


 

Ústav letecké dopravy, ID TU Ostrava 
 
organizuje v době 
 

16. - 18. 5. 2012 
 
workshop v rámci řešení projektu: 
„Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných 
praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB-TU 
Ostrava CZ.1.07/2.4.00/17.0080“ 
  
Workshop se uskuteční pod patronátem: 
 
Ing. Jan Klas 
ředitel ŘLP Česká republika 

 
Ing. Jaromír Štolc 
ředitel odboru civ. letectví ministerstva dopravy ČR 

 
 
Odborný garant: 
prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. 
 

Cíle workshopu: 
 trendy v řízení letového provozu 

 trendy v bezpečnosti leteckého provozu  
 
Pracovní oblasti: 

 identifikace trendů v řízení letového provozu 

 identifikace trendů v bezpečnosti ŘLP 

 identifikace trendů v bezpečnosti leteckého 
provozu  

   

Program workshopu: 
 

16. 5. 2012 
18.00 - 21.00 příjezd a ubytování účastníků v místě 
  konání workshopu 
 

19.00 - 20.00  večeře 
  

17. 5. 2012 
7.00 - 8.30 snídaně 
 

8.00  příjezd a ubytování účastníků v místě 
 konání workshopu 
 

8.00 - 8.50  prezentace účastníků workshopu 
 

9.00  uvítání účastníků a zahájení 
 workshopu  
 

9.15 - 10.00 společné jednání v jedné sekci – 
 vystoupení zástupce EASA a ředitele 
 ŘLP ČR 
 

10.00 -12.00 jednání v sekcích – vedou garanti 
 a určení předsedové v sekcích 
 

12.00 - 13.00 oběd 
 

13.00 - 16.00  jednání v sekcích – vedou garanti 
 a určení předsedové v sekcích 
 

16.00 - 18.00 volné aktivity - procházka kolem 
 přehrady, sport 
 

18.00 - 24.00 slavnostní večer 

18. 5. 2012 
7.00 - 8.30 snídaně 
 

9.00 - 12.00 jednání v sekcích – vedou garanti 
 a určení předsedové v sekcích 
 

12.00 - 13.00 oběd 
 

13.00 exkurze letiště Ostrava - Mošnov 
 odjezd účastníků workshopu  
 

Všeobecné informace: 
 
Místo konání workshopu: 
Žermanická přehrada, Rekreační středisko Mostář, 
obec Lučina, okres Frýdek-Místek. 
 
Termín ukončení doručení příspěvků: 
20. dubna 2012 
na e-mail frantisek.martinec@vsb.cz v PDF 
 
Termín ukončení registrace: 
1. května 2012  
http://projekty.vsb.cz/080 
Pro všechny zaregistrované bude zajištěno 
ubytování. 
 
Pracovní jazyk: 
čeština, angličtina 
 
Délka vystoupení: 
Nejdéle 15 minut 
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