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Odborný program konference

• Plenární zasedání

• Exekutivní sekce

• Speciální sekce

• Vědecká sekce

• Technická sekce

• Sekce interaktivních medií



Plenární sekce

• Zasedání zástupců různých zemí světa z oblasti 
politiky, obchodu a vědy

• Projednání současných trendů v ITS a směr, 
kterým by se měly ubírat do budoucna

• Prezentována celosvětová vize ITS

Předvádějící
Poznámky prezentace
High-level keynote speakers including political leaders, leading business figures, and distinguished researchers willpresent government initiatives and recent issues, which will provide a balanced overview on the current trendsrelated to the ubiquitous ITS. Plenary sessions will present the vision that the ITS industry should pursue to moveforward and the opportunity to highlight the latest market trends and political issues.



Exekutivní sekce

• Telekomunikační technologie v dopravě

• Klimatické změny a ITS

• ITS systémy pro tzv. „chytrá města“

• Úloha ITS systémů při snižování emisí

• Zásady, strategie a standardy pro komunikační technologie ITS systémů 
budoucnosti

• Národní zásady zavádění ITS - příklady 

• Systémy pro bezpečné řízení vozidel

• Zlepšování efektivity přepravy zboží

• Různé aspekty privátních investic do dopravní infrastruktury

Tato sekce byla zaměřena na hlavní faktory, výzvy a dopad 
současných projektů a iniciativ v rámci ITS.
Představitelé států a jejich předních vědeckých institucí 
diskutovali např. následující témata:

Předvádějící
Poznámky prezentace
The main objective of these sessions is to discuss the major factors, challenges and the impact of current projects orfuture initiatives. High-level executive officials from governments and top representatives from major researchinstitutes or global businesses will share insights in supporting strategic objectives of this congress.



Speciální sekce

• Celoevropská architektura pro kooperativní mobilitu

• Bezprostřední výzvy v dopravě asijských mega-měst

• Vysoce automatizovaná vozidla a aplikace pro ITS

• Technologické trendy v nových bezdrátových ITS

• Chytré karty užívané ve veřejné dopravě

• Nové dopravní systémy s ohledem na životní prostředí

• Dálniční systém „Smartway“ 

• ASS (Active safety systems) a jejich vliv na statistiky dopravních nehod

• Prevence dopravních nehod pomocí tzv. „asistenta řidiče“

V této sekci se projednávala konkrétní témata, studie a 
projekty v rámci výzkumu a vývoje ITS.
Uznávaní experti v dané oblasti přednášeli např. následující 
příspěvky:

Předvádějící
Poznámky prezentace
The Special Sessions are tailored to specific topics, studies, researches or projects being conducted by governments, industry or academia concerning ITS development and deployment. Various subjects will be presented and intensively discussed. Each session will center on its own specific topic and will target experts and participants interested in that particular subject.



Vědecké a technické články

• Kontrola dopravního proudu a kongescí

• Informace pro cestující (předpověď počasí, dojezdová doba, 
objížďky, apod.)

• Pokročilé systémy tzv. „asistence řidičů“

• Naváděcí systémy a navigace

• Bezpečná dopravní infrastruktura

• Státní a regionální iniciativy

Uznávaní experti v oblasti ITS přednášeli technicky 
orientované příspěvky:

Předvádějící
Poznámky prezentace
These sessions aim to describe the progress achieved encompassing both the scientific and technical aspects. Theywill focus on the academic research and realizations of ITS technologies in our life currently carried out by expertsand professionals.



Interaktivní média

• Prezentace na panelech s plazmovým displejem

• Interaktivní dialogy mezi přednášejícími a posluchači

Tato inovativní sekce přinesla účastníkům kongresu:

Předvádějící
Poznámky prezentace
The presentations will be played on the networked facilities by means of PDP (Plasma Display Panel) available. Media Interactive session is innovative by presenting PPTs or images which is different from the former Poster session that was only presented by papers and it will realize more interactive presentation between speakers and audiences.These sessions aim to facilitate more fruitful discussion between presenters and audience so that it provides the basis for debates and exchanges of both academic and technological ideas. People interested in specific subjects can ask questions or offer suggestions through face-to-face dialogues and communication technologies.



Výstava

• Prezentace ITS technologií, řešení a služeb

• Demonstrace výrobků a inovačních aplikací

Součástí kongresu byla exhibice:

Předvádějící
Poznámky prezentace
Throughout the exhibition, various ITS fields will present emerging technologies to fulfill ”Ubiquitous with ITS”themes such as u-City, u-Home, u-Port, in addition to this, the latest solutions and services will be demonstrated tomatch our congress concepts of, ubiquity, transparency, and trustability.



Technické návštěvy

• Dopravně řídící ústředna v Busanu

• Nový nákladní přístav v Hanjinu

• Výrobní závod Renault Samsung Motors

• Unikátní stavba spojovací most a tunely mezi Busanem a 
ostrovem Geoje (délka 8,2 km)

Během kongresu bylo možné přihlásit se na následující 
exkurze:

Předvádějící
Poznámky prezentace
Technical Visits will show Korea's advanced ITS system throughout diverse transportation facilities such as TrafficManagement Center, Bridge Management, u-Port and WAVE demonstration.









Děkuji za pozornost

ladislav.pivec@tskpraha.cz
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