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Obrázek 1 BlowByGen 2.0 computational model scheme –aplication for blow-by 
turbocharger 
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oprávněn software či jeho součásti jakkoliv měnit. Pro komerční využití je třeba se 
obrátit na autora: 
Doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. 
tel: +420541142271 

Využití mimo autorský kolektiv 

Honeywell spol. s r. o. 



 

2013 
AUTORIZOVANÝ 

SOFTWARE  

 
Předáno za projekt 

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, TE01020020. 

Kontaktní osoba 

Doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. 

Telefon 

+420541142272 

Místnost 

A1/616 

Poděkování 

Výzkum byl realizován za podpory Technologické agentury České Republiky, projekt 
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, id. TE01020020. 
Autoři výsledku tímto děkují za podporu. 

Prohlášení 

Prohlašuji, že popsaný výsledek naplňuje definici uvedenou v Metodice hodnocení 
výsledku výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro rok 2010, a že jsem si 
vědom důsledku plynoucích z porušení § 14 zákona č. 130/2002 Sb. (ve znění 
platném od 1. července 2009). Prohlašuji rovněž, že na požádání předložím 
technickou dokumentaci výsledku. 
 
 

…………..………………………………. 
Doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. 

 
 



 

2013 
AUTORIZOVANÝ 

SOFTWARE  

 

 
 

 



 

2013 
AUTORIZOVANÝ 

SOFTWARE  

 

 

 



 

2013 
AUTORIZOVANÝ 

SOFTWARE  

 

 


