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Po třech letech
Projekt dAIR byl zahájen téměř před třemi roky a jeho
hlavní myšlenkou byla výměna osvědčených postupů při
snižování spotřeby fosilních paliv dekarbonizaci regionů
okolo letišť. Po deseti studijních návštěvách, třech strategických setkáních a mnoha e-mailech a telefonátech
mezi partnery se projekt blíží ke svému konci. Závěrečný
ceremoniál projektu dAIR se bude konat 13. října 2014 v
Bruselu a sejdou se na něm všichni partneři projektu i celá
řada vystavovatelů prezentujících ve speciální výstavní
sekci svoje osvědčené postupy.
Díky deseti studijním návštěvám mohli všichni partneři
objevovat nové dobré nápady, které by mohli uplatnit
i ve svém regionu. Po každé ze studijních návštěv jsme
také vydali bulletin, který shrnoval některé koncepty a
události, které z dané návštěvy vyplynuly. V tomto posledním bulletinu projektu najdete na následujících stránkách
předchozí vydání bulletinu v jedné koláži. Stejně jako u
celého projektu dAIR platí, že vše souvisí se vším; studijní návštěvy by tedy neměly valný smysl bez zkušeností a
nápadů z těch ostatních.
Děkujeme všem, kdo tyto studijní návštěvy a hledání
osvědčených postupů umožnili, a jsme přesvědčeni, že
výsledky a koncepty vzešlé z tohoto projektu přetrvají
dlouho a přinesou pozitivní změny pro životní prostředí
ve všech regionech projektu dAIR.

www.dairproject.eu

Studijní návštěva ve Vídni v obrazech

NEWS

dAIR na sociálních sítích
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/DAIRDecarbonated-Airport-Regions-4502833
Twitter: @DAIRtwit
Facebook: facebook.com/dairbook

Partners

okolo letišť celá řada problémů,
jako je vyšší počet jízd „kiss and fly“,
při kterých vznikají značné emise
při jízdě prázdného vozidla, málo
informací nebo nepřehledné informace o veřejné dopravě nebo
nedostatečná veřejná doprava.

City of Eindhoven
Eindhoven Airport N.V
Airport Regions Conference
Agglomerations Community
Lands of France

Novinky z projektu dAIR
Poslední zastávka: Brusel

Stockholm Public Transport
Authority

Závěrečný ceremoniál projektu se bude konat 13. října 2014 v Bruselu

Stockholm-Arlanda Airport /
Swedavia

Bude to závěrečné setkání v rámci projektu dAIR, které
bude spočívat v jednodenní bruselské konferenci na
téma výstupů tří let práce, kterou odvedlo více než
10 partnerů z celé Evropy na dekarbonizaci letištních
regionů.

City of Leipzig

City of Vienna

Evropa se zavázala snížit svoje emise uhlíku do roku 2020
o 20 %. Omezování emisí uhlíku na letištích a v jejich
okolí má k tomuto ambicióznímu cíli přispět. Po více než
dvou letech promýšlení tohoto tématu se chce 10 obcí a
letišť zapojit s vámi do diskuze nad touto problematikou
a představit vám výsledky projektu.

Province of Bologna

Na konferenci se mimo jiné budou řešit problémy povrchové dopravy na letiště a zpět, snižování uhlíkových
emisí na samotném letišti a různé cesty inovace.

Mitteldeutsche
Airport Holding

Shora (zleva doprava): Julian Jager (CEO, letiště Vídeň),
Regina Wialla Zimm a Wolfgang Khutterfrom (město Vídeň),
větrná elektrárna blízko vídeňského letiště, letadlo TAROM
zaparkované na stojánce ve Vídni, Franz Jöchlinger (letiště
Vídeň), parkoviště na vídenském letišti, Uli Koehler, Regina
Palla Zimm a Delia Mitcan (projekt dAIR).

Snižování uhlíkových emisí do ovzduší v okolí letišť je
pro regiony i vlastní letiště klíčovým faktorem.

City of
El Prat de Llobregat
Transport Malta
Mazovia Voivodship
Prague Airport Region

Železniční řešení
Logickým řešením snižování emisí a eliminace dopravních zácep je vlakové spojení s centrem města, které
letiště obsluhuje. Všechna letiště sdružená v projektu
dAIR mají buď určitou formu vlakového spojení nebo o
výstavbě takové železnice uvažují. Na varšavské letiště
Modlin, které je nejnovějším letištěm v Polsku, se cestující dostanou vlakem, z něhož poblíž letiště přestoupí do
autobusu, který je doveze přímo k terminálu.
Ve Stockholmu a Vídni si mohou cestující vybrat mezi
lokálními železničními dopravci a expresními vlaky, které
zároveň nabízejí možnost odbavení již ve městě.
Vlak je v každém případě ekologickou a efektivní alternativou ke všem ostatním formám dopravy na letiště;
vyžaduje ale obrovské vstupní investice, které často
vyvolávají u rozhodujících osob pochyby o budoucí
úspěšnosti této infrastruktury.

Projekt dAIR na titulce Air Rail

Marketing a propagace jiné než automobilové dopravy z letiště

Letištní regiony se často vyznačují velkou uhlíkovou stopou. Selský rozum si tyto emise spojuje výhradně s emisemi z leteckého provozu; studie prováděné asociací Airport Regions Conference na řadě evropských letišť ale
ukazují, že věci se mají jinak. Polovina emisí spojených s existencí letiště pochází z povrchové dopravy na letiště a zpět
a z pozemního provozu na letišti samotném. Na snižování
emisí CO2 z povrchové dopravy se může významně podílet
i intermodalita letecké a železniční přepravy.

