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Poděkování
Chtěla bych poděkovat Martinu Kubáňovi a Zdenku Proskemu za kontakty na ŘLP v BrněTuřanech.
Václavu Kořínkovi za zařízení prohlídky střediska letových navigačních služeb, poskytnutí
informací o tomto objektu společně s Milanem Šebestou a za dodání publikace.
Za archivní fotografie a rady k této práci děkuji všem zaměstnancům ŘLP Brno-Tuřany.

Úvod
K vypracování tohoto projektu jsem si vybrala téma dopravní stavby, konkrétně středisko
letových navigačních služeb v Brně-Tuřanech, především z důvodu mého zájmu o leteckou dopravu a
její provoz. Na začátku práce jsem se zabývala trochou historie a podobou úplně první letištní věže
v Tuřanech a také nedostatky a problémy „předchůdkyně“ stávající věže. Dále jsem zahrnula postup
výstavby nového objektu, při kterém nesměla být nijak omezována doprava na letišti a celkový letový
provoz. V druhé části práce jsem se zabývala celkovou podobou dnešní moderní letištní věže, jejími
prostory a systémem.
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1. Historie
Letištní věž v Brně-Tuřanech byla uvedena do
provozu po výstavbě nového letiště v roce 1954.
Byla zde zřízena vojenská dispečerská služba a
letiště bylo postupně vybavováno technologiemi
pro zabezpečení vojenského letového provozu.
V roce 1958 byla na letišti Hydrometeorologickým
ústavem Praha zřízena meteorologická stanice,
která sloužila nejen později zahájenému civilnímu

Letištní věž z roku 1954 (zdroj: archiv ŘLP Brno -Tuřany)

provozu, ale také veřejnosti.
Civilní provoz na letišti v Brně-Tuřanech byl slavnostně zahájen 28. 4. 1958, po převedení z letiště
Brno-Černovice. Byla zde zřízena samostatná pracoviště pro provoz a údržbu spojovacích,
radiokomunikačních a radionavigačních zařízení a radiomajáků v Polné, Dešné a Břeclavi. Tato
zařízení sloužila pro civilní i vojenský provoz letiště.
Na TWR letištní věži bylo vojenské i civilní pracoviště. Vojenská dispečerská služba odpovídala za
souhrnné řízení civilního a vojenského provozu a za jeho přímé řízení. Civilní dispečerská služba
předávala informace vojenské službě o letech civilních letadel a žádala od ní povolení k nahození
motorů, pojíždění, vzletu a odletu apod.
V červnu 1958 byl uveden do provozu primární radar OR 1 s dosahem až 200 km a v budově
naproti letištní věže bylo zřízeno radarové pracoviště “BRNO RADAR” poskytující letadlům za letu
informace

o

jejich

polohách,

bouřkách

„BRNO RADAR“ (zdroj: archiv ŘLP Brno-Tuřany)
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a

význačné

oblačnosti.

V roce 1963 bylo v budově pod věží zřízeno pracoviště APP (“Přibližovací letecká dispečerská
služba”) a přesunulo se zde i pracoviště “BRNO RADAR”. Letiště bylo také vybaveno přesným
přistávacím radarem a primárním přehledovým okrskovým radarem. Bylo vybudováno stanoviště
letecké dispečerské služby, kde byly umístěny obrazové jednotky těchto radarů včetně radaru OR 1,
který byl poté v roce 1977 zrušen.

Pracoviště APP od roku 1954 (zdroj: archiv ŘLP Brno-Tuřany a publikace vydána k 50. výročí letiště)

V srpnu roku 1969 byl z důvodu okupace zcela přerušen civilní i vojenský provoz. Pracoviště pro
řízení civilního i vojenského provozu bylo na dlouhou dobu obsazeno sovětským komandem, které
zabránilo pracovníkům informovat o této situaci civilní oblastní stanoviště letecké dispečerské služby
nebo jiné osoby a orgány. Dispečerům se nakonec podařilo tuto situaci oznámit svým nejbližším,
nebo na oblastní vojenské stanoviště Rebešovice. Po dlouhých jednáních se zástupci okupační
armády byl 4. září obnoven provoz a zaměstnanci se mohli vrátit na svá pracoviště.
1. ledna 1978 se oddělila zabezpečovací letecká služba a služba řízení letového provozu od ČSSDL1
a SSDL2 a vznikla samostatná organizace“ Výstavba letišť Bratislava“ s pobočkou v Praze a
pracovištěm Brno-Tuřany a organizace „Řízení letového provozu ČSSR“. V rámci ŘLP ČSSR vznikla na
letištích Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany, Karlovy Vary a Ostrava-Mošnov zabezpečovací letová střediska,
která

1
2

byla

později

přejmenována

na

střediska

Československá správa dopravních letišť
Slovenská správa dopravních letišť
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letových

navigačních

služeb.

