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Koncem 2. světové války bombardovala 1etadla spojenec_
kych vojsk prostory vojenského letiště v Černovicích a znemoŽnila tím k odvetné útoky německé Luftwaffe z jeho
rozjezdoých ploch. Proto si němečtí vojenŠtíodborníci vyhlédli náhradní letiŠtě, a to v prostoru koňského závodiště,
které se nacházelo mezi lesíky 2 kn za Tuřanami podél silni_
ce do Šlapanic. Po ústupu německých vojsk z Brna, byly vyuŽity lesní úkryty i pro sovětská ietadla.
Poválečnébudovatelské nadšení umoŽnilo rychlou obnow

k provozu vojenských proudových letadel. Součástí důsledku
normalizačního procesu po roce 1968 upevňqjícího moc armády' byl pod rouškou "úspomých opatření,, ve vnitrostátní letecké dopravě převeden veškerý majetek letiště do správy Federálního ministerstva národní obrany. TehdejŠímuvelení vojenského letectva tak jiŽ nic nestálo v cestě přeměnit stávající
civilní letiŠtěna vojenské'
Pro civilní obyvatelstvo okolních obcí a rněst, jihovýchodní části města Brna nastaly krušné časy. Vojenské letky prováděly výcvik s bojovymi letouny MIG 19
a 2l ve dne i v noci, a to se souhlasem
bývalóho Národního výboru města Brna,

jehoŽ funkcionáři schvá1iii výjimku
z

hygienických předpisů limitujícíchpří-

pustnost hlukové zátěže na obywatelstvo

při provozu vojenských letišť' Normou
stanovená hranice hlučnosti byla dlou-

hodobě překačována o 50-100 %, škod-

livé ropné látky z leteckých motorů za-

mořovaly rostlinnou kulturu nejenom

v okolí Brna, ale v celém kaji. PostiŽení obyvatelé neměli v období normalizace zastání ve stranických orgrínech KSČ,
funkcionářích Nrírodníf,ronty ani v samosprávných orgánech obNv Brno IV.
a v Národním výboru města Brna. Přesto se našli odvážni občané, kteří se nebá-

li

kritizovat na veřejných schůzích

zničených budov, radíonavigačníhozařizeni a rozjezdové plo- v Kulturním domě v Tuřanech členy vlády, lcajských i městchy. JiŽ v červnu 1945 je na letiŠti v Černovicich obnoveno les$ch orgánů KSČ a Národních výboru za jejich nečinnost
tecké spojení s ostatními městy v Československu. Letecká
a odmítání podpory občanům,domáhajícím se řešení neúnostechnika je modernizována sovětskými letadly IL 12 a 14, ného staw způsobeného provozem vojenského letiště.
zq,šuje se počet přepravovaných osob i zboží,nastává éra dalPřipomenutí a veřejné poděkování si občanézaslouží za
šíhorozvoje civilního letectví.
odvahu, protoŽe Žádná politická strana i po roce 1989 nenašla
V roce L94] rozhadI Národní výbor města Brna o vybudo- odvahu k aktivnímu protestu. Chceme veřejně poděkovat
vání nového letiště v Bmě-Tuřanech na ploŠe360 ha náklaMUDr. P. Němcovi, Ing. B. Křesalovi, Ing. G. Kalanďíkovi,
dem 250 mil' Kč. Město Brno se zavázalo, Že bezplatně poA. Javorovi a dále členůmvzniklého občanskéhofóra
stoupí na výstavbu letiště pozemky přesto, Že vlastnické vztaP' Waidhoferovi, B. Sobotkovi, T. Petříčkovi, o. Zlochovi'
hy knim nebyly dořešené' V roce 1950 byla zahájena výstav- Ing. J. Hrbáčkovi, J' Hrabálkovi, o. oprchatrovi, J. Vránovi,
ba civilního letiště, při které byly vykáceny oba lesíky a zruMUDr. Petrásové, J. Draholové, M. Šmardové,B. Skočovské,
šena komunikace Tuřany - Šlapanice. JiŽ v tehdejšídobě se D- Wrbkové a dnes již neŽijícímJosefu Daňkovi' Vladimíru
ozývaly hlasy odborníku: ,,Bude-li mít Vídeň vybudované le- Smrčkovi a Zdeňku Závodskému.
tiště dříve neŽ Brno, nezíská brněnské letiště potřebnou důle_
Po neúspěšných jednáních s velením vojenského letiště
Žitost v letecké dopravě!" Přesto ministerstvo dopravy rozhoda Federálním ministerstvem národní obrany se všichni zapo1tlo o prioritě letišťv Praze a Popradu.
li ,do organizace protestního pochodu. Ten se uskutečnil za koTeprve v roce 1958 bylo brněnské letiště lybaveno moderordinovaného přispění všech zástupců občanskéhofóra obcí
ní leteckou technikou a pozemním zabezpečovacímzaÍize- a rněst okesů Bmo-město, Brno-venkov, Vyškov a stávkovéním. V roce 1967 byla uvedena do provozu nová odbavovací ho výboru studentů města Brna dne i3. ledna 1990. Ani mrahala. Dlouhodobá úspěšnost a rozvoj brněnslg'ch veletrhů při_
zivé počasíneodradilo od protestního pochodu 30 000 občaspěly kprodlouŽení vzletové a startovací dráhy, kterou se zvý- nů, kteří svou účastí,hlasivkami a transparenty nesoucími
šila kapacita letiště urrroŽňujícíprovoz moderní letecké tech- v průvodech dali odváŽně najevo zúčastrrěnýrrzástupcům arniky.
ruidy a veliteli vojenského letiště generálmajorovi Váňovi, že
V roce 1970 rozhodla tehdejšívláda ČSFR na náwh Ná- nesouhlasí S provozem vojenského letiště a Žádají jeho úplné
rodního výboru města Brna o dalším rozšířeníletiště v Br- zrušenía lymístění' Svou účastía rozhodným postojem dali
ně-Tuřanech a zarnítla návrh výstavby nového letiště také svým zástupcům jasný mandát k jednáním s představiteli
u Medlova. V roce 1978 bylo dokončeno prodlouŽení rozjez- armády a členy vlády o naplnění jejich požadavku.
dové dráhy o 650 m srněrem k Tuřanům, brněnské letiŠtě zíSPokračovcínív příštímvydání Listů
kívá opět mezinárodni charakter, ale také výhodné podmínky
organizátoři tehdejšíchprotestů Ivan Drahola a Jan Medek
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(PokračovtÍníz ninulého čísla)
Protestní hvězdicový pochod na letiště v Tuřanech, který se uskutečnil 13. 1. 1990 dal zástupcůrrr občanského fó-

