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V souladu s definicí uvedenou v dokumentu 

Úřadu vlády ČR, Č.j.:26822/2017-OMP 

„Definice druhů výsledků“ jako samostatné 

přílohy č. 4 „Metodiky hodnocení výzkumných 

organizací a hodnocení programů účelové 

podpory výzkumu, vývoje a inovací (metodika 

17+) je uplatňován funkční vzorek „Zařízení pro 

testování pevnosti přítlačných křídel“. 

 

Funkční vzorek vznikl v přímé souvislosti s 

řešením SGS-2019-030 Výzkum a vývoj 

pokročilých komponent pro vůz Formula 

Student. 

 

 

      Funkční vzorek představuje konstrukci 

testovacího zařízení, které slouží k testování 

pevnosti přítlačných křídel, lepených spojů a 

vlepovaných kotvících insertů.  Experimentální 

měření se provádí v souvislosti s pasivní 

bezpečností vozu studentské formule týmu 

UWB Racing team Pilsen, který navrhuje a 

sestavuje monopost závodního vozu na 

Západočeské univerzitě v Plzni. 

 

Zařízení se skládá ze dvou rámů, které jsou 

vypáleny laserem z 15mm plechu. Mezi tyto 

plechy jsou vloženy distanční trubky a oba rámy 

jsou poté staženy předepnutými šroubovými 

spoji. 

Rám má vnitřní tvar přizpůsoben používanému 

profilu přítlačných křídel a v horní části je 

vytvořen tvar „T“, pomocí kterého je zařízení 

upnuto do trhacího stroje. 
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Abstrakt: 

CZ: Funkční vzorek představuje konstrukci testovacího zařízení, které slouží k testování pevnosti 
přítlačných křídel, lepených spojů a vlepovaných kotvících insertů.  Experimentální měření se provádí 
v souvislosti s pasivní bezpečností vozu studentské formule týmu UWB Racing team Pilsen. Zařízení se 
skládá ze dvou rámů, distančních trubek a předepnutých šroubových spojů. Rám má vnitřní tvar 
přizpůsoben profilu přítlačných křídel a v horní části je vytvořen tvar „T“ pro upnutí do stroje. 

EN: The functional sample represents the construction of a testing device which is used to test the 
strength of the spoilers, glued joints and glued anchor inserts. Experimental measurements are 
carried out in connection with the passive safety of formula student car - UWB Racing team Pilsen. 
The device consists of two frames, spacers and preloaded screw connections. The frame has an 
internal shape adapted to the profile of the spoilers and a "T" shape is created in the upper part for 
clamping into the machine. 
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