
 
 

POZVÁNKA NA V. RO ČNÍK KONFERENCE BRNOSAFETY 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na V. ročníku konference BRNOSAFETY 2011, která je tradičně 
zaměřena na oblast zvyšování bezpečnosti silničního provozu. V příloze Vám zasíláme kompletní 
verzi programu konference, včetně přehledu o výši vložného. Využít výhody registrace za snížené 
vložné bude možné do 25. května 2011. 
 
Je to již pět let, kdy se společnost Veletrhy Brno rozhodla vytvářet odborníkům na problematiku 
bezpečnosti silniční dopravy podmínky pro jejich každoroční setkávání a poskytovat své prostory pro 
výměnu nových poznatků, zkušeností a námětů v dané oblasti pod hlavičkou konference 
BRNOSAFETY. A aby informace směřující k dosažení bezpečnější silniční dopravy na našich silnicích 
byly následně přenášeny směrem k veřejnosti pravidelně a v širším rozsahu, rozhodla se společnost 
Veletrhy Brno, společně s oddělením BESIP Ministerstva dopravy a se sdružením Inovace v dopravě, 
založit cenu BRNOSAFETY MEDIAPRIX. Touto cenou bude každý rok odměněna mediální 
společnost, která se tématu bezpečnosti silniční dopravy věnuje ve svých článcích nebo pořadech 
soustavněji. Předání letošního ocenění proběhne na slavnostním galavačeru při příležitosti zahájení 
veletrhu motorových vozidel AUTOSALON BRNO 2011 na brněnské radnici. 
 
Letošní konference BRNOSAFETY 2011 se bude konat tradičně v prostorách brněnského výstaviště 
ve výškové budově v sále 102 (I. patro), a to ve dnech 2.-3. června 2011. Účastníci konference se 
mohou zaregistrovat prostřednictvím webových stránek konference na adrese www.brnosafety.cz (viz 
tlačítko "Registrace na konferenci" v pravé straně obrazovky).  
 
Nad pořádáním konference převzalo záštitu Ministerstvo dopravy České republiky Radek Šmerda a 
primátor statutárního města Brna Roman Onderka. Patronem konference je Ondřej Valenta, vedoucí 
odd. BESIP MD ČR. 
 
Konference je určena odpovědným pracovníkům státní správy a veřejné samosprávy, dále 
odborníkům činným v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu, projektantům a dopravním 
inženýrům, asociacím a nadacím, které se zabývají  se problematikou bezpečnosti silniční dopravy a 
ochranou nemotoristických účastníků silniční dopravy a dalším zájemcům. 
 
Příspěvky, které budou předneseny na konferenci BRNOSAFETY 2011 odborníky na danou 
problematiku, se budou zabývat především tématem nehodovosti na silnicích a dálnicích v České a 
Slovenské republice a jejími příčinami, dále oblastí dopravní infrastruktury z pohledu zvyšování 
bezpečnosti silniční dopravy a programy prevence a dopravní výchovy v České republice a v 
zahraničí.  
 
Konferenci   připravuje   sdružení   Inovace  v  dopravě   společně   s Policií   ČR,  s oddělením BESIP  
 
 



Ministerstva dopravy a s Veletrhy Brno v rámci odborného doprovodného programu veletrhu 
AUTOSALON BRNO 2011. Příprava a pořádání konference BRNOSAFETY spadá do aktivit spol. 
Veletrhy Brno a.s., které souvisejí s přímou účastí této společnosti v mezinárodním programu 
European Road Safety Charter (Evropská charta bezpečnosti silničního provozu).  
 
Pro neziskové organizace a samosprávy měst a obcí připravíme možnost jejich prezentace v rámci 
diskuze s možností vystavit ukázky ze své činnosti v předsálí konference BRNOSAFETY 2011.  
 
Pěti vylosovaných účastníkům konference bude nabídnuta možnost zúčastnit se slavnostního 
večerního programu v pátek 3. června 2011, který připravují Veletrhy Brno na brněnské radnici v rámci 
zahájení AUTOSALONU BRNO 2011, kteří tak mohou být přítomni předání ceny vítězi soutěže 
BRNOSAFETY MEDIA PRIX 2011. 
 
Každý účastník konference obdrží volnou vstupenku na AUTOSALON BRNO 2011 s možností 
účastnit se jeho zahájení a prohlédnout si expozice ještě před otevřením výstaviště široké veřejnosti.  
 
Využijte možnosti výhody účasti na konferenci BRNOSAFETY 2011 Vaší včasnou registrací ještě za 
snížené vložné!  
 
Těšíme se na Vaši účast!  
 
Za pořadatele akce  
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odborný garant konference BRNOSAFETY 2011  
předseda sdružení Inovace v dopravě  
 
Výstaviště 1  
Brno  
647 00  
 
T: 541 153 014  
M: 603 422 113  
E: brnosafety@email.cz  
W: www.brnosafety.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupořadatel konference BRNOSAFETY 2011, společnost Veletrhy Brno, a.s., je signatářem European Road Safety Charter  

a spoluzakladatelem ocenění BRNOSAFETY MEDIAPRIX 