ra obcí postiŽených provozem vojenského letiště mandát,
byl signálem k dalŠímjednáním.o podpoře zruŠenívojenského letiště, nápravě hmotných a ekologických škod způsobených jeho provozem se uskutečnila jednání s vedením
města Brna a bylo dosaŽeno intervence osobním jednáním
a

s předsedou federální vlády Ing. M. Čalfou. o zrušení vojenského letiŠtě byla vedena dalšíjednání na velitelských

úrovníchozbrojených sloŽek zastřešená rninistrem národní
obrany generálem Vackem.
Po dobu provádění dílčíchoprav a úprav letiště, byl jeho
provoz na omezenou dobu přerušen' Doufali jsme, Že se jeho dalŠívyuŽívání pro vojenské účelyjiŽ nepodaří obnovit.
Nesouhlas se zrušenímvojenského letiště v ozbrojených
sloŽkách vŠak přetrvával. Tomu odpovídaly i pronikající informace o moŽném návratu vojenského letgctva na letiště po

dokončeníprováděných oprav. MoŽnost zvratu vývoje
a vznikajícísituace nás přiměly k ráznějšírn krokům. Vyčerpali jsme jiŽ moŽnost pomoci od orgánů zvolené samosprávy interpelacemi kooptovaných poslanců na zasedáních poslanců Národního výboru města Brna i Jihomoravského
KNV. Proto jsme se obrátili o pomoc na nové poslance Federálního shromáŽdění za Brno-město JUDr. Z. Kesslera
(nynějšího předsedy Ústavního soudu v Brně) a pana Slámy
za okes Brno-venkov' Tehdejšíposlanci Jenerál a Korčák
nepodporovali názory a zásadní poŽadavek občanůpostižených obcí které zastupovali, proto jsme iniciovali jejich od-

oBČANSKÉFÓRUM BRNo, JAKUBSKÉ NÁuĚsrÍ z
JUDr. Zdeněk Kessler
poslanec Federálního sfu omáŽdění

Brno - Údolní +6
V Brně dne 12' 9. 1990
YáŽený pane poslanče.

Rada občanského fóra v Brně byla seznámena s vývojem
situace vojenského letiště v Brně-Tuřanech, stanoviskem občanůodeslaným primátorovi města Brna i žádostíKoordinačního centra oF obcí postiŽených proYozem letiště.
ProtoŽe je Rada obeznámena s uvedenou problematikou,
Žádáme Vás po osobní konzultaci o pomoc při řešení pro Brno
tohoto naléhavého problému. Na rozdíl od jiných problémů jeho vyřízení nevyžaduje Žádný finanční náklad. Naopak, jeho
vyřešením dojde k okarrrŽité mnohamilionové úspoře a nevyčíslitelnýmpřínosům ekologickým a na zdravi občanů'
\ěříme, Že naléhavost žádosti je Vám dobře známa. Proto

i Rada oF v Bmě vyvine úsilíu KC oF Praha, aby byl urychleně tento problém, nerrralgický bod v Brně co nejdříve vyřešen a umoŽněn tak i potřebný ekonomický rozvoj v civilním
letectví'
Rada oF v Bmě za gremium
Na vědomí: Kc oF obcí postiŽených provozem vojenské-

ho letectva, Rada OF Brno-venkov

Nyní kdyŽ nastala pÍíznivámezinárodní vojenskopolitickí
situace a také moŽná dočasně příznivá vnitropolitická situace,
jsme povaŽovali za jedině moŽné a trvalé vyřešení závaŽného
zdroje zdravotního problému tisícůlidí zrušením vojenského

vo|áni z poslaneckých funkcí.
letiště. Snaha o dosaŽení tohoto cíle vyvíjená na úrovni města
V tlaku na zrušení vojenského letiště na základě stíŽnosBrna, JmKNV, oslovených poslanců zákonodárných sboru
tí jednotlivých občanů,skupin a koordinačrríhovýboru obi členůvlády Českérepubliky přesto nemusela být úspěšná'
čanskéhofóra obcí postiŽených provozem vojenského letišProto bylo i nadále pokračováno v koordinování občanské ak_
tě bylo nutné pokačovat, protože čas k úspěšnémuzavršení
tivity 38 obcí a měst postiŽených provozem vojenského letiš- .
veškerého snaŽení se postupujícím společenským vývojem
tě s cílem obnovení a dodrŽování základních práv na zdraví
kátil. Byli proto osloveni a o pomoc poŽádáni představite_ a osobní bezpečnost spoluobčanů,jak je zakotveno ve Všelé Výboru československéveřejnosti pro lidská práva a hu- obecné deklaraci lidských práv a svobod.
manitární spolupráci, Výboru strany zelených, předseda FeUsilovná, mnohdy nedoceněná práce mnoha občanůnejen
derálního shromáŽdění pan Kukrál a předseda vlády České z našíměstské části, ale i z obcí a měst okesu Brno-venkov

republiky pan Pithart. Velitel letectva generálmajor Ku_
bizniak nás v závěru vedenýchjednání informoval o vznikajícímdokumentu připravovaném pro jednání vlády Česko-

slovenské federativní republiky' Ten soustředbval informace a podklady k rozhodnutí o budoucnosti všech letišť Čes-

koslovenské armády se stanovením termínu ukončeníprovozu nadzvukových letadel na letiště v Brně-Tuřanech.

