenty na
Fakultě informačních technologií ČVUT. Klub je určen
převážně studentům, kteří chtějí poznat své spolužáky z
fakulty, rádi se naučí něco nového a vyzkouší si různé
projekty a akce. Členové klubu běžně pomáhají na fakultě s
organizací akcí jako je například Den otevřených dveří. Klub
žije díky nadšení jeho členů, společně jezdí na výlety jejichž
souhrnný název je FITrip, slaví spolu FIT-Vánoce a nebo
pořádají LAN Párty pro příznivce počítačových her. Tento
klub můžete potkat i na větších akcí, které jsou společné
pro celou Studentskou Unii ČVUT. Jednou z tradic tohoto
klubu je účastnit se festivalů, kde se prezentují na svém
stánku. Klub nabízí jeho členům možnost vyzkoušet si věci,
ke kterým by se běžně nedostali a rozvíjet se i oborech,
které jsou odlišné od toho co studují.
https://klubfitpp.cz/
kontakt: fitpp@su.cvut.cz
Engineering Student Club
Činnost:Posláním Engineering Student Club je umožnit
studentům rozšířit své vědomosti a zkušenosti díky
kontaktu s praxí. Klub dále napomáhá komunikaci mezi
studenty a vedením fakulty a zprostředkovává projekty,
které nabízí průmysl.
www.esc.fs.cvut.cz
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+/-FEL
Činnost: Klub je zaměřený na sdružování aktivních
studentů na fakultě za účelem rozšiřování jejich
schopností a vědomostí. Plánujeme vypomáhat na akcích
fakulty a pohráváme si i s myšlenkou vlastních akcí. Dále
chystáme exkurze do firem, přednášky od hostů a
uspořádání workshopů.
www.pm.fel.cvut.cz

Externí kluby
IAESTE
Činnost:Zahraniční stáže a praxe, server iKariéra,
seznamovací akce pro první ročník fakulty stavební –
MALTA, veletrhy pracovních příležitostí, semináře na
rozvoj osobnosti, komunikace s firmami, součást IAESTE
International působící v 85 zemích světa.
www.iaeste.cz,www.fb.com/IAESTE.CVUT.Praha
International Student Club CTU in Prague
Činnost:Péče o zahraniční studenty, spousta aktivit a
společenských akcí, jazykové kurzy, semináře.
www.isc.cvut.cz,www.fb.com/isc.ctu.prague

Audiovizuální centrum ČVUT
Činnost:S nadšením studentů, očima umělců a duší vědců
zachycuje nevšední okamžiky pomocí moderní techniky.
www.avc-cvut.cz,www.fb.com/AVC.CVUT
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SPELEO FBMI(Duha Studánka)
Činnost:Sdružovat speleology a zájemce o speleologii
zejména z řad studentů a zaměstnanců ČVUT FBMI.
Programovou náplní je organizování speleologických
exkurzí, pracovních akcí v podzemí, přednášek, výškových
prací, volnočasových programů, společenských setkání a
dalších aktivit, zejména ve spolupráci se základními
organizacemi České speleologické společnosti.
Engineers Prague
Činnost:Hokejový tým univerzit ČVUT, VŠE a ČZU v Praze,
založený v roce 2017 jako nástupce týmu Technika Praha,
od sezony 2015/2016 klubu hrajícího Evropskou
Univerzitní Hokejovou Ligu (EUHL).
www.engineersprague.cz
www.fb.com/engineersprague

RetroHerna
Činnost:Sběr herních konzolí a počítačů. Prezentování
sbírky, přednášky o herní historii a interaktivní muzeum.
www.retroherna.org
www.fb.com/retroherna