2. Letištní věž z roku 1974
Z důvodu velké vzdálenosti od dráhy a dalším
nedostatkům první letištní věže v Tuřanech byl v
roce 1974 zahájen provoz nové dvoupatrové
letištní

věže

a

stará

věž

byla

postupně

demolována. Do prvního patra nového objektu
bylo přesunuto pracoviště meteorologické služby
a do druhého patra, které bylo rozděleno na dvě
Letištní věž z roku 1974 (zdroj: archiv ŘLP Brno-Tuřany)

části, se přemístila civilní a vojenská služba.

Problémem tohoto objektu byla stejně jako u první letištní věže velká vzdálenost od dráhy a hlavně
byla věž moc nízká, tudíž nezaručovala přesné navádění. Nedostatkem byl také materiál, ze kterého
byla věž postavena. Dvoupatrová letištní věž fungovala až do roku 2001.

Demolice letištní věže z roku 1954 (zdroj: archiv ŘLP Brno-Tuřany)
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3. Výstavba nové moderní letištní věže
3.1 Ateliér AR18
Návrh pro výstavbu nové moderní letištní věže v Brně-Tuřanech zhotovil pražský Ateliér AR18,
konkrétně Ing. arch. Jan Němec a Ing. arch. Zdeněk Žilka v roce 1998-2001. Tento ateliér zajišťuje
komplexní služby v průběhu celé výstavby navrženého objektu a je také držitelem certifikace ÚCL ČR3
k projektování a připravuje zavedení systému řízení jakosti.
Investorem projektu TWR Řídící věže a administrativní budovy ŘLP bylo Řízení letového provozu
ČR s. p. Praha-Ruzyně. Investiční náklady byly do 35 mil. Kč a obestavěný prostor činil 2 912m2. Podle
architekta má tato stavba z pohledu od Jihovýchodu znázorňovat loď připlouvající do bezpečné země,
na bezpečné místo, kterým má být právě letiště Brno-Tuřany.

JV pohled na středisko (zdroj: archiv ŘLP Brno-Tuřany)

3

ÚCL ČR – Ústav pro civilní letectví ČR
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3.2 Postup při výstavbě nového objektu
Při výstavbě nové moderní letištní věže nesměl být provoz letiště nijak omezován, proto
výstavba věže probíhala za provozu. Pro jednodušší vysvětlení celého procesu výstavby a následné
demolice téměř celé původní věže jsem si připravila nákres postupné výstavby objektu.

Plánek postupu výstavby nového střediska (zdroj: vlastní práce)

Úplně první letištní věž, která byla v provozu do roku 1974 je zakreslena modře s číslem 1, je zde
vidět její velká vzdálenost od dráhy. Tento objekt byl později zbourán. Červeně je zaznačena letištní
věž z roku 1974, ještě před začátkem výstavby nové moderní věže.
V září roku 2000 byla zahájena výstavba kopáním hlubokých základů, které jsou na plánku
zakresleny černou barvou. Nejhlouběji se kopalo především v místě, kde měla později stát samotná
letištní věž, z důvodu její váhy a možnosti vyvrácení (na plánku označena č. 7).
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Základy byly kopány i kolem části letištní věže, která je označena číslem 3b a později měla být
součástí i nového objektu. O měsíc později byla zahájena výstavba zdí z velkých zateplených panelů,
které byly svorkovány a poté udělána hrubá omítka. Obvodové stěny nejsou postaveny kolmo k
základům, ale postupně se rozšiřují z důvodu architektonického prvku znázorňujícího plovoucí loď. Na
celém objektu byla udělána termofasáda z polyesterových plátů. V přízemí i prvním patře byla na
delších stranách stavby zasazena velká okna.

Kopání základů a stavění stěn budovy (zdroj: archiv ŘLP Brno-Tuřany)

V dubnu roku 2001 bylo zahájeno konstruování samotné letištní věže (č. 7). Nejprve byla
sestavena kovová kruhová konstrukce, která se od spodu rozšiřovala a uprostřed byl zaveden výtah.

