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Zástupci letiště Leoše Janáčka Ostrava a Vysoké školy báňské –
technické univerzity dnes slavnostně podepsali Rámcovou dohodu o 
spolupráci 
 
Předmětem smlouvy je  definování jednotlivých oblastí vzájemné spolupráce , zejména pak 
zlepšování úrovně civilní letecké dopravy a její bezpečnosti.  
„ Jedním z hlavích bodů je spolupráce při praktickém výcviku studentů , kterou vítáme a  
možnost využití jejich znalostí v  provozu .Budeme také hledat cesty možné spolupráce při 
přípravě zavádění nových studijních oborů v oblasti letecké dopravy. Do budoucna pak 
počítáme s  kooperací při budování letištního Bezpečnostního centra,“ zdůraznil ředitel letiště 
Lubomír Vavroš. 
Bezpečnostní centrum jehož výstavba je v souladu s podnikatelským plánem letiště by mělo být 
realizováno ve spolupráci s MS krajem v následujících 2 letech. Při jeho výstavbě se počítá také 
s výzkumným  pracovištěm  VŠB-TU, zaměřeným na vzdělávání   odborného personálu 
v problematice civilního letectví. 
V souvislosti s rozvojem Moravskoslezského kraje si obě organizace uvědomují stále 
významnější úlohu Letiště Leoše Janáčka Ostrava.  
„V rámci současných a budoucích aktivit chceme ve vzájemné spolupráci usilovat o maximální 
úroveň bezpečnosti v oblasti letectví. V tomto směru se na letišti setkává mnoho aspektů a naši 
studenti mají možnost ověřit si své vědomosti v praxi,“ řekl děkan Fakulty bezpečnostního 
inženýrství Aleš Dudáček. 
Jak dodal Petr Horyl, děkan Strojní fakulty Vysoké školy báňské „Jednou z možností spolupráce 
je i vývoj nových technologií a jejich uvádění do provozu. Mimo jiné nám smlouva  s takovým  
atraktivním partnerem umožňuje přilákat více studentů středních škol ke studiu technických 
oborů.“   
První ze studentů si prověřují své nabyté školní  znalosti v praxi už v těchto dnech. Celkem  20 
se jich pak vystřídá v provozu letiště do konce října 
 
Rekapitulace:  
Mošnovské letiště má zpracovaný generel rozvoje do roku 2015 navazující na podnikatelský 
plán pro stejné období  (tedy léta 2005-2015). 
Rada kraje prvně jmenovaný dokument schválila  27.6.2006, podnikatelský plán už v červnu 
roku 2005. Generel rozvoje definuje prostorové a technické využití areálu letiště a sousedního 
území. 
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