Spolek posluchačů architektury
Činnost:Sdružení studentů a absolvetů Fakulty
architektury, aktivní podíl na studentském životě fakulty,
rozproudění diskuze o současné architektuře a designu,
snaha, o zvyšování kvality české architektury a designu a
systému jejich vzdělávání - pořádání přednášek worshopů,
výstav atd.
http://spa-fa.cz/,
https://www.facebook.com/spolekposluchacuarchitektur
y
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Členská základna
Ke konci roku 2019 Studentská unie ČVUT zastřešovala 24 klubů, z toho 8 kolejních,
9 zájmových a 7 externích klubů. Členové studentské unie jako takové jsou často členy
více součástí, a to i aktivními. Nejvíce členů pochází z řad ubytovaných na kolejích ČVUT,
kde fungují kolejní kluby. Studentská unie ČVUT měla v roce 2019 přes 9 000 členů z řad
těchto klubů. Celkem měla přes 10 000 členů. Počty aktivních členů jsou přejímány
z výročních zpráv jednotlivých klubů.
Externí kluby se počítají jako jeden člen studentské unie a působí jako samostatné
organizace. Do přehledu však byl zařazen i přehled jejich členské základny. Způsob určení
aktivních členů si určuje každý klub samostatně. Obecně se jedná o členy, kteří vstupují do
činnosti klubu a ovlivňují přípravu jeho akcí či projektů.
Tabulka 4
: Členové klubů Studentské unie ČVUT (k 31. 12. 2019)

Součást

Kolejní
kluby

Počet členů

Aktivní
členové

BION

196

25

Buben

347

30

Hlávkova kolej

204

5

Masařka

299

13

Orlík

100

6

Pod-O-Lee

1422

75

Silicon Hill

5915

346

Sincoolka

559

21

43

6

Čajovna

811

25

eFDrive

87

33

ESC

17

10

81

40

Galibi

87

8

Křesťanský klub

12

12

+/-FEL

61

10

STOH

27

19

AVC ČVUT

24

10

Engineers Prague

64

48

Název klubu

BEST

Zájmové
FIT++
kluby

Externí
kluby
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Počet
Počet členů
aktivních
klubů
členů klubů

9042

684

10268

1226

595

125
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IAESTE

neznámý

20

500

40

7

7

SPA

neznámý

neznámý

SPELEO FBMI

neznámý

neznámý

ISC
RetroHerna
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Studentská samospráva
Studentskou samosprávou je Rada studentských samospráv, tedy orgán, který je
oprávněn jednat za ubytované studenty na kolejích ČVUT, složený ze studentů a studenty
volený, podle zásad statutu dané studentské samosprávy (typicky místně příslušného
kolejního klubu). Tato samospráva je na všech kolejích tvořena zástupci kolejních klubů
studentské unie. Kluby tímto zastupují zájmy všech ubytovaných při jednání se Správou
účelových zařízení ČVUT v Praze, třebaže nejsou vždy členy studentské unie nebo
studenty ČVUT. Počet ubytovaných během roku značně kolísá a snižuje se postupně
v souladu s obecným úbytkem studentů na univerzitě během akademického roku. Po
nástupu na koleje v zimním semestru samospráva zastupuje téměř 7 tisíc ubytovaných na
studentských kolejích. Během letních prázdnin je počet zastupovaných nejnižší, po
prázdninách se však ubytování v případě pokračování studia navracejí zpět na svá místa ve
svých kolejích. V dlouhodobějším měřítku se koleje ČVUT naplňují, a tak došlo k úpravě,
kdy si od roku 2019 mohou svá místa na kolejích rezervovat pouze studenti a absolventi
(do 5 let po absolutoriu) ČVUT.
Tabulka 5
: Přehled ubytovaných v péči studentské samosprávy SU ČVUT v roce 2019