a Vyškov však nebyla mamá. Úspěšného zawŠeníbylo dosa_
ženo rozhodnutím nejvyššíhokompetentního orgánu, a to Radou obrany stáfu. Ta na svém jednání dne 12. listopadu 1990
rozhodla o zrušenívojenského letiště v Brně-Tuřanech. Sluší
se připomenout, že toto pro nás a dalšígenerace nejdůležitějšírozhodnutí učinili prezident republiky Václav Havel, tehdej_

šípředseda vlády ČSFR, předseda Federálního shromáŽdění,
Tato informace nás sice potěšila, byla však jen dílčím ministr národní obrany ČspR a předsedové Českéa Slovenské
úspěchem. Byli jsme si vědomi toho, že konečnérozhodnurepubliky.
tí o zrušení vojenského letiště musí učinit Rada obrany stáorganizátoři protestů za zrušenívojenského
tu. Proto jsme opětovně poŽádali nově usta.novené poslance
letiště v Brně-Tuřanech
jejich
poslaneckou interpelací na půdě
o pomoc vyjádřenou
Ivan Drahola, Jan Medek
(Pokračování v příštímvyddní Listů)
Federálního shromáŽdění.
t0
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(Pokračování)
V listopadu 1990 se uskrtečnily komunální volby, ze kteých
vzešlo první zastupitelstvo nové městské části Bmo-TuÍany, zvolené občany Bměnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan pro
období let 1991-1994. Nově vytvořený samosprávrrý orgán po_
stupně vytvářel úřad státní správy po zrušenídosavadního obvodního národního výboru Bmo-IV, aby mohl vyřizovat obča_
nům jejich záleŽitosti týkajícíse zejména stavební čirrrrosti, Živ_
nosterského oprávnění, sociálních záleŽitostí, matriEy, zdravotnictví a Životního prostředí. Pro novou radu měsské části bylo
v samosprávné pusobnosti prioritní začítřešit dlouhodobě opomí_
jenou infrasrrukturu městské části, zejména rozsah a stav komu_

nikací, kanalizace, vodovodního řadu a plynofikace. Důsled}cy
neřízených skládek škodlivých odpadů v Čemovicícha Bměn-

- zajistit územní rezervu pro rozvoj
no.

letiŠtěi rnimo město Br_

Vhodnost směřování k rozvoji civilni letecké přeprarry potw_
diia statistická informace Českésprávy letišť, Že Flekvence pohy_
bu letadel na letišti Bmo-Tuřany se zvýšila o Lffi %' dalšírozvoj
je očekáván od charterových letů cestovních kanceláři a moŽné
nákladní přeprary.
Soukomá společnost BIP GROUP, k:terou zaloŽil zastupitel
města Brna pan Michal Dymáček, vŠak začaia prosazovat ve spo_
lupráci s firmou ECONZULI návrh na zřízení letiště uzlového typu- V červnu 1993 předloŽil pan Dymáček jako zastupitel města
Bma, kteý je současně předsedou představenstva společnosti

BIP GRoUq náwh zásad koncepce hospodďskétao rozvoje města

Brna a JižníMoravy, ve kerých požadoval prioritně projednat

slých Ivanovicích, ekologické škody zpusobené provozem vo- a schválit společný postup jeho firmy a města Brna při realizaci
jenského letiště, obojí s katastrofálním dopadem na ovzduŠí rczvoje mezinárodního letiŠtě Brno_Tuřany s projekem uzlovéa místrrízdroje pitné vody ve vŠech studních nďí městské části, ho letiště a dotčeného zájmového uzemí.Základní myšlenkou výbyly okamžitou'výzvou k dlouhodobému řešení nápravy.
stavby superobřího letiště s překladištěm nák]aďní přepravy, je

Po zrGení vojerského letiště a postupné obnově demokracie
vyvstal před samosprávným orgánem nejenom našíměstské čás_
ti, ale i okolních obcí neočel,ávaný, avšak velmi závaŽný pro_
blém. Tím se stala ochrana občanůpřed zájmy ruzných podnika_
telssch společnostíprosadit megalomanský plán vyJ'stavby superobřího nákladového letiŠtěv Brně-Tuřanech.
Vedení města Bma ve spolupráci s radou našíměstské části
nechtělo připustit živelný vývoj ve věci budoucího ryuŽíváníletiště a jeho okolí. Stanovilo proto po projednání s Útvarem h]av_
ního architekta města Bma a ve spolupráci s Českou správou letiŠťzadávací podmínky ke zpracování studie moŽného budoucího
rozvoje tohoto zájmového území.V závěru roku t991 předloŽila
českofrancouzská společnost MosT studii proveditelnosti rozšířeného letiŠtě Bmo-Tuřany, lcerá jiŽ obsahovala návrh nových
ocfuarrných hygienickych pásem. ProtoŽe ve studii nebyly dodr_
Ženy všechny zadávací podmíný, nebyla v dubnu 1992 schválena Zastupitelstvgn města Brna.
Vedení města Bma i našíměstské části podporovalo snahu
Českésprávy letiŠťo zíslcání Statutu mezinárodního civilního letiště v Brně-Tuřanech, což se v červenci roku 1992 rozhodnutim
ministerstva dopravy podďilo.
K ovlivnění dalšího vývoje tohoto zájmového územípřesahujícíhodosah města Bma jmenovala Rada města Brna v únoru roku
1993 komisi pro podporu rozvoje letiště Brno-Tuřany, jejíŽ členy

vybudování leteckého dopravního centra uzlového tyPu pro pře-

pratu nákladů ve vazbě na východní Ewopu, Dálný vychod
a Asii, popsanou ve zpracovaném memorandu o přípravě a realizaci projektu uzlového letiště. V prosinci 199J na semináň
v Denveru a v červnu 199,{ na konferenci v Barceloně, byl za

