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a Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. představili výsledky měření 
dynamických veličin při čelní srážce dvou vozidel s malým 
překrytím a v závěru konference byly Ing. Davidem Prochazkou, 
Ph.D. z Fakulty strojního inženýrství ukázány možnosti detekce 
vizuálně nezřetelných stop po brzdění vozidla na vozovce s využitím 
spektroskopie laserem buzeného plazmatu (spolupráce s ÚSI).

V sekci stavebnictví byly představeny např. možnosti 
bezkontaktní diagnostiky, posuzování vad bytů z hlediska akustiky 

a tepelně technické vady, rizika požáru dřevostaveb či problémy 
aplikace metod tržního porovnání při oceňování nemovitostí.

Večer prvního dne konference se tradičně konal společenský 
večer, tentokrát ve formě rautu ve dvoraně rektorátu; zajištění 
občerstvení se velmi dobře zhostili zaměstnanci Kolejí a menz VUT 
v Brně. Většina přednesených příspěvků je obsažena ve sborníku 
konference, který je k dispozici na webu konference www.exfos.cz.

ITAI Crash Day

Čtvrtek 30. června 2016 v Bruntingthorpe Airfield and Proving Ground. 

Více na http://www.itai.org/crash-day
Bruntingthorpe Proving Ground v Leicestershire – zařízení a služby pro průmysl automobilový, obrany, stavebnictví a odvětví 

letectví. Testování vozidel a rozvoj, skladování vozidel, renovace vozidel a akce, včetně korporátní pohostinnosti. Místo je 
v současné době největší soukromě vlastněná zkušební dráha pro vozidla ve Velké Británii.

Crash.tech Congress

19.–20. dubna 2016, Mnichov, SRN
Více na: http://www.tuev-sued.de/academy/conference-management/automobile-rail/crash.tech-2014

Veletrhy Brno 2016 (www.bvv.cz):
3.–6.3. 2016:   MOTOSALON * Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení
15.–18.3. 2016 :  AMPER – Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení 

a zabezpečení
20.–23.4. 2016:  Stavební veletrhy Brno * DSB – Dřevo a stavby Brno
14.–18. 9. 2015:  Urbis Invest * Průmyslové zóny a regionální rozvoj. Nabídka průmyslových nemovitostí a lokalit,  

rozvoj regionů
3.–7.10. 2016:  MSV – Mezinárodní strojírenský veletrh 
 IMT – Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů  
 Automatizace – Měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika
 WELDING – Mezinárodní veletrh svařovací techniky
 FOND-EX – Mezinárodní slévárenský veletrh
 PROFINTECH – Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy
3.–7.10. 2016:  PLASTEX – Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů
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