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Uplynulé události
Noc vědců
Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího
prostředí vědy. Poprvé se do této akce zapojilo i CDV.
Akce se konala v pátek 27. 9. 2019 ve večerních hodinách. Večerem provázela řada našich kolegů, dobrovolníků, nejen z řad výzkumných pracovníků. Pro
návštěvníky, a to jak dospělé, tak děti, byl připraven
bohatý program. Měli možnost prohlédnout si řidičský simulátor, laboratoř dopravní psychologie, měřící
vozidlo, přístroje na měření kvality životního prostředí, či si nechat změřit kvalitu reflexních prvků.
Velkou radost nám udělal vysoký počet návštěvníků
a již nyní se těšíme na další ročník.

Mezinárodní strojírenský veletrh
Ve dnech 7. – 11. 10. 2019 brněnské výstaviště hostilo jeden z nejvýznamnějších průmyslových veletrhů
ve střední Evropě - Mezinárodní strojírenský veletrh.
Centrum transferu technologií v Centru dopravního
výzkumu mělo tu čest na veletrhu vystoupit jako jeden z vystavovatelů. Stánek o velikosti 30 m2, umístěný v pavilonu Z, navštívilo mnoho návštěvníků.
Novinkou byla také venkovní expozice, kde tým expertů z Hloubkové analýzy dopravních nehod návštěvníkům předvedl nejen výjezdové vozidlo, ale
také vysvětlil činnost a účel sběru dat z dopravních
nehod.

Účast na zahraniční konferenci v Jeruzalémě

internetu věcí (IoT) v městské dopravě i parkování,
přes identifikaci zdrojů znečištění ovzduší v Břeclavi
až po zkušenosti s měřením kvality ovzduší v Kuřimi
a České. Představeny byly i národní a místní strategie
bezpečnosti silniční dopravy, stejně tak jako
přednáška věnovaná kybernetické ochraně.

Soutěž „Zlepšete budoucnost s námi“

V prvním listopadovém týdnu se zástupci Centra
transferu technologií CDV účastnili mezinárodní
konference AUTM Asia 2019 v Jeruzalémě. Program
konference nabídnul zajímavé příspěvky světových
leaderů v oblasti transferu technologií z celého světa,
především z USA, Izraele, Velké Británie a Číny. Prezentovaná témata pokryla celé spektrum procesu
transferu technologií a znalostí do praxe.

Od konce srpna až do 30. 11. 2019 mohli žáci
a studenti středních škol a gymnázií z celé ČR zasílat
své kreativní nápady do soutěže „Zlepšete dopravu
s námi“. Jejím cílem bylo společně vytvořit dopravu
bezpečnější, ekologičtější, efektivnější a příjemnější.
Forma zapojení byla volná. Do soutěže byla přijata
dvacítka návrhů, od výkresů, natočených videoklipů,
přes PowerPointové prezentace až po seminární
práce.
Určená komise nyní soutěžní práce vyhodnocuje a do
20. 12. 2019 budou na webových stránkách projektu
CTT zveřejněni výherci, kteří budou následně v lednu
2020 odměněni dle pravidel soutěže.

V průběhu konference měl tým CTT z CDV možnost Série odborných školení
setkat se s důležitými osobami na poli zahraničního
Díky projektu CTT probíhá od září 2019 v prostorách
transferu technologií.
CDV série odborných školení, zaměřených primárně
Konference Chytrá řešení zvyšují kvalitu života na problematiku duševního vlastnictví. Školení je
určeno pro všechny zájemce z řad zaměstnanců
CDV. Věřte, že se na nich dozvíte mnoho užitečných
a cenných informací. Další seminář proběhne 14.
ledna 2020 a bude na něm probírána tématika
licenčních smluv. Všichni jste srdečně zváni.

Plány do budoucna

Druhý ročník konference Chytrá řešení zvyšují
kvalitu života se věnoval praktickému využití Smart
technologií.
Ve středu 20. 11. 2019 se v zasedací místnosti CDV
sešla řada odborníků zabývajících se dopravními
technologiemi pro města a obce. Na konferenci bylo
možné zaslechnout přednášky od sběru a analýzy
dopravních dat ve městech a obcích, využití
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Pravidelně každý rok pořádanou Národní
konferenci transferu bude v roce 2020
organizovat naše instituce. Tým CTT již nyní
pečlivě připravuje program akce, oslovuje
řečníky jak z řad tuzemských, tak i zahraničí.
Konference proběhne v prostorách Hotelu
Atlantis ve dnech 3. – 4. 6. 2020. Více informací
se dozvíte na webových stránkách https://
nkt2020.cz/.
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