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11. EVROPSKÝ DOPRAVNÍ KONGRES ETC 2013
JAKO VRCHOL OSLAV 20LET FAKULTY DOPRAVNÍ, ČVUT V PRAZE
Praha 26.9.2013: Ve dnech 19. - 20. 9.2013 proběhl v Praze v prostorách Národní technické
knihovny 11. Evropský dopravní kongres ETC 2013, jehož hlavním mottem bylo: Doprava
jako vědní obor. Letošní setkání členů Evropské platformy dopravních věd EPTS proběhlo pod
patronátem Fakulty dopravní, jejíž děkan profesor Miroslav Svítek je pro letošní rok
předsedou této celoevropsky uznávané společnosti předních expertů v oblasti dopravy.

Kongres
ETC2013
zahájili
společně Miroslav Svítek, děkan Fakulty
dopravní, ČVUT v Praze, Zdeněk Žák,
ministr dopravy České Republiky,
Alexander Vogt, poradce europoslance
Bogusława Liberadzkého a kvestor
Evropského parlamentu a Sebastian
Belz, generální tajemník Evropské
platformy dopravních věd.
Program kongresu byl sestaven z
přednášek předních světových expertů
v oblasti dopravy napříč všemi vědními
disciplínami. Zazněly zde například
příspěvky zaměřené na postavení
dopravy v dnešní době a nutnost využití
vědeckých poznatků pro její další rozvoj
(Chápání dopravy jako vědní disciplíny –
Pavel Přibyl), dále prezentace z aktuálně
běžících projektů (Smart Railway –
Wolfgang Steinicke; HeERO – Andy
Rooke), ale i zkušenosti se vzděláváním
dopravních odborníků (Seminář MEPS –
Jiří Čarský; ITS EduNet – Zuzana
Bělinová; Projekt Atlantis – Carlos
Ferregut).
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Součástí kongresu byl
také slavnostní Galavečer k
20. výročí existence Fakulty
dopravní v historických
prostorách Betlémské kaple.
V průběhu
večera
byly
předány
Gerstnerovy
medaile
pro
významné
spolupracovníky fakulty –
Tatianě Čorejové, Carlosi
Ferregutovi a Wolfgangu H.
Steinicke. Dále pak ceny SFDI
a EPTS za nejlepší vědecké
práce v oboru dopravy.
Slavnostní večer se nesl nejenom v duchu vzpomínek na uplynulých 20 let činnosti Fakulty
dopravní, ale i mnoha nových výzev do budoucnosti, což zřetelně korespondovalo s mottem
kongresu ETC 2013 vyjadřujícím potřebu chápat dopravu jako vědní disciplínu a usilovat o
využití nejnovějších vědeckých poznatků v této oblasti.

Jednou z položek doprovodného programu kongresu byla
i exkurze na stavbu v současné
době
největšího
silničního
tunelového komplexu v ČR –
tunelu Blanka. Účastníci se formou
prezentace seznámili s celým
projektem a následně měli
možnost si stavební dílo osobně
prohlídnout.

Více informací na: http://www.etc2013.fd.cvut.cz nebo http://www.fd.cvut.cz

