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PARDUBICE Pardubická firma ERA, která dodává zařízení pro sledování letového provozu ve
vzduchu i na civilních letištích v mnoha zemích světa, si v poslední době rozhodně nemůže stěžovat
na nedostatek zakázek. I pod vlivem špatné bezpečnostní situace na východě Ukrajiny se jí práce
jenom hrne. Nově bude například modernizovat řízení provozu na mezinárodním letišti Franze Liszta v
maďarském hlavním městě Budapešti. „Smlouva je součástí projektu nadnárodní firmy Indra Navia na
vybudování takzvané,virtuální věže‘, která umožní leteckým dispečerům HungaroControlu řídit letecký
provoz na dálku. ERA smlouvu podepsala na nedávno skončené výstavě civilního letectví v Madridu,“
uvedla mluvčí společnosti Lenka Stejskalová Reichová.
Podle kvalifikovaných odhadů počet letů nad Evropou vzroste do roku 2030 na téměř 14
milionů ročně. Maďarské řízení letového provozu HungaroControl se proto rozhodlo investovat do
nejmodernějších technologií, které umožní řídit dění na budapešťském letišti dálkově - tedy nikoliv z
klasické řídicí věže, ale přímo z jeho sídla.
„Koncept virtuálních řídicích věží, ovládajících letecký provoz na dálku, je nyní nejnovější hit
mezi evropskými organizacemi řízení letového provozu a my jsme rádi, že náš dlouholetý zákazník
HungaroControl zahrnul do implementace této progresivní technologie jako nezbytnou součást také
náš systém,“ uvedl generální ředitel ERA Viktor Sotona.
Na projektu, který má být dokončen v březnu příštího roku, se podílejí i další firmy z Norska,
Maďarska a Kanady, které dodají a nainstalují nový radar, kamerový systém a komplexní letištní řídicí
systém. ERA poskytne HungaroControlu novou centrální stanici a vylepšenou síť multilateračních
antén. Podobný systém již funguje na celosvětově významných letištích v Pekingu, Jakartě,
Aucklandu, Hamburgu či Kuala Lumpuru.
Letiště, pojmenované podle nejslavnějšího maďarského skladatele Franze Liszta, je největším
maďarským letištěm a slouží především dvoumilionové Budapešti.
Foto popis| Mezinárodní letiště Franze Liszta loni odbavilo 9 milionů cestujících.
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