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3. – 4. ČERVNA 2008
HOTEL PATRIOT, SKALICA – SLOVENSKO

DOPORUČENÉ UBYTOVÁNÍ
Pro účastníky konference jsou rezervovány ubytovací kapacity jednak v místě konání konference v Hotelu
Patriot ve slovenské Skalici nebo na moravské straně v Hodoníně, v Hotelu Panon – na vlastní náklady
účastníků. Ubytování je nutné osobně potvrdit telefonicky nebo e-mailem.
Doprava na konferenci a na společenský večer bude zajištěna.

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., náměstek ministra dopravy ČR
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., děkan FD ČVUT v Praze
Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek, prezident Sdružení pro dopravní telematiku ČR

Hotel Patriot****
Tehelňa 40, 909 01 Skalica, Slovenská republika
tel.: +421-34-660-0413, +421-34-697-7777, fax: +421-34-697-7778, info@patriothotel.sk
www.patriothotel.sk, rezervácie: rezervacie@patriothotel.sk

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Hotel PANON***
Koupelní 4, 695 22 Hodonín, IČO: 25507907, Česká republika
tel.: 518 341 243-7, fax: 518 341 248, tel.: 518 341 243, fax: 518 341 248,
www.hotelpanon.cz, rezervace e-mail: info@hotelpanon.cz

1.
2.
3.
4.
5.

Informační podpora výkonu státní správy a územní samosprávy
Přenos informací v dopravně - telematických systémech
Vzdělávání a osvěta v dopravní telematice
Telematická podpora udržitelnému rozvoji dopravy v regionech
Ekonomika a dopravní telematika

www.kpmconsult.cz

CÍLE KONFERENCE
Cílem konference je přenos nejnovějších poznatků výzkumu do praxe formou
odborné diskuse o významu dopravní telematiky v oblasti podpory udržitelného
rozvoje dopravy v regionech se zaměřením na městské a příměstské aglomerace.
Program konference je sestaven v souladu s cíly projektu výzkumu
a vývoje číslo: 2E06034 s názvem „Celoživotní vzdělávání v oboru telematika,
teleinformatika a dopravní telematika“, který je financován
z rozpočtové položky MŠMT ČR, státního rozpočtu schváleného vládou
a Parlamentem ČR.
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ODBORNÝ VÝBOR KONFERENCE

POKYNY PRO TVORBU PŘÍSPĚVKŮ A PREZENTACÍ

Prof. Ing. Petr Moos, CSc., děkan dopravní fakulty ČVUT v Praze
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., náměstek ministra - sekce drážní a veřejné dopravy, MD ČR
Ing. Martin Pichl, zástupce ředitele odboru strategie, MD ČR
Prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc., vedoucí katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky,
DFJP Univerzita Pardubice
Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc., proděkan pro pedagogickou činnost,
vedoucí katedry řídicí techniky a telematiky, FD ČVUT v Praze
Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., vedoucí katedry technologie a řízení dopravy,
DFJP Univerzita Pardubice
Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek, prezident Sdružení pro dopravní telematiku ČR,
zástupce vedoucího katedry řídící techniky a telematiky, FD ČVUT v Praze
Ing. Mgr. Robert Číhal, CSc., IT Project Manager, ČD-Telematika a.s.
Ing. Petr Augusta, generální ředitel, KPM CONSULT, a.s.
Ing. František Kopecký, Ph.D., manager dopravního inženýrství a telematiky, KPM CONSULT, a.s.

Přednášející na konferenci má možnost zveřejnit ve sborníku konference na DVD příspěvek
ve formátu .ppt a .doc.
Prezentace (.ppt) - maximální délka prezentace 20 minut, doporučený počet snímků 20, doporučené
písmo Tahoma, minimální velikost písma 18 pt.
Text (.doc) - příspěvek v textové podobě musí svým obsahem korespondovat s obsahem prezentace.
Doporučený formát normálního textu: písmo Arial, velikost 11 pt., řádkování 1,5.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Předseda:
Jednatel:
Odborní garanti:
Realizační tým:

Ing. Petr Augusta
Miroslav Haxa
Ing. František Kopecký, Ph.D., Ing. Jiří Kohl
Ing. Alena Kohlová, Mgr. Ilona Slámová, Ing. Patrik Břečka, Ph.D.
Ing. Luboš Malínek, Ing. Miloslav Věžník

Příspěvek musí obsahovat: Název příspěvku, autor/ autoři příspěvku (včetně titulů),
vlastní text příspěvku a použitou literaturu, články, atd.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA A VLOŽNÉ
ONLINE PŘIHLÁŠKA JE K DISPOZICI NA kpmconsult.cz
Výše vložného
5 800 Kč (včetně 19 % DPH)
6 200 Kč (včetně 19 % DPH)

při úhradě do 26. 5. 2008
při úhradě v hotovosti na místě konání konference

Pracovníci státní správy a územní samosprávy mají účast na konferenci bezplatnou, pracovníkům organizací
zřízených a řízených veřejnou správou je poskytována 70 % sleva.
Vložné zahrnuje: účast na konferenci, tištěný sborník anotací, DVD sborník, občerstvení během
konference - dva obědy, slavnostní večeři, nápoje
Podmínkou účasti je uhrazení vložného na účet číslo 1127410247, kód banky 0100, variabilní symbol je
generován na on-line přihlášce, konstantní symbol 308. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.

