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Vážení kolegové, 
 
Kancelář eSafety Support společně s Ivanem Fenclem za CDV a ve spolupráci s BVV, 
AŽD Praha, SDT ČR (ITS&S Czech Republic), vzdělávacím projektem ZKOD a 
s Ministerstvem dopravy si vás dovolují pozvat na  Šesté regionální setkání 
Iniciativy eSafety, které se bude konat 12. června 2007 v Brně (Česká republika).   
 
 

Šesté regionální setkání Iniciativy eSafety 
Brno, Česká republika 

Výšková budova BVV  
Sál 102  

Výstaviště 1  

Úterý 12. června, 09:00 – 16:45 

 
Již několik let se společně soukromý a veřejný sektor zasazuje v rámci Iniciativy 
eSafety o zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a to prostřednictvím nových 
informačních a telekomunikačních technologií. Tyto technologie pomáhají 
zviditelnit snahu o zvyšování bezpečnosti silničního provozu a na evropské úrovni 
podporují rozvoj programů eSafety a zavádění jejich výstupů do praxe.  
 
Cílem semináře je informovat o nejnovějším vývoji v oblasti Iniciativy eSafety a 
umožnit jejím účastníkům se setkat se svými kolegy v tomto regionu Evropy. Vaši 
účast můžete spojit s aktivní účastí na této akci a poskytnout vašim kolegům 
informace o nejnovějším stavu vývoje oblasti eSafety v České republice a 
v okolních státech.  
 
Ranní blok semináře bude věnován referátům národních pozorovatelů o stavu 
Iniciativy eSafety v jejich zemích a jejich nejnovějších prioritách, jakými jsou 
např. nutnost zvyšování povědomí uživatelů o těchto aktivitách a potřebnosti jejich 
uvádění do praxe, čistá a efektivní mobilita a oblast RTTI – dopravní a cestovní 
informace v reálném čase. Pozorovatelé eSafety z České republiky, Maďarska, 
Polska, Slovenska a ze Slovinska přednesou své zprávy o stavu a stupni rozvoje 
eSafety v jejich zemích.   
 
Odpolední bloky budou věnovány prezentacím příkladů probíhajících aktivit 
v některých Evropských zemích.  
 
Setkání regionálních zpravodajů eSafety a seminář se bude konat v rámci akce 
AUTOSALON Brno 2007 – Mezinárodní výstava osobních automobilů (9. – 14. 
června). Akci inicioval Ivan Fencl z CDV, v.v.i. a realizuje ji ve spolupráci 
s kanceláří eSafety Support. Uspořádání akce dále podporuje BVV a.s., AŽD Praha 
s.r.o., SDT ČR – ITS&S Czech Republic a Ministerstvo dopravy. Tato akce přímo 
navazuje na dvě předešlé akce zaměřené na eSafety a bezpečnost silničního 
provozu, které proběhly v letech 2005 a 2006 opět ve spolupráci CDV a BVV. 
 
Rádi bychom vás rovněž upozornili na konferenci BRNOSAFETY 2007- The Way to 
Road Safety,  která se bude konat 11. června. Tato akce je sponzorována 
Evropským parlamentem. Více informací naleznete na webových stránkách  
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doprovodných programů Autosalonu 2007. Akci inicioval člen Evropského 
parlamentu Petr Duchoň, který ji připravuje ve spolupráci s BVV. 
 
Ubytování 
V příloze jsou uvedeny možnosti ubytování v Brně při vaší účasti na výše uvedených 
akcích. 
 
Registrace 
Vaši registraci pro akci „Šesté regionální setkání Iniciativy eSafety“ je možné 
provést elektronicky prostřednictvím této webové stránky: 
http://www.esafetysupport.org/en/esafety_activities/esafety_observers/registrati
on_form_-_6th_esafety_observers_regional_meeting.htm 
 
Vaši účast potvrďte prostřednictvím výše uvedených webových stránek co nejdříve, 
nejpozději do 4. června 2007 do 16:00, kdy bude registrace zájemců o účast 
ukončena. Vzhledem k poskytovaným službám účastníkům semináře v jeho průběhu 
nebude možné přijímat registrace na místě před jeho zahájením. 
 
Další informace můžete získat přímo na sekretariátu programu eSafety Support 
nebo u I. Fencla (724 027 353). 
 
Registrační poplatek není vybírán a vaše účast na akci je zdarma. Vaší účastí 
podpoříte celoevropskou Iniciativu eSafety. 
 
Jednacím jazykem semináře bude angličtina, čeština a slovenština. 
 
Na vaši účast se těší Ivan Fencl (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.1) 
a 

 
www.esafetysupport.org 

Tel. +32 2 400 07 18  

Fax. +32 2 400 07 01  

Email: info@esafetysupport.org  

 
Přílohy:  1. Program semináře eSafety 12. června 2007 v Brně  

    (registrace vea web eSafety support) – akce je zdarma 
  2. BRNOSAFETY 2007  - pozvánka, registrace, program, platba 
   
 
Akci podporují: CDV, v.v.i., SDT ČR, AŽD Praha s.r.o., BVV a.s., Ministerstvo dopravy          
a vzdělávací projekt ZKOD. 
 
 
 

                                                 
1 Zkratka v.v.i. představuje označení „vědecko výzkumná instituce“ (od 1.1.2007) 

 


