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krátké zprávy

  Geovap vítězem v soutěži 
Microsoft Industry Awards 
�008 

Společnost GEOVAP, spol. s r. o., získa-
la s projektem AVE – systém pro automati-
zované dálkové odečty v plynárenství, ur-
čeným pro plynárenské společnosti skupiny 
RWE, prestižní ocenění v soutěži Micro-
soft Industry Awards 2008. Projekt zvítě-
zil v kategorii Nejlepší  řešení v průmyslo-
vé výrobě.

Systém AVE byl vytvořen ve spolupráci 
s plynárenskými společnostmi a je navržen 
tak, aby maximálně vyhověl jejich potřebám. 
Celý systém lze rozdělit do několika modu-
lů: AVE – základní modul pro sběr, validaci 
a export dat, Internet AVE – modul pro pre-
zentaci dat na internetu, AVE Lite – modul 
pro ruční odečty a AVE Mobile – modul pro 
odečty pomocí PDA. Systém AVE je každo-
denně využíván nejen plynárenskými společ-
nostmi skupiny RWE v ČR, ale i dalšími spo-
lečnostmi zabývajícími se prodejem zemního 
plynu. (ed)

  Seminář Accelerating Life 
Science Research with Matlab 
and Simulink 

Společnost Humusoft pořádá ve středu 
24. září 2008 v Kongresovém centru ČVUT 
v Praze (Masarykova kolej) seminář Acce-
lerating Life Science Research with Mat-
lab and Simulink. Seminář poskytne účast-
níkům informace o nejnovějších nástrojích 
pro navrhování a testování algoritmů, ana-
lýzu dat, statistiku, zpracování obrazových 
informací a vývoj rozsáhlých aplikací v ob-
lasti bioinformatiky, chemie, farmacie, me-
dicíny a v dalších oborech. Přednášet bude 
Dr. Eckhard Lehmann (The MathWorks). 
Jednacím jazykem je angličtina, vstup je 
zdarma. Bližší informace o semináři a regis-
trační formulář jsou na http://www.humusoft.
cz/akce/semin_BP/index.htm (ed)

  Konference Technical 
Computing Prague �008 

Mezinárodní konference Technical Com-
puting Prague 2008 se bude konat 11. listo-
padu 2008 v Praze v Kongresovém centru 
ČVUT (Masarykova kolej). Cílem konference 
je seznámit účastníky s využitím programo-
vých nástrojů pro technické výpočty, analý-
zu dat, modelování a simulace. V příspěvcích 
budou prezentovány aplikace programových 
nástrojů Matlab, Simulink a Comsol Multi-
physics v nejrůznějších oborech průmyslu, 
vědy, výzkumu a výuky. Konference bude 
také fórem pro výměnu zkušeností mezi vý-
vojáři, odborníky z praxe, pedagogy a vý-
zkumníky z akademické sféry. 

Součástí konference bude již tradičně 
přednáška firmy Humusoft, zaměřená na no-
vinky a trendy vývoje systémů Matlab a Si-
mulink, a v programu naleznou místo i pre-
zentace firem Comsol a dSpace. 

Uzávěrka dodání abstraktů pro zájemce 
o aktivní účast je 5. 10. 2008. Bližší infor-
mace jsou na http://www.humusoft.cz/akce/
matlab08 (ed)

  Společnost Bosch Rexroth 
otevřela nový závod v Brně

Po čtrnácti měsících výstavby byl 25. červ-
na 2008 slavnostně otevřen nový závod spo-
lečnosti Bosch Rexroth v Brně-Černovicích. 
Nové budovy za 13,5 milionu eur poskytu-
jí možnosti k dalšímu rozšiřování aktivit fir-
my, která v České republice zaměstnává cel-
kem 220 pracovníků, a to v Brně a poboč-
kách v Praze a Ostravě. „Jen za posledních 
dvanáct měsíců vzniklo v Brně zhruba 60 no-
vých pracovních míst,“ řekl na tiskové konfe-
renci Dětřich Robenek, jednatel společnosti 
Bosch Rexroth v České republice.

V nových budovách jsou na ploše 5 200 m2 
kanceláře konstrukčního, obchodního a ser-
visního oddělení pro všechna technická od-
větví firmy Bosch Rexroth. Dalších 4 000 m2 
je vyhrazeno pro výrobu speciálních hyd-
raulických agregátů všech velikostí podle 
objednávek zákazníků. Tyto agregáty jsou 
zdrojem tlakové kapaliny k pohonu stro-
jů a zařízení. Uplatní se v malých i ve vel-
kých projektech s celosvětovou působností. 
Hydraulické agregáty z produkce společ-
nosti Bosch Rexroth jsou využívány mimo 
jiné v nejznámějších světových operních bu-
dovách, ale také ve zdymadlových vratech 
vodních toků. 

