Drahé kolegyně, drazí kolegové,
srdečně vás zveme na národní workshop na téma Sledování a řízení pozemních komunikací a
infrastruktury v budoucnosti - Tomorrow's Road and Infrastructure Monitoring and Management
(TRIMM), který se koná 20. 11. 2014 v Centru dopravního výzkumu na adrese Líšeňská 33a - 63600
BRNO – Česká republika.

Tato jednodenní akce bude zahrnovat prezentace a diskuzi na téma možnosti a potřeby při hodnocení
silniční infrastruktury. Součástí bude celá škála prezentací od projektových partnerů TRIMM a
výzkumných pracovníků CDV, které se budou týkat:
Nově vznikajících technologií pro sledování pozemních komunikací a mostů
Průběžné sledování mostů
Vysokorychlostní sledování povrchů vozovek
Mnohoúčelové aplikační sledování ve všech úrovních řízení a správy komunikací
Zdůraznění role „condition dat“ ve správě zařízení
Snižování nákladů a dopadu na životní prostředí, zvyšování účinnosti a bezpečnosti
Tato akce v české republice je součástí národních workshopů TRIMM, vztahující se k závěrečné
konferenci v Bruselu 23. - 24. 10. 2014 a přinášející projekt ke klíčovým zainteresovaným stranám na
národní úrovni. Vstup na národní workshop zdarma.
Podrobnější informace poskytne Ing. Rudolf Cholava (rudolf.cholava@cdv.cz), ředitel VaV.
Více informací na stránce http://trimm.fehrl.org.

REGISTRACE

Dear Colleagues,
You are invited to a national workshop about the Tomorrow's Road and Infrastructure Monitoring and
th
Management (TRIMM) project on 20 November 2014 at CDV (Centrum Dopravního Výzkumu) located
Lisenska 33a - 63600 BRNO -Czech Republic

This one-day event, free of cost, will include presentations and discussions on the possibilities and
needs in road infrastructure assessment. There will be a mix of speeches from TRIMM project
partners and CDV researchers which cover:
New and emerging technologies for road and bridge monitoring
Continuous monitoring of bridges
High speed monitoring of road pavements
Multi-purpose monitoring for application across all levels of road asset management
Enhancing the role of condition data in asset management
Reducing costs and environmental impact, increasing efficiency and safety
This Czech event is part of a series of national workshops for TRIMM leading up to and after the project's
final conference in Brussels on 23-24th October 2014 to bring the project to key national stakeholders.
For more information, please contact Mr. Rudolf Cholava rudolf.cholava@cdv.cz, R&D Director and see
http://trimm.fehrl.org.