účastipředstavitelů města Brna a pana Dymáčka prezentován
projek:t uzlového ietiŠtě s durazem na pohyb nák}adů po ose Se-

verní Amerika-Ewopa-Východní Asie. Úeasmíky obou setkání
byla údajně vyslovena shoda o potřebě nového ewopského letec_
kého uzlu. Náročnost projektu a vliv na zájmové územízpracované v memorandu bývalým primátorem Ing. J. Horákem, vlastriíkern společnosti BIP GROUP panem Dymáčkem a předsedou komise pro rozvoj letiŠtěIng. P' Podsedníkem, je zřejmý. Proto je
nutný souhlas občanůdané lokality s jeho umísténím,podpora
místnícha vládních orgánů.
Česká správa letišť zadala ve spolupráci s Útvarem h.lavního
architekta města Brna a nezávisle na záměru vybudovat uzlové
letiště vypracování Generelu letiště Brno-Tuřan1 kteý řeší jako
hlawní úkol zachoviínísoučasného ietiště na urovni mezinárodní_
ho provozu ajeho postupné rozvíjení podle potřeby a ekonomických moŽností.
Začátkem dubna 1994 však uloŽija Rada města Brna zadava-

teli konceptu územního plánu města Brna zajistit úzernnía

in&a-

strukturní potřeby komplexu uzlového letGtě včetně ocfuany zájmového uzemí před jinou čirrrrostínesouvisející s projekem.
tvořili' 4 zastupitelé města E}ma, stalosta města Šhpanic a starosta
měsské části Tunny. K tomu měla komise získat iďormace
okamŽitě po tomto bezprecedentrrím a účelovémrozhodnutí Rao tvorbě Generelu letiště a koncepci veřejné letištní sítě v České dy města Bma se sešli na obecním uřadě v Sokol"rricích zástupci
republice, financování jejich provozu, dotací a majetkových záIeokolních obcí a městských črístíBrna dotčených provozem letišŽitostí. Komíse byla pověřena spoiupracovat se zainteresovanými
tě a schválili stanovisko k pňpravovanému zágrěru výstavby
podnikateli k propagaci qruŽívriníletiště, navázánim kontakfu se uzlového letiště Brno-Tuřany, které obsahovalo ve stručnosti tyzafuaničním prostřednictvím zashrpitelskych úřadůpři vytvrířeni
to poŽadavý na orgány státrrí správy a samosprárry.
podminek privatizace letišě se zapojením města Bma. Cílem měMinisterstvo Životního prostředí - zpracovat studii ekologic_
la být sna_ha o rozvingtí letecké dopravy na ewopskou uroveň s po_
ké zálěže na obyvatelstvo a přírodu
sílením významu a postavení Bma a regionu JiŽní Moravy. Tomu_
Ministerstvo dopravy - dořešit vlastrrické vztahy k poto zadání odpovídaly v březnu 1993 schválené ,,Zásady rizemního
zemkÍrm tvořícím stávajícíareál letiště
rozvoje města Bma", ktere mimo jiné v kapitole Letecká doprava
Ministerstvo pro místnírozvoj - vyrešit kom:nikační spoje
předpokládají ve spolupráci s okesním uřadem Brno-venkov:
a ostatrrí infrastrukturu v zájmovém území uzlového letiště
- přiblíŽit se ewopské úovni odpovídajícívelikosti a ýznaMagistrát města Brna,
mu města Bma
Okesní úřad Brno_venkov,
- podporovat rozvoj civilního letectví vyuŽitím letiště s ohle_
okesní riŤad Vyškov - projednat náwhy studie provedi_
dem na předpokládané rozšíření
telnosti uzlového letiště s představiteli samosprávy
včetně zajiŠtěnípodmínek stanovených pro kvalitu Živorního
Kolegium představitelů samospráv dotčených obcí a měst_
prostředí
ských částíměsta Brna durazně poŽadovalo, aby do doby závě-

l0

'

_.

"i

Letiště Brno_Tuřany
Provoz na letišti Brno-Tuřany, kteró má statut veřejneho meziná_
rodního Ietiště, lze rozděIit do několika skupin, dle velikosti letadel'
7ačnu od těch nejmenších_ tzv. UL - ultralehkých letadel
Jedná se o leradla s maximální starto!.ní hmotností do 450 kg,
která bývají převáŽně vybal-ena motory Rotax 9l2' Jedná se
o Čtyřdobé motory, které jsou navíc opatřeny účinnýmtlumičem hlu_
ku. T,l to letouny smí být navíc provozovány, v souladu s platnými le_