Výstavba konstrukce věže (zdroj: archiv ŘLP Brno-Tuřany)

Celá tato konstrukce tubusu věže byla obestavěna odlitkem z betonového skeletu, který byl poté
do poloviny obložen hliníkovými plechy a vrchní část je po celém obvodu prosklena.
Vrchní část budovy pod letištní věží (na plánku č. 6) slouží jako pochůzná střecha, kde je umístěno
chladící zařízení (č. 8), které je součástí klimatizace a odvětrání budovy střediska. Na druhé straně je
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umístěna část meteorologického zařízení (č. 9), které umožňuje meteorologům vchod na střechu za
účelem sledování aktuálního počasí.

Část meteorologického centra a chladící zařízení (zdroj: vlastní fotografie)

Nad částí budovy staré věže, která měla zůstat součástí I nového objektu byla vystavěna po celé
délce od letištní věže střecha (č. 5). Vedle této budovy byl vybudován přístavek, kde se nachází terasa
se zahrádkou (č. 10). Naproti staré letištní věže v nové části budovy je hlavní vchod do střediska
letových navigačních služeb (č. 4). Po dokončení celého objektu byla budova střediska obložena
cihlovými obklady.
Dne 15. června 2001 bylo slavnostně otevřeno nové moderní středisko letových navigačních
služeb s letištní věží a starý objekt byl postupně bourán (na plánku č. 2. a 3a).

Demolice letištní věže z roku 1974 (zdroj: archiv ŘLP Brno-Tuřany)
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4. Prostory střediska letových navigačních služeb
4.1 Přízemí střediska
V přízemí střediska se nachází velká vstupní hala s výhledem na TWR. Nalevo od vchodu jsou
kanceláře administrativních pracovníků. V této části budovy je také sídlo meteorologické služby, která
má tyto prostory pronajaté. Je zde pracoviště meteoroložky, která pomocí počítačů sleduje aktuální
počasí, povětrnostní podmínky, oblačnost apod. Vše je poté hlášeno dispečerům a následně pilotům.
Součástí tohoto pracoviště je už dříve zmíněna část zařízení sloužící meteorologům, kteří chodí
zhruba jednou za půl hodiny kontrolovat aktuální stav atmosféry na pochůznou střechu.
V této části budovy je také pracoviště “Briefingu“, jehož úkolem je řešení problémů spojených se
ztrátou kontaktu a signálu letadla s letištní věží příslušného letiště. Je prvním orgánem, který začíná
letadlo hledat pomocí počítačových systémů.
Na druhé straně chodby se nachází technický blok. Na pracovišti jsou většinou tři technici, kteří
sledují chod všech radarů a technických zařízení umístěných v budově střediska a na letištní věži. Toto
pracoviště je rozděleno dá se říct na dvě části. V první části jsou umístěny počítače a velké monitory,
na kterých se zobrazují všechny informace z radarů a všech zařízení a technici kontrolují, zda vše
probíhá a funguje jak má.

Pracoviště techniků (zdroj: vlastní fotografie)

Za prosklenou stěnou se nachází část druhá, kde je umístěno velké množství technických zařízení,
počítačů, kabelů apod., které jsou všechny napojeny na monitory v již dříve zmíněné první části
technického bloku. Vše je umístěno v plechových odvětrávaných “skříních”, které jsou pečlivě
uzamčeny. V případě poruchy má každé jednotlivé zařízení většinou tři pojistky, tudíž je velmi
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nepravděpodobný výpadek celého systému. Týká se to také proudu, který je přiváděn i z okolních
obcí. V této místnosti se nachází také ponky, kde technici provádí opravy technických zařízení v
případě jejich poruchy.

Uložení všech zařízení střediska ŘLP

Opravna zařízení (zdroj obrázků: vlastní fotografie)

4.2 První patro
V prvním patře střediska se nachází pracoviště APP – Přibližovací služba řízení provozu. Toto
pracoviště je sídlem letových dispečerů, kteří dávají pokyny letadlům provádějící přiblížení na přistání
a také řídí určitou oblast vzdušného provozu cca do 300km. Pracoviště je vybaveno naváděcím
zařízením s velkými monitory, které jsou umístěny také v již dříve zmíněném technickém bloku v
přízemí. Je zde i odpočinková místnost a kancelář dispečerů.

