
VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní 
Institut dopravy - ÚSTAV LETECKÉ DOPRAVY 
 
Organizuje v termínu: 
 

15. - 17. 5. 2013 

  
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 záštitou:  
 
Ing. Jan Klas  
generální ředitel 
Řízení letového provozu ČR, s.p. 
 
Ing. Jaromír Štolc  
ředitel odboru civilního letectví  
Ministerstvo dopravy ČR 
 
Ing. Josef Rada 
generální ředitel 
Úřad pro civilní letectví ČR  
 
Odborný garant:  
doc. Ing. Vladimír Smrž, PhD. 
e-mail: vladimir.smrz@vsb.cz 
 

Cíle workshopu: 

 Prohloubení spolupráce mezi vysokými školami, 
státní správou v oblasti letectví a leteckým 
průmyslem v oblasti řízení letového provozu 

 Výměna zkušeností z oblasti řízení letového 
provozu v rámci přenosu informací z praxe do 
výuky 

 

Odborná témata: 

 Evropská integrace ATM 

 Integrované řízení kvality a bezpečnosti 

 Ochrana před protiprávními činy 

 Proces liberalizace evropského trhu letecké 
dopravy 

 Výkonnostní plán České republiky v rámci 
evropského projektu SES 

 Civilně – vojenské integrace oblastních letových 
služeb 

 Role ŘLP, s.p. v projektu „Funkční blok 
vzdušného prostoru střední Evropy“ 

 Role ÚCL ČR v oblasti kvality a bezpečnosti řízení 
letového provozu v ČR 

 Role Ministerstva dopravy ČR v oblasti kvality a 
bezpečnosti v oblasti  
řízení letového provozu v ČR 

 Role ÚZPLN v oblasti kvality a bezpečnosti v 
oblasti řízení letového provozu v ČR 

 Další odborné témata související s ŘLP  
a s civilním letectvím 

 

Program workshopu: 

15. 5. 2013: 
Příchod a ubytování účastníků v místě konání workshopu 

16. 5. 2013: 
7.00 - 8.30  snídaně  

8.00   příjezd a ubytování účastníků v místě 

konání workshopu  

8.00 - 9.50  prezentace účastníků workshopu  

10.00   uvítání účastníků a zahájení  

workshopu  

10.15 - 11.00  společné jednání v jedné sekci: 

 Vystoupení zástupce MD ČR 

 vystoupení zástupce ŘLP ČR, s.p.,  

 vystoupení zástupce ÚCL ČR 

 vystoupení zástupce ÚZPLN ČR 

11.00 -12.00  jednání v sekcích  

12.00 - 13.00  oběd  

13.00 - 16.00  jednání v sekcích  

16.00 - 18.00  volné aktivity v místě konání akce 

18.00 - 22.00  slavnostní večer  

 
17. 5. 2013  
7.00    - 8.30  snídaně  

9.00   - 12.00 jednání 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:  
10. května 2013  

na e-mail frantisek.martinec@vsb.cz v PDF 

Termín ukončení registrace:  
10. května 2013  

na e-mail: frantisek.martinec@vsb.cz 

tel.: +420 597 321 765 

Pracovní jazyk:  
čeština, angličtina  

Délka vystoupení:  
Nejdéle 15 minut 

Formát příspěvku:  
MS Word,Velikost písma: 12, Typ písma: TIMES NEW 

ROMAN CE, Řádkování: 1, Počet stránek: 4  

 
Pro všechny zaregistrované bude zajištěno 
ubytování.  
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