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Já, Petra Sádovská, jsem se zúčastnila v termínu 23.4.2013 do 25.4.2013 

mezinárodní konference ENC 2013 - European Navigation Conference 2013 ve Vídni 

v Rakousku.  

Konference ENC 2013 se konala pod záštitou EUGIN (the European Group of Institutes 

of Navigation). Každý rok konference přitahuje výzkumné pracovníky, politiky, výrobce, 

uživatele a poskytovatele služeb z celého světa. Tématem letošního ročníku bylo Navigace - 

Rozšíření našich obzorů. Konference se zaměřila na současný stav i další vývoj navigačních 

systémů s mimořádným důrazem na Galileo.  

Konference se zúčastnilo více než 150 prezentujících rozděleni do celkem 31 sekcí, 

mezi nimi i jedni z nejvýznamnějších odborníků např. Didier Faivre (ředitel programu Galileo 

a činností souvisejících s navigací, Evropská kosmická agentura), Paul Flament (vedoucí 

oddělení H1: Programy EU pro družicovou navigaci, Evropská komise), či Carlo des Doride 

(výkonný ředitel GNSS v Evropě). 

Na této konferenci jsem prezentovala příspěvek Evaluation of location accuracy of track 

application in mobile devices v sekci 8 Modern Applications and Future Developments. 

Předsedou sekce byl Gerhard Reitmayr (Graz University of Technology). Každý účastník měl 

na svou prezentaci stanovený čas 13 minut a v dalších 3 minutách byla vedena diskuze nad 

tématem. 
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Účastníkům přednášky jsem představila danou problematiku a zároveň jsem v následných 

diskusích řešila s jednotlivými odborníky možnosti dalšího řešení problémů a možnosti účasti 

na těchto aktivitách. 

Nejvíce mě zaujala středeční sekce A6 - Location-based Services a čtvrteční sekce C9 - 

Indoor Positioning, kde prezentující přednášeli možnosti využití aplikací a navigace uvnitř 

budov v praxi. Kompletní program konference je možné najít na adrese: 

http://www.enc2013.org/Programme/ENC2013_FinalProgramme.pdf. 

Na konferenci jsem získala velké množství nových poznatků i kontaktů, proto pro mě 

byla velmi přínosná.  

 

V Olomouci dne 26. dubna 2013     Mgr. Petra Sádovská  