Počet ubytovaných studentů na kolejích ČVUT
Období

Bubenečská Dejvická Hlávkova
kolej
kolej
kolej

Masarykov
a
kolej

Kolej
Orlík

Koleje
Podolí

Sinkuleho Koleje
kolej
Strahov

Celkem

2019/1

443

119

210

455

163

1 007

351

3818

6566

2019/2

402

125

213

500

161

990

365

3652

6408

2019/3

402

125

212

500

161

990

364

3651

6405

2019/4

376

122

207

507

159

962

364

3624

6321

2019/5

349

120

207

503

157

934

355

3604

6229

2019/6

302

106

190

366

145

862

303

3288

5562

2019/7

142

84

149

130

140

605

116

2012

3378

2019/8

148

76

136

122

134

585

113

1873

3187

2019/9

268

90

160

364

136

672

229

2583

4502

2019/10

472

127

206

462

155

1 035

357

4167

6981

2019/11

455

126

216

465

155

1016

363

4144

6940

2019/12

443

124

218

467

152

1 009

362

4117

6892
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Výběr zajímavých akcí SU ČVUT v roce 2019
Akce pro studenty
Ahoj Techniko!
Projekt Ahoj Techniko! 2019 byl rozdělen do 4 částí – Akce Prvák, Vítejte na ČVUT,
Kampus Fest a Strahov OpenAir. Hlavním cílem tohoto projektu je přivítat studenty
prvních ročníků na univerzitě a pomoci jim v prvních dnech akademického roku, představit
studentům organizace a příležitosti, které na univerzitě mají. Nad projektem převzal
záštitu rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
1) Akce Prvák
Akce Prvák probíhala v prvních dnech nového semestru na všech fakultách ČVUT mimo
FJFI, zde si informovanost nových studentů vzala na starost SU FJFI. Studenti, kteří byli
požádáni o pomoc jak z fakultních PR, tak z fakultních klubů, měli připraven stánek, vždy
viditelně u vchodu na fakultu, kde byli připraveni odpovědět na dotazy studentů prvního
ročníku, rozdávat propagační materiály SU ČVUT a domovské fakulty. Tato akce byla
zařazena do Indexu studenta, a proto byly na stánku vyvěšeny i QR kódy pro načtení
kreditů.
Koordinace akce a následná realizace proběhla bez větších problémů, na všech fakultách
+ MÚVS byly stánky po celou dobu trvání akce plně obsazeny a noví studenti je využívali.
2) Vítejte na ČVUT
Již 4. ročník zahajovací akce semestru, Vítejte na ČVUT, proběhl v pondělí 23. září 2019.
Samotné hlavní akci ve večerních hodinách předcházela soutěž studentských DJ, tzv. DJ
Contest, který se konal v prostorách před Národní technickou knihovnou. Celkem
6 studentů ČVUT soutěžilo o přízeň diváků a hlavního porotce, DJ Roxtara, aby dostali
možnost zahrát si na hlavní večerní akci. Tam se na 2 stagích vystřídalo celkem
7 interpretů včetně vítěze DJ Contestu, Filipa Blažka, který je studentem prvního ročníku
FEL ČVUT. Následnému programu vévodila vystoupení předních českých DJs, Matamarů
a Maneneho. Hřebem celého večera byl křest studentů prvních ročníků, který provedl
proslulý Kapitán Demo! Na akci dorazilo přes 2 000 studentů ČVUT, díky kterým tato akce
neustále sleduje trend rostoucí popularity.
3) Kampus Fest
Dne 24. 9. dejvický kampus ožil studentským festivalem Kampus Fest. V roce 2019 došlo
k transformaci tradičního studentského veletrhu Žij studentský život právě na
studentskou vesničku na Kampus Festu. V technické ulici byly umístěny stánky
studentských organizací a spolků působících na ČVUT, VŠCHT zejména v kampusu, nebo
i zájmových klubů, které nabízejí volnočasové vyžití studentům nejen v dejvickém
kampusu. Jako kulturní doprovod byla u studentské vesničky umístěna malá studentská
stage, kde dostali možnost vystoupit studentské, malé a třeba začínající kapely
Výroční zpráva Studentské unie ČVUT
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a hudebníci. Festival Kampus Fest byl organizován společně se studenty z VŠCHT
a zástupci z Kampus Dejvice. Kampus Fest byl pojat i jako festival minipivovarů, takže
návštěvníci mohli ochutnat pivní speciály a navštívit odborné přednášky o historii a výrobě
piva. Před NTK bylo kromě stánků s jídlem a pitím umístěné i velké podium, kde v průběhu
odpoledne a večera vystoupili např. Pokáč nebo Hentai Corporation. Spojením festivalu
a studentské vesničky vznikl mnohem větší zájem studentů o aktivity klubů a spolků na
stáncích a podobného konceptu bychom se rádi drželi i do příštích let.
4) Strahov Open Air
Hudební festival Strahov Open Air se tradičně uskutečnil v areálu strahovských kolejí, a to
ve středu 25. září 2019. Hudební produkce probíhala na čtyřech místech – v první řadě na
hlavní open-air stagi umístěné ve spodní části strahovského „buzerplacu“. Zde jako první
vystoupil vítěz soutěže Strahov OpenAir Band Contest, kapela Anteater. Pak následoval
koncert skupiny Lety Mimo a po něm se na pódiu představila hiphopová legenda Prago
Union. Poté program pokračoval vystoupením písničkáře Thoma Artwaye a na něj pak
navázal headliner celého festivalu, kapela Skyline. Program na hlavní stagi pak uzavřela
show kapely Timudej.
Dále koncerty probíhaly v klubech 007 a Desítka a v Party Hall stanu vystoupilo několik
DJs. Kromě hudby pak na návštěvníky čekal doprovodný program v podobě různých
soutěží a sportovních klání a také bohatý výběr nejrůznějšího občerstvení. Již třiadvacátý
ročník festivalu Strahov OpenAir se těšil velké návštěvnosti posluchačů a úspěšně se tak
zapsal do bohaté historie této akce.