Dobré vlakové spojení na letiště může být z ekonomického hlediska velmi neúspěšné, pokud nemá správný
marketing. Lidé musí mít aktuální informace o dopravním spojení.

Evropský projekt

Future plans

Na řešení tohoto problémů pracovalo v uplynulých dvou
letech 14 partnerů z 10 evropských regionů v rámci projektu s názvem dAIR (Decarbonised Airport Regions).
Partneři si vyměňovali osvědčené postupy v oblasti
pozemní dopravy a provozu letiště a v několika regionech již byly implementovány pilotní projekty.

Projekt dAIR na sklonku roku 2014 oficiálně skončí.
Výsledkem jednání a výměny osvědčených postupů v
rámci tohoto projektu je řada implementovaných pilotních projektů. V Barceloně byl ve městě El Prat zaveden systém autobusové dopravy na vyžádání, který
umožňuje dopravu zaměstnanců letiště v nezvyklou
denní dobu na letiště a zpět. V Lipsku má nyní většina
zaměstnanců letiště k dispozici systém s názvem Job
Ticket, který nabízí bezplatné jízdenky na vlaky jedoucí
na letiště a zpět.

Hlavní problémy

Foto: Marius Nicolescu

Většina velkých evropských letišť
přitahuje značný objem provozu,
což znamená velké dopravní zácpy.
Autobusy jsou dobrou alternativou, ale produkují emise
a jsou zdržovány v dopravních zácpách.

Pokud jde o pozemní dopravu, existuje v oblastech

Informační systémy v terminálech a v centrech měst mají
pro efektivní provoz vlakového spojení s letištěm zásadní
význam. Dopravní spoje musí mít dále dostatečně krátké
intervaly, aby je mohly skutečně využít všichni cestující.

Studijní návštěva ve Vídni:
závěrečná, ale určitě ne
poslední
Ve Vídni existuje má spolupráce mezi městem a letištěm dlouhou tradici. Region je na špici vývoje, pokud
jde o dialog a mediaci mezi zainteresovanými subjekty spojenými s letištěm a jeho sousedy. V posledních deseti letech zde fungovalo mediační centrum, prostřednictvím kterého dokázalo letiště dosáhnout
rozvoje (včetně výstavby nové ranveje) se souhlasem sousedů.
Pokud jde o dekarbonizaci, letiště spolupracuje s městem i v této oblasti; pomáhá mu v tom
skutečnost, že město vlastní značný podíl i v samém
letišti. Kromě toho se letiště zajímá a aktivně působí
v oblasti udržování CO2 neutrální pozemní dopravy
a provozu letiště.

Dále je v okolí letiště k dispozici řada projektů sdílení kol, které nabízejí i kola s pomocným elektrickým
pohonem.

„Mezi Vídní a jejím

letištěm jezdí 100% CO2
neutrální vlak”
Letiště neustále usiluje o ochranu životního prostředí.
„Každoročně investuje vídeňské letiště 5 až 6 milionů
eur do fondu ochrany životního prostředí. Tento fond
mohou využívat obce v okolí letiště,“ říká Franz Jöchlinger, který na letišti pracuje.

„Podíl veřejné dopravy na letiště ve Vídni prudce
stoupá,“ řekl Julian Jäger, CEO na vídeňském letišti,
při zahájení studijní návštěvy ve Vídni, a zdůraznil
význam mnoha variant, které letiště ve spolupráci
s městem nabízí v oblasti veřejné dopravy spojující
obou míst.
Jedním z nejvíce inovativních a také nejzajímavějších
dopravních řešení, které partneři na návštěvě ve Vídni
mohli vidět, je City Airport Train (CAT). Jde o expresní
vlakové spojení mezi centrem města a letištěm, které
překoná danou vzdálenost za 16 minut a které též
nabízí možnost odbavení zavazadel na nádrží, a to až
24 hodin před odletem. Samotný vlak je 100% CO2
neutrální, protože zdrojem energie pro jeho provoz
je voda a slunce. Letiště dále spolupracuje s rakouskými železnicemi na provozování dálkových vlakových spojů z letiště do jiných destinací v Rakousku,
dodal pan Jäger.
Letiště též zavedlo cyklostezky, které umožňují
zaměstnancům z okolí dojíždět do práce na kole.

Kromě toho letiště využívá a rozvíjí systém Airport Collaborative Decision Management, který
umožňuje propojení veškerých subjektů podílejících
se jakýmkoli způsobem na přistávání, pojíždění a
vzletech letounů, prostřednictvím informačního systému a v důsledku toho lepší vedení letounu v rámci
celého cyklu. „Systém Airport Collaborative Decision
Management zkracuje dobu stání taxíků na letištích a
tedy i emise CO2,“ říká Manuela Knotek z vídeňského
letiště.

Úhrnem řečeno, Vídeň se zavázala k dekarbonizaci
letiště a jeho okolí s využitím celé řady prostředků.
Ty ostatní budou představeny ve sborníku „best of“
dokumentů, který bude finálním výstupem projektu
dAIR a bude podrobně popisovat všechny osvědčené
postupy zjištěné během tří let trvání projektu.