Pracoviště APP (zdroj: vlastní fotografie)

S pracovištěm APP tak trochu souvisí i simulátor, který je na druhé straně prvního patra.
Místnost, kde se nachází simulátor je vybavena úplně stejně jako pracoviště APP s tím rozdílem, že
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nijak nesouvisí s opravdovým letovým provozem. Ve vedlejší místnosti je pracoviště zkoušejícího,
neboli „instruktora“, který prostřednictvím počítačového zařízení organizuje letový provoz a zajišťuje
různé krizové situace, který musí zkoušený na simulátoru řešit.
Na tomto patře je i konferenční místnost, kde se pořádají schůze a různá školení dispečerů.
Součástí prvního patra je také venkovní zahrádka - terasa, kterou využívají pracovníci střediska při
odpočinkových pauzách, které jsou po dvou hodinách a trvají přibližně dvě hodiny.

Simulátor řízení letového provozu

Simulátor - zázemí instruktora

Konferenční místnost (zdroje obrázků: vlastní fotografie) Zahrada pro odpočinek (zdroj: archiv ŘLP Tuřany)

4.3 Prostory věže
Do prostor letištní věže TWR se lze dostat po schodech, které slouží také i jako únikový východ,
nebo výtahem, který vede z přízemí. Konečným patrem výtahu je nejnižší prosklená část věže. Zde je
zřízeno zázemí pro odpočinek dispečerů s výhledem na odletovou dráhu. Z tohoto patra vede úzké
schodiště na věž. Na věži se nachází prostorné pracoviště dispečerů, kolem kterého je vybudován
ochoz, z něhož je výhled na celé letiště. Samotné pracoviště řídících je vybaveno počítačovými a
naváděcími systémy, které jsou sestaveny do oblouku a umožňují opět výhled dispečerů.
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Dispečeři na pracoviště TWR dávají letadlům povolení ke vzletu a přistání, mají tedy na starost
odletovou a přistávací dráhu letiště a řídí vzdušný letový provoz cca do vzdálenosti 18 km. Komunikují
také s meteorologickým centrem, které jim hlásí aktuální stav atmosféry a tyto informace jsou poté
předávány pilotům.

Pracoviště dispečerů na TWR (zdroj: vlastní fotografie) Řízení provozu na TWR (zdroj: archiv ŘLP Tuřany)

Výhled z ochozu TWR na letiště (zdroj: vlastní fotografie)

Schodiště/únikový východ (zdroj: vlastní fotografie)

Celkový počet zaměstnanců střediska letových navigačních služeb v Brně – Tuřanech činí asi 48
lidí, kteří pracují na tři směny.
Celý objekt střediska je velmi kvalitně bezpečnostně zajištěn, lze se zde dostat pouze po
předběžném vyplnění formuláře a předložení dokladu totožnosti na vrátnici letiště.
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5. Jak se stát řídícím letového provozu
Aby byl uchazeč o tuto práci zařazen do výběrového řízení, musí mít minimálně středoškolské
vzdělání s maturitou a věk minimálně 19 let. Nezbytným předpokladem je také zdravotní způsobilost
a trestní bezůhonost. Do výběrového řízení se obvykle hlásí až dva tisíce uchazečů, přičemž ve finále
jich zůstane jen kolem patnácti.
Prvním bodem výběrového řízení je předvýběr, kde jsou vybráni pouze uchazeči, kteří jsou
dostatečně motivováni a vyhovují zadaným kritériím.
Bodem druhým je ověření znalosti angličtiny, které zajišťuje Sekce letecké školy. Požadavkům pro
výběr uchazečů na pozici řídícího letového provozu odpovídá úroveň “B2”. Pro uchazeče, kteří
úspěšně prošli zkouškou z anglického jazyka následuje Test FEAST.
Test FEAST je soubor profesionálních testů špičkové úrovně používán mnoha evropskými státy
pro výběr vhodných uchazečů řlp pro výcvik. Tento webový systém pomáhá provozovatelům letových
navigačních

služeb

vybrat

nejvhodnější

kandidáty

a

předejít

poté

jejich

selháním.

Tento test má dvě části:
FEAST WBT (Web Based Tests) – pomáhá ohodnotit dovednosti při rozhodování, logické
uvažování a celkovou vnímavost.
FEAST SDM (Strip Display Management) – tento test je zaměřený na schopnost řešit více úkolů
najednou a simuluje pracovní prostředí řídícího letového provozu.
Po úspěšném absolvování výběrového řízení následuje praktický výcvik, který trvá dva měsíce a je
opět zakončený zkouškou.
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