Souboj fakult (během celého roku 2019)
V kalendářním roce 2019 proběhlo celkem 6 turnajů 8. ročníku Souboje Fakult (SF). Prvním
z nich byl turnaj ve florbalu (ÚTVS, Pod Juliskou). S účastí 6 týmů ČVUT a hostujícího týmu
z FF UK. 2. turnajem byl malý fotbal (SÚZ, Strahov), účast bývá ovlivněna počasím, ale i tak
hrálo 5 týmů. Po několika letech jsme do seriálu zařadili zpět turnaj v street basketbalu,
nesetkal se ovšem s přílišným zájmem, a o jeho konání v dalším roce budeme ještě
uvažovat.
Závod Cross-campus mívá tradičně velkou účast, především pro zapojení všech subjektů
dejvického kampusu. Za ČVUT se do SF zapojilo minimálně 12 štafet. Tento projekt není
financován z grantu FSP.
V dubnu se poté konal turnaj ve frisbee, tentokrát venkovní (SK Střešovice), s účastí
4 týmů. A v květnu nás poté čekal finálový závod dračích lodí. Zde bývá každoročně vysoká
účast, tentokrát umocněna spoluprací se soubojem fakult VŠCHT. Vítězové obou soubojů
se poté utkali v superfinále, ve kterém vyhrála posádka Fakulty strojní ČVUT.
Po letních prázdninách byl zahájen 9. ročník SF. Turnaje v bowlingu (Bowling Dejvice) se
zúčastnilo 6 týmů ze 4 fakult. Tento turnaj byl financován z rozpočtu SU. Za opravdu
vydařený musíme prohlásit turnaj ve volejbalu. Ten byl tradičně nabitý silnými týmy. Těch
se sešlo neuvěřitelných 12 ze všech fakult a ústavu!
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Lesamáj
Skupina studentů dejvického Kampusu (VŠCHT, ČVUT, ÚOCHB, KTF UK) uspořádala druhý
ročník Majálesu naruby – Lesamáje, aneb Technického dejvického majálesu. Ten se nesl ve
znamení Woodstock na měsíci. Dne 3. dubna 2019 byla uspořádána zahajovací akce na
Fakultě stavební, která se nesla v tomto stylu. Samotnému závěrečnému hudebnímu
festivalu předchází řada menších akcí. Závěrečná akce s koncertem, čtecím koutkem,
divadelní stagí a bohatým doprovodným programem, se uskutečnil v dejvickém kampusu
dne 30. dubna 2019. Studentská unie pomáhala s koordinací. Některé z klubů SU měli na
závěrečné akci svůj stánek.

Hokejová Bitva
Hokejová bitva je tradiční souboj čtyř největších pražských univerzit (ČVUT, ČZU, VŠE a
UK). 31. listopadu 2019 se odehrál již 9. ročník v Tipsport areně v Holešovicích. Bohužel
týmu hokejistů z ČVUT se nepovedlo navázat na první celkové vítězství v minulém roce. Po
prohře s týmem UK, vyhráli zápas o třetí místo s ČZU a skončili na 3. místě.
Turnaje se zúčastnilo přes 1500 fanoušků z řad studentů ČVUT a část z nich dorazila i na
pochod fanoušků ze Strossmayerova náměstí. Na událost bylo pozváno celé vedení ČVUT
v čele s rektorem ČVUT doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., který přišel na čestná
vhazování a po celou dobu dělal podporu hráčům na střídačce.
Fanouškům byl po celou dobu k dispozici stánek ČVUT, který vytvořil organizační tým ze
Studentské unie ČVUT. Na stánku byly rozdávány modré předměty (bambam tyče
a vlaječky) a studenti ČVUT také hojně využívali malování barvami na obličej, čímž
výraznou modrou barvou přispěli k fanouškovské atmosféře na tribuně v kotli.