NABÍDKA KOMERČNÍCH SLUŽEB (CENA NEZAHRNUJE VLOŽNÉ)
KONFERENCE JE URČENA
zejména zastupitelům a pracovníkům státní správy a územní samosprávy, dopravcům ve veřejné dopravě,
správcům dopravních cest, dodavatelům telematických aplikací a dílčích technologických řešení, pracovníkům
a pedagogům vysokých škol a pracovníkům výzkumných pracovišť.

PARTNERSTVÍ KONFERENCE
konkrétní forma partnerské účasti vychází z individuálního jednání
ZAŘAZENÍ KOMERČNÍHO VYSTOUPENÍ DO PROGRAMU KONFERENCE
prezentace ve zvoleném přednáškovém bloku (formát viz pokyny pro tvorbu příspěvků a prezentací)
smluvní cena za zařazení komerčního příspěvku (bez 19 % DPH) 5 000 Kč
ZAŘAZENÍ KOMERČNÍHO PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU KONFERENCE – DVD
(formát viz pokyny pro tvorbu příspěvků a prezentací)
smluvní cena za zařazení komerčního příspěvku (bez 19 % DPH) 5 000 Kč
INZERCE VE SBORNÍKU KONFERENCE – A4
tištěný sborník o formátu A4 obsahuje základní informace o konferenci a anotace všech prezentací
s plnými kontaktními údaji na autory; inzerce - stránka o velikosti A4, barevná
smluvní cena za inzerci (bez 19 % DPH) 5 000 Kč

PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PROGRAMU KONFERENCE
Příspěvky musí splňovat motto a cíle konference, jejich výběr do programu konference posoudí odborný
výbor. Jeden přednášející vybraného příspěvku má volný vstup na konferenci. Všechny přihlášené anotace
příspěvků budou zveřejněny ve sborníku - formát A4.
Zaslání přihlášky s anotací příspěvků
Výběr příspěvků do programu konference

do 21. 4. 2008
do 25. 4. 2008

LOGO UMÍSTĚNÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH KONFERENCE
smluvní cena za umístění loga (bez 19 % DPH) 3 000 Kč
REKLAMNÍ PANEL UMÍSTĚNÝ V MÍSTĚ KONÁNÍ KONFERENCE
smluvní cena (bez 19 % DPH) za umístění panelu 5 000 Kč
PROPAGAČNÍ MATERIÁLY UMÍSTĚNÉ V MÍSTĚ KONÁNÍ KONFERENCE
smluvní cena (bez 19 % DPH) za umístění materiálů 2 000 Kč
Termín přihlášení komerčních služeb nejpozději do 31. 5. 2008
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INZERCE VE SBORNÍKU KONFERENCE - DVD
kompletní dokumentace konference včetně digitálního televizního záznamu
a plných verzí všech prezentací
smluvní cena za inzerci (bez 19 % DPH) 5 000 Kč

TELEMATIKA PRO
REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008
motto: Propojení vědy a praxe

NÁMĚTOVĚ ROZPRACOVANÁ TEMATA KONFERENCE

1. Informační podpora výkonu státní správy a územní samosprávy
a)
b)
c)
d)
e)

Mikroskopické modelování v dopravě – městské aglomerace
Makroskopické modelování v dopravě – podpora plánování dopravy v regionu
Grafické informační systémy v městských a regionálních systémech
Jednotná informační báze – základ interoperability v systémech ITS
Statistické aplikace v architektuře ITS pro udržitelný rozvoj

2. Přenos informací v dopravně- telematických systémech
a)
b)
c)
d)
e)

Nové služby mobilních operátorů pro ITS
Nové služby operátorů pevných sítí operátorů pro ITS
Význam průmyslového intranetu v architektuře ITS
Integrované služby veřejných operátorů pro dopravní systémy v regionu
Služby operátorů aplikacím dopravní telematiky s kritickými požadavky na hodnoty systémových
parametrů (polohová informace, pohyb handicapovaných občanů, přeprava nebezpečných nákladů)

3. Vzdělávání a osvěta v dopravní telematice
a)
b)
c)
d)
e)

Výuka oboru telematiky a dopravní telematiky na Vysokých školách (realita, budoucnost)
Celoživotní vzdělávání pracovníků v oboru dopravní telematiky
Rekvalifikace v oboru dopravní telematiky
SW a HW nástroje ve vzdělávacím procesu dopravní telematiky
Využitelnost telematiky pro ekologickou dopravu – způsoby osvěty

4. Telematická podpora udržitelnému rozvoji dopravy v regionech
a) Systémové parametry v architektuře dopravní telematiky
b) Dispečerská řízení veřejné dopravy v regionech
c) Metody, technické a technologické možnosti zkrácení cestových dob prostředků
veřejné dopravy v regionální dopravě (MHD, PID, železnice)
d) Technické prostředky v přepravě zboží
e) Telematika pro ekologii
f) Technologické prostředky jednotného systému dopravního informování v regionální dopravě

a)
b)
c)
d)
e)

Stínové ceny externalit pro parametrizaci udržitelného rozvoje
Investiční zdroje dopravních projektů a dopravní telematiky
Studie proveditelnosti v dopravní telematice
Přínosy dopravní telematiky
Národní a evropské rozvojové programy vztažené k dopravní telematice
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5. Ekonomika a dopravní telematika