teckými předpísy ČeskérepubIiky, pouze mezi vých,odem a západem
tzn. rušenínočníhoklidu touto katcgorií letadel vůbec nepři) padá v úvahu. Aeroklub vlastni jeden takový letoun a firma Herbst
Aero -1 letouny této kategorie. Z důvodu hlukového z^tíŽeníměstské
části Brno-Tuřany jsme již v březnu tohoto roku spoleéně požádali
NÍagistrát města Brna o výjimku, která ním byla scbrválena a tyto le_
touny smíme do 30. 8. 2002 nadáIe provozovat na b!.valém travnatém letišri Bmo-Cernovice, nyní tzv. Cemovické terasy.
Dalšíkategorie je tvořena sPortovními letadly
Aeroklub Bmo_Slatina provozuje v současné době jeden Ietoun
ZlínZ-]'12, jedenZ-43, Herbst Aero jednu Cessnu 172. Tato letadla
jsou využitelná i pro nočníprovoz V řízenémokrsku letiŠtě Bmo-Tu_
řanv, ale jedná se o minimální vyuŽití, neboť kromě l'hodného typu
letounuje zapotřebí i speciální pilotní klasifikace, kterou vlastní pou_
ze nejzkuŠenějšípiloti.
Nejen při nočních letech' ale samozřejmě i při dennim provozu je
pilot těchto sportovních letounů povinen dodrŽovat při letu na okru_
hu mínimální výšku nad terénem 300 metrů.
Krátce po startu, kdy jeŠtě není dosaŽena poŽadovaná vý.ška, po_
kračuje přímým letem v ose dráhy tak dlouho' aby se vyhnul nejen
z hlukových, ale blavně z bezpečnostních důvodů zastavěným oblas_
tem' neboť v případě např' vysazení motoru se pilot snažímít v do_
hledu plochu vhodnou pro nouzové přistání' TotéŽ p[atí i pro fázi při_
;
stání, kde je navic motor letounu staŽený téměř do v,olnoběŽného re_
Žimu, aby se urychlila fáze vyklesání výŠky.
Aeroklub Bmo Slatina provedl v letošnímroce po západu slunce
pouze 2 starty, první se uskutečnil v pátek 7 ' 6., kdy letoun po startu
ihned odletěl na 20 minut do prostoru bměnské přehrady a pak v so_
botu 8' ó., kdy opět ihned po vzletu odletěl do prostoru hradu Špilberku, aby mohl realizovat fotodokumentaci zc slal.nosti ohňostrojů.

r slunce,

malé létdní

Pokud bychom připravovali v lctošnÍm roce nějaký dalši nočnílet'
jsme schopni jej zavčas aviz'ol'at např. prostřednictvím e-mailu, ale
ntomcntálnč neočekál'áme , že by' k tomu mólo dojít.
Poslední kategorii jsou tzv. iFR - lety
Nočnívýcvikové lety, které jsou prováděny na letiŠti v Bmě_Tuřanech jsou s největší pravděpodobností realizovány provozovateli,
kteří vůbec ncmají sídlo l'Brně a okolí,jedná se například o provo_
zovatele z Prahy, Benešova, Vidné a okoli a z Bratislavy

(Jen namátkou lze jrnenovat aeroklub Benešov, rakouskó

aerokluby Vóslau, Wiener jrleustadt a Schwechat). LetiŠtěBmo-Tu_
řany má totiŽ nejen vhodnou polohu, ale i nízképrovozní zatížení
v nočníchhodinách. Jedná se o tzv. IFR_výcvik (IFR - Instrument
Flight Rules) - výcvik pro [etv dle přístrojového vybavení, který je
převáŽně určen pro piloty, kteří so ucházejí o zaměstnání dopravního
pilota u velkých leteckých společností, dále pak kontrolní a zkuŠební
lety firem jakými jsou ČsA' Fischer Air a Travel Service s letouny
typu ATR či Boeing'
Tyto letounv provádějí věGinou pouze navigační přiblíŽení, kdy
pilot je usazen V ose dráhr' již min. 5 námornich mil (cca 8 km) od
práhu dráhy v Tuřanech a nesmí z této definované trajektorie vybo_
čit, tzn. je neustále mimo územi měsské části Tuřany. Při těchto letech větŠinou ani nedochází k dosednutí na dráhu a letoun provádi
průlet v minimáiní výšce t0o rnetrů nad osou dráhv, po zbylou část
letu má výšku min. 700 metru nad terénem'
Vzneseme rovněŽ poŽadavek na Řizení letového provozu, aby se
pokusili přenést část letů do severního okaje letiště Brno-Tuřany, do
prostoru Černovické terasy, kde zvýšené hlukové zatíŽenisamozřejmé
spojené s provozem letadel nepusobí tak rusivě na okolní obvÝatele.
Doufám, Že se ndm tímto vyjádřením alespoň částečně podařilo

ozřejmit problematiku provozu na letiŠri Bmo-Tuřany a budeme se
nadále snaŽit' abychom s méstskou částí3rno-Tuřany vycházeli v co
moŽná nejIepŠích a jen přátelskÝch vztazích. V případě dalších dota_

zů jsme Vám

kdykoliv k dispozici a těšime se na setkání při dni ote_
vřených dveří. Den otevřený_ch dveři bude v sobotu 20. července,
9-13 hodin, vstup z ulice Karkulinova. Sledujte plakáty.l
Petr Hruska
Aeroklub Brno - Slatina, předseda motorového odboru

Z historie mezindrodníh o letiště Brno_Tuřany

rečnéhoprojednáni studie proveditelnosti uzlového letiště ne_
byla přijímána žádná rozhodnutí, která by se dotýkala územních plánů obcí a městských částíměsta Brna. I přes záporné
stanovisko dotčených obecních samospráv projednala Rada
města Brna v červnu r. l994 memorandum o společnémpodni_
káni s BIP GROUP a doporučila jej schválit 40. zasedání Za_
stupitelstva města Brna. NejzávaŽnějŠí části předloŽeného dokumentu bylo, Že město Brno vyuŽije k prosazeruí záměru vŠech
moŽností platné legislativy a zahrnutí záměru do územního plá_
nu města Brna. Na tomto zasedání vystoupil sťerosta městské
části Brno-Tuřany se stanoViskem ze setkiní kotegia představi_
t1

telů samospráv v Sokolnicích a s rozhodnutím Zastupitelstva
městské části Brno-Tuřany, které nesouhlasilo s blokací po_
zemlar dle návrhu memoranda' coŽ zahrnovalo15 % pozemlcu
stávajícího letiŠtě v katastrálním územíDvorsk a Tuřan. Sou_
časně inťormoval Zastupitelstvo města Brna, Že pokud má měs_
to Brno a liŽní NÍorava zá.lem o dobudování letiŠtěv rozsahu
generelu zpracovaného provozovatelem letiŠtě Českou správou
letiŠťPraha, získá podporu samospráv a občanůdotčenéoblasti.