Studentský ples ČVUT
V roce 2019 pod záštitou rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka proběhl již 15. ročník
Studentského plesu, tentokráte stylizovaný do tématu Kouzelný svět Harryho Pottera.
Hudební stránku obstarala kapela PartyLeaders, vystoupil kouzelník Martin Kelmann
a taneční vstup zabezpečil taneční pár z Taneční školy Standart klub. Součástí večera byly
i různé doprovodné soutěže (o nejlepší plesovou masku aj.), hrál se Famfrpál a wITches
z Fakulty elektrotechnické vedly v atriu Masarykovy koleje workshop na výrobu
kouzelnických hůlek. Ples proběhl dne 22. března 2019. Organizátorům se pomocí
dekorací podařilo vykouzlit naprosto úžasnou atmosféru a návštěvníci plesu se velmi
bavili. Počet účastníků dosahoval cca 400 osob, což bylo pro organizátory naprosto
ohromující. Téma Harry Potter bylo natolik lákavé, že organizátoři nebyli na tak velkou
účast, při srovnání s loňským rokem, připraveni. Získané zkušenosti využijí lépe na
organizaci ročníku dalšího.
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Index studenta ČVUT
Elektronická aplikace Index studenta ČVUT (ke stažení zdarma na Obchod Play a App
Store), má za úkol pomoci studentům, nejen prvních ročníků, orientovat se v dění na ČVUT
a ve Studentské unii ČVUT. Ať už to jsou přednášky, workshopy, festivaly či hokejové
zápasy. Student ČVUT získává kredity do svého Indexu po naskenování QR kódu na
konkrétní události. Sbírání kreditů je motivačním prvkem navštěvování akcí a tím poznání
studentského života na ČVUT. Za kredity lze pak získat čestné ceny jako VIP vstupy na
akce nebo reprezentační předměty ČVUT. Nejlepší sběratelé by měli být odměněni
speciálním zážitkem na závěrečném večeru na konci akademického roku.
V roce 2019 se uskutečnil pilotní ročník, ve kterém se Index těšil větší a větší oblibě.
V červnu, kdy končil AR, byly zadány poslední akce. Celkem bylo do aplikace v AR
2018/2019 zadáno 132 akci. V největším počtu byly zastoupeny přednášky, sportovní
akce a akce kulturní.

Silicon Hill Open Wednesday
24. 3. proběhl již 11. ročník Silicon Hill Open Wednesday (SHOW) pořádaný klubem Silicon
Hill. Na třech stagích festivalu zahrály převážně studentské kapely, zlatým hřebem večera
byla kapela Vypsaná Fixa. Vedle hudebního festivalu probíhá i soutěž o nejsilnějšího muže
Strahova - Silicon Hill Strongest Man.

Mezi Bloky
Mezi bloky 2019 byl 13. ročník festivalu pořádaného klubem Pod-O-Lee, který byl bohužel
ovlivněn deštěm a studeným počasím. I přesto díky dobré propagaci, pomocí které jsme
různými cestami oslovili kolem 40 000 lidí, přesáhl počet návštěvníků 1 500. Největší podíl
na návštěvnosti měli studenti vysokých a středních škol. Nechybělo ale ani zastoupení
ostatních věkových kategorií a obyvatel Prahy 4. Šťastní a spokojení byli všichni od těch
nejmladších až po nejstarší. Vše se ale netočilo jen okolo hudby. Během celého dne byly
k dispozici různé aktivity jako Zorbing football, skákací boty nebo například pivolezení. Po
těchto téměř sportovních aktivitách si mohl každý oddechnout v chillout zóně, která byla
vybavena sedacími pytli. Mezi koncerty se pak pod hlavním pódiem odehrávaly soutěže,
ve kterých bylo možno vyhrát velké množství cen.

