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V PRAZE 30. 11. 2016  

TISKOVÁ ZPRÁVA  

Špičkový vesmírný výzkum představí konference AXRO 2016, 

spolupořádá ji Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze  

Praha, 30. listopadu 2016 – Ve dnech 5. až 8. prosince se v prostorách pražské 

Vily Lanna (V sadech 1, Praha 6) uskuteční vědecká konference a workshop 

AXRO 2016. Akce, která se koná pod záštitou rektora ČVUT prof. Petra 

Konvalinky, je zaměřená zejména na představení novinek v oblasti 

kosmického výzkumu v oboru rentgenového záření. Vědci a doktorandi 

z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze budou prezentovat například 

výsledky česko-bavorského projektu JEUMICO, a výsledky vývoje, vědeckého 

zdůvodnění a testů unikátní rentgenové optiky račí oko, která se uplatní 

například na české minidružici VZLUSAT a na raketovém experimentu NASA. 

Během mezinárodního setkání 45 vědců z jedenácti států budou prezentovány i 

další technologické novinky, jako je nová americká observatoř pro rentgenové záření 

X Ray Surveyor, nebo velká evropská rentgenová družice ATHENA. Pro českou 

komunitu bude zajímavé i představení nových družicových projektů ESA s českou 

účastí SMILE, THESEUS a LOFT. 

Součástí akce budou také prezentace kosmických plánů americké NASA a 

přiblíženy budou (a to přímo vedoucím týmu družice profesorem Johnem Nouskem, 

který je českého původu a který působí na univerzitě Penn State) i výsledky 

americké družice SWIFT a diskuze možností jejího použití pro studium gravitačních 

vln. 

Zástupce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a hlavní organizátor akce doc. 

René Hudec o konferenci říká: „Jsem rád, že se nám opět, a to již podeváté, podařilo 

pozvat do Prahy přední vědecké kapacity z oboru vesmírného výzkumu 

rentgenovými dalekohledy. Velice se těším, až je, spolu s kolegy z dalších českých 

výzkumných pracovišť, seznámíme s našimi výsledky. Těší mě také aktivní účast 

našich doktorandů, kteří se zapojili do přípravy akce a rovněž přihlásili několik 

příspěvků.“  

Další informace o konferenci AXRO 2016 jsou k dispozici na stránce: http://axro.cz/ 

Kontakt pro média: 

Ing. Libuše Petržílková  

PR manažerka a tisková mluvčí 

http://axro.cz/
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ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 

tel.: 224 355 620 

mobil: 731 077 387 

 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v 

Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně 

inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na 

něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2016/17 nabízí ČVUT svým studentům 123 studijních 

programů a v rámci nich 464 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery 

se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům 

trhu. V roce 2016 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více 

než 4200 světových univerzit, ve skupině univerzit na 501 – 550. místě. V oblasti „Civil and Structural 

Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 151. 

– 200. místě, v oblasti  „Computer Science and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. 

– 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 201. - 250. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. - 200. 

 