organizátoři prot'estů proti uzlovému letiŠti
Ivan

Drahola

Jan Medek
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Pokračovóní
Na pozvání Rady městské části Bmo-Tu_
řany se zúčastniliv červenci 1994 zasedríní
Zasfupitelstva našíměstské části náměstek
primátora Ing. L. Doležal, předseda komise
pro rozvoje letiště Ing. P. Podsedník a předseda představenstva společnosti BIP GROUP
pan Dymáček, oba členovézastupitelstva
města Brna. Jejich snahou bylo přesvědčit
zastupitele o nutnosti zviditetnit město Bmo
vybudoviiním superobřího letiště situovaného
do prostoru letiště Bmo-Tuřany a jeho širokého okolí' V rovině úvah a dohadů byl záměr prezentovrín jako mimořádně vyhodná
a neopakovatelná šance i pro občany naší
městské části. Na dotazy o mfie opětovného
znečisťovtíní
ovzduŠía zvýšení hlukového zatíženínavrhovaným provozem byli naši
zastupitelé přesvědčováni' že obojí je zane_
dbatelné v důsledku provozu modemích letadel. studie proveditelnosti uzlového letiště
zajišťovaná společností BIP GRoUP nebyla
dokončena pro nedostatek finančníchprostředku, termín dokončenídopravní koncepce
jiŽní části města Brna zahrnujícízájmovou
oblast letiŠtě byl odsunut. Jakáje budoucnost
mezinárodního letiště se zastupitelé od přizvaných nedozvěděli. Skončenéjednání však
v nich utwdilo přesvědčení,Že na dalŠívývoj
letiště' slaytý i otevřený tanec zástupců města Bma okolo něj, si budou muset dávat i nadále dobry pozor'

Na základě výzl"y rady tv{Č eristi sr-

no-Tuřany se občanévyjaďovali v naprosté
píevaze zápomě k záměru města Brna vybu_
dovat superobří letiště. Současně vyslovovali
obavy, aby volení zástupci města Brna nepod_

lehli ekonomickym slibům předkladatelů me_
moranda a neschválili závanté dokumenty
umožňujícíjeho vystavbu. Změna územního
plrínu zahrnujíci záměr výstavby superobřího
letiŠtě byla předložena v listopadu r. 1994
zastupitelst}'u města Brna, které ji neschválilo' Díky dlouhodobému a trpělivému pře_
svědčoviínízastupitelů města Bma ve všech
politickych stranách, pochopení u odbomých
pracovníku Utvaru hlavního aÍchitekta a odboru hospodářského rozvoje města Brna, se

podařilo snahu ,,podnikatelů' umrtvit. Tím

bylo úspěšně završeno několikaleté úsilí
zastupitelů zvolených občany našíměstské
čiísti,oponentu záměru bezohledného a me-

galomanského rozšiřovzíníleteckého provozu
v Brně-Tuřanech na úkor kvality života brněnskych obyvatel v celó jeho jihovýchodní
čtisti.
S touto prohrou se však prosazovatelé su-

perobřího letiště nehodlali smířit. Po zvolení
noých samosprávných orgiínů města Brna
v závěru roku 1994 schvaluje již v lednu 1995
Rada města Brna prohlášení o podpoře přípravy uzlového letiště za předpokladu:

o Realizace projektu povede k pozitivní-

mu vlivu na Životní prostředí v dané oblasti. (!)
. Komp1ex letiště bude rytviřet hrubý roční
zisk 5-8 miliard US dolaru ze všech ekono_
miclých aktivit. (Pozn.autorů. Přepočterui
čóstka 240 miliard Kč tvoří třetinu ročního
rozpočtu Českérepubtilq !)
o Za|ožená akciová společnost bude rozšíře_
na o účastměsta Brna a okolních obcí. NejvyznamnějŠí obchodní partneři včetně těch, kteří budou zajišťovatfinancování dokončení
příprav, vlastní výstavbu i pozdější provoz letiště' budou ke své činnosti smluvně zavázáni.

Prohlášení Rady města Brna bylo jedním
z podkiadů k připravovaným jednáním minis-

tra prumyslu ČR v Use, a bylo prezentováno
jako pozitivní signál pro velvyslanectví USA
v naši republice. V únoru 1995 jmenovala

nomická opatření pro sníŽení hladiny hluku
s pověřením provádění kontrol hlukové zátě_
Že Krajskou hygienickou stanicí v Bmě
6. Městská část Brno_Tuřany požaduje úhra-

du vyvolaných protihlukových opatření

na

školskych a předskolských zařizeních.
Zástupci firmy BIP GROL'P v čele s panem Dymáčkem však nelenili a všemožně
usilovali o walý zwat situace v jejich prospěch' Jejich usilí nebylo mamé, protoŽe opět
uspěli se svým záměrem
'Komplex uzlového
letiŠtě Bmo" u samosprávy města Bma nově
zvolené v roce 1998. S podponru části zastupitelů se jim podaňlo docílit v Radě města
Brna i Zastupitelstw města Bma opětovné
zaŤazení tohoto náwhu na program jednání, a to na 6. zasediiní ZMB dne 18. 5. 1999.
Přetrvávajicí nesouhlas s uvedeným záměrem
vŠakumožnil doplnit usnesení připravené t"