Bitva o Prahu
Jednou z největších akcí sezóny hokejového klubu Engineers Prague byla tradiční Bitva
o Prahu – souboj Engineers Prague s týmem Univerzity Karlovy. Podařilo se vyprodat
Zimní stadion Hvězda, stejně jako minulý rok, a ukázat, že i hokej na univerzitní rovině se
dá dělat ve velkém stylu. Za skvělé atmosféry a do posledního místa naplněného prostoru
se o vítězi utkání rozhodlo až v nájezdech, kdy se štěstí přiklonilo na stranu UK.
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Kladenský majáles
Dne 25. 4. 2019 uspořádal Fakultní klub BION jeho největší akci, Kladenský majáles. Areál
bývalých kasáren, před budovou Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, se díky
příznivému počasí navštívilo v průběhu celého dne přes 1500 lidí. Účelem této akce je
navázat na tradici již zavedeného festivalu, oslavit příchod jara a zvýšit podvědomí nejen
kladenských občanů o přítomnosti ČVUT na Kladně. V průběhu odpoledne a večera zahrály
kapely Fast Food Orchestra, Plán B, Michal Horák a další. V přestávkách mezi kapelami
zazpívala i sama moderátorka Radka Malinová, vystoupili dětské kroužky a byla vyhlášena
instagramová soutěž. Doprovodný program nejen pro děti obsahoval nafukovací
skluzavku, skákání na gumách, malování na zem, slackline, petanque a oddychovou
chill-out zónu.

Charitativní vánoční sbírka
Jako minulý rok Engineers Prague uspořádali charitativní vánoční sbírku pro Dětský
rehabilitační stacionář Zvonek na Kladně a pražský Klokánek. Řada sběrných míst na
univerzitách a speciální vánoční utkání hokejistů Engineers Prague s Finy pomohlo ke
shromáždění opravdu obrovského množství nejen hraček, ale také hygienických
a kancelářských pomůcek. Všem přispívajícím za jejich dobrý skutek děkujeme.

Akce pro aktivní členy SU ČVUT
Vánoční večírek
Vánoční večírek je akce, kterou Studentská unie ČVUT pravidelně pořádá pro své členy, ať
již současné nebo bývalé, jako poslední setkání kalendářního roku ve sváteční atmosféře.
V roce 2019 se večírek uskutečnil v netradičních prostorách Klubu Mandragora
(ul. Korunní, Praha 2 – Vinohrady). Celým večerem provázel Petr Šrája Šrajer, ke kterému
se spontánně přidal Jirka Hany Hanuš a vytvořili tak opět své nezapomenutelné duo. Na
závěr večera měla tato dvojice připraveno půlnoční překvapení v podobě hudebního
vystoupení. Během večera průběžně fotografoval a servis u fotostěny dělal Petr
Kaštánek. Vánoční hosté si mohli užít vánoční zvyky, bohatý raut, tajného Ježíška, drobné
dárky
a příjemnou vánoční atmosféru. Spokojenost byla podle ohlasů velká. Celková
návštěvnost byla kolem 80 osob.

Jarní výjezdní zasedání
17. - 19. května se uskutečnilo jarní výjezdní zasedání v Čenkovicích (okr. Ústí nad Orlicí)
v útulném penzionu Starý Mlýn. Výjezdního zasedání se zúčastnilo cca 30 osob napříč
všemi kluby SU ČVUT a naplnila se tak maximální kapacita. Hlavní náplní programu byl
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nábor, motivace a udržení aktivních lidí v klubech. Každý zástupce si připravil krátké
povídání o tom, jak to chodí v jejich v klubu (případně v projektu), hrály se týmové soutěže
a nechyběly ani sportovní aktivity.

Podzimní výjezdní zasedání
Podzimní výjezdní zasedání se uskutečnilo v datech 8. -10. listopadu v Louňovicích pod
Blaníkem v krásném objektu Statek Blaník, který díky své rozlehlosti poskytoval útočiště
více výjezdním skupinám. O výjezdní zasedání byl opět velký zájem a téměř se naplnila
maximální kapacita 30 osob. Opět se na setkání řešily problémy náboru, motivace
a udržení aktivních lidí v klubech. Součástí programu bylo také PR – obecné informace
a PR v klubech a komunikace, včetně přednášky Radka Zemana, mluvčího horské služby,
na téma komunikace s médii (viz dále). Opět nechyběly týmové soutěže a sportovní
aktivity.

