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Z á v ě r y 

ze společného semináře VÚGTK, v. v. i. a Ministerstva dopravy ČR 

Výsledky řešení projektu „Standardizace postupů pro zajištění kvality tvorby a vedení 
elektronických dat překážek v leteckém provozu“ a jejich další využívání a vývoj 

konaného dne 8. března 2011 ve VÚGTK, v. v. i. 

Hlavními cíli organizátorů semináře bylo: 

- Zvýšit osvětu o požadavku ICAO mezi leteckou veřejností 

- Seznámit jeho účastníky s výsledky řešení projektu CG942-064-910 a se záměry a 
možnostmi jejich využívání v praxi 

- Rozšířit okruh uživatelů vytvořené Databáze leteckých překážek (DBP) a souvisejících 
technologických postupů sběru dat a hodnocení kvality 

- Projednat potřeby a směry dalšího rozvoje problematiky leteckých překážek 

-  Získat všestrannou podporu současných i perspektivních uživatelů leteckých překážek 
pro odpovídající další výzkum a vývoj 

 

Možnosti rozvoje výsledků projektu do budoucna 

- Přes úsporná opatření ve všech resortech je velmi potřebné pokračovat ve vývoji této 
velmi aktuální problematiky leteckých překážek, která má bezprostřední dopady na 
bezpečnost letového provozu 

 

Na základě vyhodnocení průběhu semináře dospěli jeho organizátoři a hlavní účastníci 
k následujícím závěrům a doporučením: 

- Problematika, která byla tématem semináře, je velmi aktuální. Svědčí o tom vysoký 
počet jeho účastníků z řady resortů a institucí (MD ČR, MO ČR, MV ČR, ÚCL, ŘLP, 
provozovatelů letišť a dalších) 

- V současné době je třeba dokončit proces formální akceptace výsledků zadavatelem a 
projednat využití výsledků projektu v praxi 

- Dle prezentace MO je jedním z možných dalších kroků v oblasti leteckých překážek 
vytvoření centrální „Národní databáze překážek“, na jejímž společném vývoji, 
naplňování, provozování a distribuci by se podílelo více institucí na principu 
“Přispívej – užívej“ 
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- VÚGTK poskytne výsledky řešení projektu CG942-064-910 všem zájemcům o tuto 
problematiku. Zvláštní péči je třeba věnovat především budoucím poskytovatelům dat 
a poskytnout jim odbornou pomoc a detailní informace, např. formou odborných 
školení 

 

Prezentace a závěry ze semináře budou zpřístupněny všem účastníkům na webových 
stránkách VÚGTK v. v. i http://www.vugtk.cz/gis/ind21d.html  

 

Ve Zdibech dne 25. března 2011 

 

___________________     __________________ 

Ing. Karel Raděj, CSc.      Ing. David Harok 

Ředitel VÚGTK v.v.i.     MD ČR - OCL 