Rada města Brna novou pracolrrí skupinu pro
rozvoj ietiŠtě,jejím'Ž předsedou byl opět jmenoviín [ng' Pavel Podsedník.

schválení Zastupitelstw města Bma o dalŠl

jejími členy ne-

A ,,Pověřuje delegaci měSta Bma
k účastina koďerenci pořádané WDF v Mad_
ridu 2.-5' května 1999 s tím, aby zde vedla
jednání (za zpracovatele pan Dymáček) směřující k přípravě a realizaci komplexu, mimo
jiné i prostřednictvím uspořádiiní meziniírod_
ního setkriní v Brně ve vzájemně dohodnutém
termínu a podmínkích. Vedeni města zajistí

Zástupci městské části Brno-Tuřany

a města Šlapanice se však jiŽ

stali. Mohli být pouze přizváni v případě nutnostijako externí konzultanti. Obě vyše cito-

vaná rozhodnutí ryburcovala samosprávné

orgiiny měst, městslých částía dotčených obcí k dalším jednáním s odbory Magistrátu

města Brna, komisí pro rozvoj letiště
a interpelacím na zasedáních zastupitelstva
města Bma. Přímá jednání na úrovni samosprávných orgiínůměsta Bma byla velmi zti
žena, protože nikdo z kandiůátů městslqych
částíTuřany, Chrlice, Brno-jib a Slatina nebyl
nově zvolen do Zastupitelstva rněsta Brna.
Vliv provozu stávajícího rrrezinrírodního
letiště v Brně-Tuřanech bylo nutné dokumentovat, zejména ve světle opakovaných snah
vedení města Bma prosadit záměr výstavby

uzlového letiŠtě. Měsski hygienická stanice

v Brně proto předložila poŽadavek na zpIacování hlukové studie včetně náwhu norych pásem hygienické ocfuany provozu letiště, ktery Česká správa letišťakceptovala a vypracoval.a ,,Zásady zpracování hlukových zón letiště Brno-Tuřany" , které se staly jedním z nejdůležitějšíchvystupů nové hlukové studie

zpracované firmou TECHSON PRAHA.

Zastupitelé městské části Brno-Tuřany se seznámili s novou hlukovou studí a na jednání
29. července 1997 schválili so připomínky:
l. Zpracovat komunikační systém pro městskou část Brno-Turany, Bmo'Slatina a město
Šlapanice
2. Uvést do souladu územníplány dotčených
obcí, měst a měsslc'ých částí
3. Posuzovat vliv leteckého Provozu na životního prostředí a občany ve stávající zástavbě
dle zákona č.24411992 sb.
4. Dořešit zásobování leteckými pohorrnými
hmotami se zamezením znečistěnípůdy
5. Dopracovat technická, organizačď a eko-

varianty usneseni' To ve své vysledné podobě
předložené zastupitelům obsahovalo tyto ná_

why:
Varianta

ve spolupráci se zpracovateli komplexu dů-

kladné projednriní projektu na půdě města Brna včetně příprary příslušných usnesení, jakož i dalšíkoky ve smyslu náwhů již ďíve
odsouhlasených'"
Varianta B ,,Nesouhlasí s dalším sledováním
záměru realizace uzlového letiště v Bmě."
Varianta C ,,Schvaluje záměr pořídit změny
územního plánu města Brna na plochách d.
posud rezervovaných pro případnou realizau.
uzlového letiště."
Úsilí tehdy jiŽ malého olcuhu občanů,
ktery zůstal z pracovního týmu odpurců supe_
robřího letiště, bylo přece jen rispěšné. Zastu_
pitelstvo schválilo varianfu B, a tím snad s konečnou platností řeklo NE tomuto záměru'
Je nutné podotknout, že zastupitelstvo při
rozhodování o předloŽených variantrích bylo
informováno o zájmu zafuanič'ních investoru
o lokality, které dosud blokoval zám& ýstavby uzlového letiště. Vyjasněním možností charakteru zást^Yby a provozu v okolí tuřanského letiště se vedení města Brna, Útvaru
hlaního architekta a odborům Magistrátu

města Brna vytvořily podmínky

ke

koncepčnímupřístupu tvorby zadávacích

podmínek výhledového rozvoje jihovýchodní
č:ístiměsta Brna ve všech jeho aspektech
a potřebách.

organizátoň tehdejších protestů
Ivan Drahola a Jan Medek
Dokončení v příštíntvy&iní LISTÚ
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Neschválení záměru vybudovat uzlové
letiště v prostoru tuřanského letiště a jeho
širokého okolí Zastupitelstvo města Brna
dne 18. 5. 1999, umoŽnilo zrušit přewá-

vajicí rezervaci lymezených ploch a navrhnout přípravu jejich dalšího vyržití
a

rozvoje. Po rozhodnuti o zÍizeru prumys-

lové zóny na Černovickéterase vedením
města Brna, schválilo Zastupitelstvo města Bma pro I. etapu její výstavby odkup
soukromých pozemků, rybudování inŽenýrskych sítía potřebných komunikací
v tomto zájmovém prostoru. Podmínky
k podnikatelské čirrrrosti ve lyhláŠenépru-

myslové zóně mají povzbudit zájem investoru o její vyuŽíváníi o rozvojové
plochy v oblasti mezinárodního letiště