Školení a workshopy
Hned v letním semestru, 23. února v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií
ČVUT, proběhl workshop na téma řízení vztahů s obchodními partnery. Přednášejícím byl
doktor Jan Vašek z MÚVS. Zájemci ze členů Studentské unie ČVUT se během 6 hodin
dozvěděli jak správně spolupracovat se sponzory a partnery. Z workshopu jsme si odnesli
plno tipů a užitečných rad a byl hodnocen výborně. Díky spolupráci s AVC Silicon Hill
máme z workshopu pořízen i videozáznam.
Další workshop se uskutečnil na výjezdním zasedání Studentské unie ČVUT, které
proběhlo 8.–10. listopadu v Louňovicích pod Blaníkem, které bylo zaměřené na PR
a komunikaci s médii. Na toto výjezdní zasedání nám přijel jako host a přednášející tiskový
mluvčí Horské služby ČR Radek Zeman. Ten nám přednášel o tom, jak mluvit s médii. Co
říkat a neříkat a dal lidem celkově užitečné rady. Také nám velmi vstřícně odpovídal na
naše dotazy. Z formuláře zpětné vazby po výjezdním zasedání nám toto školení hodnotila
velká část účastníků jako vynikající. Tím si workshop vysloužil první místo v programu
výjezdního zasedání Studentské unie ČVUT.
Třetí, tříhodinové školení proběhlo 9. prosince 2019 na Fakultě informačních technologií
ČVUT a bylo na téma motivace lidí a hodnotový leadership od Ing. Barbory Vackové.
Fakultě informačních technologií ČVUT děkujeme, že nám poskytla prostory, a dále
děkujeme Ivě Pelákové z kariérního centra ČVUT, že nám pomohla domluvit lektorku
a workshop celkově zorganizovat. Na workshop nakonec dorazilo 21 lidí. Kolegyně
Vacková nás na workshopu vzdělávala, jak pracovat se svojí motivací a motivací ostatních
lidí. Jak udržovat lidi aktivní ve Studentské unii ČVUT a její projektech. Workshop všichni
hodnotili velmi kladně. Pro lidi, kteří nemohli dorazit, je po omezenou dobu dostupný
videozáznam, který byl pořízen díky AVC Silicon Hill.
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Významné události roku 2019
● 9. 2. 2019 byl na slavnostní inauguraci uveden do funkce nově zvolený prezident
Stanislav Jeřábek a společně s novou centrálou započali dvouleté období svého
působení v čele SU ČVUT.
● Změny v projektu Ahoj Techniko! ve formě transformace veletrhu Žij studentský
život na Kampus Fest - studentský festival pivovarnictví pořádaný přímo
v dejvickém kampusu. Došlo k rozšíření o DJ contest studentů jinak již tradiční akce
Vítejte na ČVUT.
● V létě roku 2019 Engineers Prague oficiálně ukončili činnosti v Evropské univerzitní
hokejové lize (EUHL) a přešli do nově vzniklé Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH),
ve které odstartovali novou sezónu. Cílem ULLH je vytvořit vrcholovou univerzitní
ligu ledního hokeje v ČR, který bude navazovat na juniorský hokej a nabídne
možnost skloubení hokeje s plnohodnotným vysokoškolským studiem.
● V říjnu centrála SU ČVUT s kolegy z bývalé SU UK uspořádala v Praze další z řady
výjezdních setkání vedení studentských organizací napříč republikou.
● Ke konci roku 2019 byl podepsán dodatek rámcové smlouvy s ČVUT, která byla
dodatkem prodloužena do konce roku 2020.
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Identifikační a kontaktní údaje
Název organizace

Studentská unie ČVUT

Právní forma

Spolek

Sídlo

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IČO

67981224

DIČ

CZ67981224

EORI

CZ67981224

Rejstříkový soud

Městský soud v Praze

Spisová značka

L 8760

Datová schránka

7f8a5zt

Bankovní účet

99917010/2010 (Fio banka)

E-mail

su@su.cvut.cz

Web

www.su.cvut.cz
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