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SLOVO ÚVODEM
Dovolujeme si Vás pozvat na desátý ročník česko-slovenské konference Doprava, zdraví 
a životní prostředí, která se bude konat ve dnech 17.–18. 10. 2022 v sídle Centra 
dopravního výzkumu v Brně.

Cílem letošního ročníku konference je přinést aktuální poznatky z oblasti vlivu dopravy 
na kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž a celkové znečištění životního prostředí.

Jménem vědecké rady konference se na Vás těší 
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.

Partner akce:



Storno podmínky:
Odeslanou přihlášku lze stornovat pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby storno bylo organizátorům 
doručeno nejpozději do 3. 10. 2022. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce 
nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby budeme nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je 
možné.

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
„Doprava a kvalita života z pohledu čistoty ovzduší, hlukové zátěže a dopadů na ostatní složky 
životního prostředí“

Vyzýváme odborníky a pracovníky státní správy, kteří mají zájem prezentovat na konferenci 
nové poznatky, výsledky své práce nebo chtějí referovat o zkušenostech z praxe, aby 
přihlásili do programu konference referáty nebo plakátová sdělení v rámci témat:

Doprava a její vliv na kvalitu ovzduší;
Hluková zátěž z dopravy;
Dopady dopravy na složky životního prostředí (voda, půda, alternativní paliva 
a energie v dopravě apod.)

Konference je určena pro pracovníky vysokých škol, výzkumných ústavů, zaměstnance 
státní správy a samosprávy, studenty a odbornou veřejnost. Akce je akreditována podle 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

MÍSTO KONÁNÍ
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Tel: (+420) 541 641 711
Fax: (+420) 541 641 712
www.cdv.cz

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
přijímání přihlášek referátů a plakátových sdělení (abstrakty)
sdělení o přijetí příspěvku
odevzdání příspěvků – full texty

do 24. 6. 2022 
do 30. 6. 2022 
do 2. 9. 2022 
do 30. 9. 2022 závazná registrace a úhrada vložného

Veškeré informace a organizační pokyny naleznete na webových stránkách konference: 
http://dzzp.cdv.cz 

VLOŽNÉ 
Plné vložné 3700,- Kč 
Autorské vložné * 3200,- Kč
Studenti, doprovodná osoba 2700,- Kč
Vložné zahrnuje: náklady na zpracování sborníku, stravu vč. občerstvení během konference, doprovodný 
program a  společenský večer. Výše vložného v EUR pro zahraniční účastníky je uvedeno na webových 
stránkách konference. Ubytování si účastníci hradí samostatně. 
* Autorské vložné se vztahuje na prvního autora příspěvku.

http://dzzp.cdv.cz