Vedle těchto mobilních hydraulických za-
řízení dodává Bosch Rexroth také průmys-
lovou hydrauliku, elektrické pohony a řídicí 
systémy, lineární pohony, montážní techniku 
a pneumatická zařízení. Společnost s obra-
tem 5,4 mld. eur očekává v roce 2008 výraz-
ný růst. V současné době těží zejména z nad-
průměrného růstu ve střední a východní Ev-
ropě, kde má četné pobočky.  (ev)

  V Brně aktuálně nejen  
o jiskrové bezpečnosti

Společnost D-Ex Instruments, spol. s r. o., 
(dříve D-Ex Limited, spol. s r. o.) je léta 
známa svými kvalitními semináři na téma 
bezpečnosti v prostředí s nebezpečím vý-
buchu. Nejnovější z řady těchto seminářů 
se uskutečnil 28. a 29. května 2008, tradič-
ně v hotelu Myslivna v Brně a pod tradič-
ním názvem Myslivna 2008. Pro účastníky 
semináře, kterých bylo asi 100 z nejrůzněj-
ších oblastí průmyslu, bylo připraveno osm 
odborných přednášek na aktuální témata, až 
na jednu výjimku od zahraničních odborní-

ků ze společnosti MTL Instruments. Úvo-
dem účastníci absolvovali dvoudílný aktua-
lizovaný kurz jiskrové bezpečnosti. Po něm 
následovala přednáška o novinkách v legis-
lativě týkající se prostředí s nebezpečím vý-
buchu přednesená pracovníky FTZÚ z Os-
travy-Radvanic. Zahraniční hosté navázali 
přednáškami na témata fyzická vrstva prů-
myslových sběrnic, jiskrově bezpečný Ether-
net a bezdrátová komunikační technika pro 
průmysl. V závěrečné přednášce, která za-
vedla posluchače od témat „fyzické“ bez-
pečnosti k bezpečnosti informační, byl před-
staven nový systém pro ochranu dat v prů-
myslových komunikačních sítích Tofino od 
společnosti MTL Instruments.

K semináři byl vydán tištěný sborník tex-
tů souvisejících s přednášenou problematikou 
a také s problematikou funkční bezpečnosti 
technologických zařízení. Prezentace z před-
nášek zahraničních odborníků jsou dostupné 
ke stažení na adrese http://www.dex.cz/pre-
zentace08.html. Další informace lze získat na 
adrese info@dex.cz (sk)

  Univerzita Pardubice chce 
získat miliardy korun z EU

Univerzita Pardubice, společně s předsta-
viteli Pardubického kraje a Statutárního měs-
ta Pardubice, představila v pátek 13. června 
2008 na společné tiskové konferenci projekt 
Mezinárodního centra materiálového výzku-
mu Pardubice, který má ambici být jedním 
z evropských výzkumných center v České 
republice. Univerzita Pardubice společně se 
svými partnery, Matematicko-fyzikální fakul-
tou Univerzity Karlovy, Fakultou chemicko-
technologickou VŠCHT v Praze, dvěma ústa-
vy Přírodovědecké fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brně a pěti ústavy Akademie věd 
ČR, je připravena pro tento projekt požádat 
v rámci prioritní osy prvního operačního pro-
gramu Výzkum a vývoj pro inovace o miliar-
dové dotace z EU.

Evropská výzkumná centra (Centre of Ex-
cellence) jsou badatelská pracoviště vytváře-
jící vědeckovýzkumnou infrastrukturu v zá-
kladním výzkumu, s mezinárodním renomé 
a s potenciálními předpoklady přenášet vý-
sledky výzkumu do praxe a plnit požadav-
ky vzdělávacího procesu. Jejich cílem je při-
spět k mezinárodní konkurenceschopnosti 
Evropské unie.

Mezinárodní centrum materiálového vý-
zkumu Pardubice je prioritně zaměřeno na 
výzkum materiálu, zejména v oblasti optiky, 
optoelektroniky, nanomateriálů a nanotechno-
logií, s množstvím přesahů i do jiných oblas-
tí. Mezi konkrétní příklady výstupů projektu 
lze zařadit např. víceúrovňové a velkokapa-
citní paměti, plně optické počítače, zařízení 
pro noční vidění, nové materiály pro baterie, 
fotoaktivní a samočistící se povrchy skel, vy-
soce pevné materiály, techniku pro rozklad 
bojových a škodlivých látek atd. (ed)


