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Seiner  
Pro klasické radary je problém zachytit a sledovat letadla, která se na letiště snášejí přes 

hřebeny hor.  

Jednou z mála firem, která to dokázala vyřešit ke spokojenosti provozovatele letiště, je 

pardubická společnost ERA. Firma aktuálně vyhrála tendr na pokrytí příletové oblasti 

letiště Sulajmánía v iráckém Kurdistánu.  

Systém bude hlídat letadla při sestupu v nízkých letových hladinách až do vzdálenosti 50 

námořních mil od letiště. Projekt představuje podobnou výzvu jako letiště v Qeenstownu na 

Novém Zélandu - také Sulajmánía leží v údolí mezi horami, takže letový provoz není možné 

sledovat pomocí radaru.  

ERA instaluje v okolních horách osm stanic svého osvědčeného systému MSS, takzvané 

škeble, které vydrží náročné klimatické podmínky.  

"Tento důležitý projekt zajistí našemu letišti nejlepší dostupnou technologii. Vybraný systém 

je schopen fungovat a poskytovat letové informace dle našich požadavků bez podpory 

klasického radaru," uvedl Taher Abdallah, ředitel letiště Sulajmánía. Radarový systém ERA 

MSS je odolný za rozmanitých povětrnostních podmínek (zde se pohybují teploty od -10 do 

50° Celsia) a je možné jej instalovat v jakémkoliv terénu, navíc má nízkou spotřebu energie, 

je bezúdržbový a šetrný k přírodě. Stanice tak mohou být rozmístěny na kopcích v okolí 

letiště a dobře "vidět" do údolí mezi nimi.  

Mezinárodní letiště Sulajmánía bylo postaveno teprve nedávno, provoz zahájilo v roce 2005. 

Leží 15 kilometrů od města Sulajmánía v iráckém Kurdistánu a má tři terminály.  

Dědic Tesly  

ERA, a. s. (člen skupiny OMNIPOL), je respektovaná, inspirativní a technologicky inovativní 

společnost. Navazuje na to nejlepší z dědictví pardubické společnosti Tesla, její systémy 

zúročují půlstoletí vývoje originální české technologie v oblasti pasivní radiolokace.  

ERA je v čele pelotonu ve vývoji sledovacích systémů pro řízení letového provozu a jejich 

prodeji do celého světa. Vyvíjí, vyrábí a implementuje v dnešní době nezbytné systémy 

zajišťující bezpečnost, a to pro civilní i vojenské účely.  

Za dvě dekády své existence ERA instalovala přes sto těchto systémů ve více než 60 zemích 

pěti kontinentů.  

Firma aktuálně vyhrála tendr na pokrytí příletové oblasti letiště Sulajmánía v iráckém 

Kurdistánu  

 