v Brně-Tuřanech. Jejich postupná zástavba bude rozšiřovat podnikatelsky potenci-

á1 města a vytvářet nová pracovní místa
s moŽností odborné rekvalifikace budou-

cích zaměstnanci. Že to bude proces nelehký napovídá vyvoj společnosti Flextronic, která po krátkém pusobení ukončila
svoji čirurost i přes obdrženou vládní dotaci, podporu města a úlevy poskytnuté
k podnikíní v této zóně.
Změna účeluvyuŽití Černovickéterasy si také vynutila rozhodnutí o ukončení
provozu letiště Aeroklubu v Bmě-Slatině,
které vyrržívalo prostor původního brněn-

ského civilního letiště. Na uvolněnou

a prumyslovou zónou dosud nevyrrŽívaných letištrrích plochách provozuje společnost HERBST AERO leteckou školu.
Jak7 je stav a budoucnost mezinárodního letiště v Brně-Tuřanech? Fond vojenského letectva kaŽdoročně ve spolupráci
s Českou správou letišť na

tďarském letiš_

ti pořádá mezinrírodní letecký festival, na
kterém předstalrrje špičkovouleteckou
techniku. Pro zúčastněnédiválcy je tato
přehlídka vzrušujícípodívanou, pro většinu občanůširokého okolí je však důležitým pňpomenutím a mementem proYozu
vojenského letectva ještě v nedávné době.
Město Brno spolu se společnostíVele_

trhy Brno finančně podporuje pravidelný

letecký provoz na lince Praha-Brno

funkcionářům samosprávy a státní sprály,

K řešení situace bylo proto Y roce
200l rozhodnuto o ýběrovém rízenísoukomého provozovatele letiště v Bmě_Tu-

- dokončitbudování sítě oddílnékanaliza-

keří se zaslouŽili o dosavadní nápral.u
lďivd a pozitivní obnolu věcí veřejných.
NemoŽnost budování potřebné iďrastrukÍury a občanské vybavenosti v důsledku omezení a stavebních uzávěr vyvo1anýc'řr provozem vojenského letiště
provozovatel letiŠtě Česká správa letiŠť a dlouhodobé zanedbávání iďrastruktury
Praha modemizující vysokým finančním jiŽ vybudované, se projevilo nejtíŽivěji zenákladem letiŠtě v Praze-Ruzyni nemá jména v našíměstské části. I když se od
dlouhodobě zájem na rozvoji regionálních
rokrr 1990 uskutečnila částečná náprava,
letišťv Karlových Varech, Brně nebo ost_
vidírne jako nutné zejména:
ravě. Privatizace Českésprávy letiŠť,která
- urychleně dokončit podmínky k zahájeby vyvoj letiště motúa ýruzně ovlivnit,
ní výstavby bytor7ch domů ve rybra_
není ve vládním programu blízkébudoucných lokalitách
a zpět. Cestovní kanceláře vyuŽívají v turistické sezóně letiště k přepravě rekreantů zejrrréna z jíŽru Morary charterovými
lety do desítek evropských destinací. Tento omezený rozsah leteckého provozu
však letiště ekonomicky neoŽiví' Stávající

nosti.

řanech- Stala se jím na základě nájemní
smloury akciová společnost Letiště Brno
s pronájmem letiště od I.7.2002.
V úvodním prohlášení noví uživatelé
letiště zdůrazňujízáměr pozvednout úroveň brněnského letiště na úroveň owopských regionálních letiŠť,coŽ je úkol jistě
nelehlý, ale reálný. Ekonomicky prosperujícíletiŠtě regionálního významu by
umoŽnilo vzájemně výhodnou symbiózu
s jeho okolím při akceptovaném vlivu na

Životní prostředí.
S odstupem času od proŽívaných udá_
lostí jsrre se snaŽili z dostupných materiálů a svých pamětí shromáŽdit důleŽitéinformace a připomenout vyvoj těchto událostí, zejména od doby zahájent činnosti
vojerského letectva na letišti v Tuřanech,

uvaŽoyaného vysídleníobyvatelstva naŠí
městské části, zrušenívojenského proYozu

v roce ]'990 a wácení Statutu mezinárod_
ního letiště v roce 1992. Jednání o charak_
teru letiště a důsledcích jeho provozu vedená od roku 1986 svuj účelsplnila, snad
bylo dosaŽeno i převážné části cílů.Ne
všechny se podďilo naplnit, protože dravé
ekonomické zájmy trva\e převyšovaly nad
důsledL7 ekologických dopadů na přírodu
a zdrarrí občanů.
Přesto nám dovolte poděkovat za pomoc a podporu všem nejmenovaným

ce

- vybudovat dopravní obchvat hlavní f
munikace mimo obydlenou zástavbu

'-

- rekonstruovat již havarijní stav místních
komunikací

- účelněvyuŽívat prostory vytěžených
pískovišť

-

snížitekologický dopad
skládek škďlilych odpadů

neřízených

- zatuíjit výstavbu domu důchodců'a další

Vtiženíspoluobčané
Historie vyvoje letiŠtě od začátkujeho
využíváru pro vojenské účelynás dostatečně přesvědčila o tom, Že aktivní snahy
lidí ži.jícíchv dosahu jeho působenía poŽadujících obnovení přijatelného Životního stylu, jsou jen velmi obtíŽně prosazovány. MůŽeme očekávat' Že naši nově zvo|gní zes1ipitglé se opět setkají s neúna' _'j
prosazovaným záměrem vzrriku uzlového
letiště., nebo jeho líbivě upravovaných va_

riant. trrla nich nyní záleží,jestli svým pev-

ným postojem uhájí dosaženévýsledlry,
které předurčujíkvalitu a úroveň života
obyvatel celé jihovychodní části města Brna, a zužitkují toto historické dědictví
k polaačování obnovy a dalšíhorozvoje
naŠíMěstské části Bmo-Tuřany.

organizátoři protestů
Ivan Drahola a Jan Medek

