27.6. 2013, v sále ČVUT – KOKOS, v Kladně od 9-16h
Mezinárodní konference o hledání, využití a výměně dobrých zkušeností pro
udržitelný rozvoj letištního regionu. Vystoupí domácí i evropští odborníci
v oblastech dopravy, životního prostředí a regionálního rozvoje. Součástí
programu bude i moderovaná diskuse s publikem. Konference se koná v rámci
projektu podpořeného MŽP. Pořadatelem je Prague Airport Region – PAR –
sdružení obcí a městských částí v okolí letiště
Programem Vás provede paní Veronika Sedláčková, která bude též moderovat panelové
diskuze
PROGRAM:
9:30h Registrace účastníků – na základě předchozího potvrzení účasti na e-mail:
svobodova@airportregion.cz, nebo telefonicky na m:724 300 990
Dopolední „domácí“ panel
10:00h-12:30h Prezentace aktuálních domácích zkušeností z oblasti pozemního i leteckého
provozu na letišti a v jeho okolí. Řečníci se na závěr každého bloku účastní panelové
diskuze.
•
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Zahájení dopoledního panelu – PAR, Letiště Praha, Středočeský kraj, Kladno,
Praha 6
Sousedství města Kladna a Letiště Praha – Dan Jiránek, primátor
Dopravní Fórum Severozápad – činnost a cíle – Vladimír Vytiska, PAR
Veřejná doprava – integrace regionálních dopravních systémů, větší zapojení
kolejové dopravy - Pavel Procházka, zástupce ředitele Ropid
Využití alternativních paliv ve veřejné dopravě – Ludomír Landa, ředitel ČSAD
Kladno
Rozvoj silniční a železniční infrastruktury v okolí letiště – Jan Šulc, zástupce
odboru strategie SŽDC, Martin Janeček, vedoucí odd. dopravních analýz MDČR
Koordinace územních plánů Prahy a jejího okolí
Panelová diskuse 1
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Úspora energií a využití alternativních metod při pozemních operacích na letišti
- elektromobilita, zemní plyn a další – Jan Váňa, ředitel WheelTug, Jiří Kraus,
člen představenstva a výkonný ředitel pro Rozvoj a správu majetku Letiště Praha
Řízení letového provozu – využití možností pro zmírnění hlukové a emisní zátěže
– Vladimír Boháč, náměstek ředitele ŘLP ČR a.s.
Další rozvoj letiště, měření hluku a Carbon Accreditation na letišti - Eva Říhová,
senior manažerka Životního prostředí Letiště Praha, Jiří Kraus, Letiště Praha
Kolektivní finanční kompenzace vlivů provozu letiště – Fondy Dobré sousedství a
Žijeme zde společně, hluková izolace budov a další možnosti- Eva Krejčí,
ředitelka Komunikace Letiště Praha
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Odpolední „evropský“ panel
13.30-15.30 Zkušenosti a příklady z praxe evropských letištních regionů
•
•
•
•

•
•
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Zahájení odpoledního panelu – prezident ARC, zástupce MŽP, hl. města Prahy a
Letiště Praha
Zpráva o poznatcích ze studijních cest v rámci projektu D-Air - PAR
Podpora výměny dobrých zkušeností v rámci letištních regionů – ARC Brusel- Léa
Bodossian
Prezentace projektu 15 ways to reduce CO2 emissions o možnostech snižování
emisí vznikajících při pozemní dopravě v souvislosti s provozem letiště – ARC
Surface Access Working Group – Arlanda-Gothenburg Švédsko – Per Kristersson
Hans Brattström
Rozvoj letecké dopravy s ohledem na obyvatele okolí letišť – zkušenosti z
Francie - ACNUSA (Úřad pro kontrolu emisí z let. provozu) – Nadia Dadouche
Udržitelný a vyvážený rozvoj letiště a regionu – výsledky dlouhodobých výzkumů
vědců z Centra pro leteckou dopravu a životní prostředí - Metropolitní
univerzita v Manchesteru, Anglie – Christopher Paling
Panelová diskuze

Exkurze na Letišti Václava Havla Praha
16-18 hod. Exkurze na letišti zaměřená na generální opravu hlavní přistávací dráhy a
společenské setkání s malým občerstvením na závěr. Bude zajištěna autobusová doprava
z Kladna na letiště a zpět.

Projekt je financován z Revolvingového fondu MŽP ČR.

Partneři konference:

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

