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Abstrakt: 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající provoz a efektivní využívání 

GNSS a eventuálně navrhnout ČSA nové možnosti v rámci provozu s využitím 

družicové navigace v současné letce letounů ATR 42/72 a Airbus. Práce se 

zabývá všemi segmenty letu - přístrojovému odletu, traťovému letu, přiblížení, 

úseku nezdařeného přiblížení a předletovému plánování u obou typů. Práce 

také uvádí aktuální možnosti v závislosti na vybavení letounů, výcviku posádek 

a předpisů společnosti. 
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Abstract: 

The subject of this thesis is to evaluate current GNSS operations and eventually 

design new options for Czech Airlines fleet of ATR 42/72 and Airbus in terms of 
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procedure and pre-flight planning considering both types within fleet. This 

thesis presents current options depending on aircraft equipment, crew training 

and company’s procedures. 
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Seznam použitých zkratek 

ABAS  –  Aircraft Based Augmentation System 

ACMI   –  Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance 

ADIRS  –  Air Data Inertial Reference System 

AFCS   –  Automatic Flight Control System 

ALTN   –  Alternate 

AOC   –  Air Operator’s Certificate 

APP   -  Approach 

APV   –  Approach (Procedure) with Vertical Guidance 

ASE   –  Altimetry System Error  

ATC  –  Air Traffic Control 

ATIS  –  Automatic Terminal Information Service 

ATR   –  Avions de transport régional 

BRNAV –  Basic RNAV 

CC  –  Cabin Crew 

DA  –  Decision Altitude 

DME  –  Distance measuring equipment 

DR  –  Dead reckoning 

EASA   –  European Aviation Safety Agency 

EGNOS –  European Geostationary Navigation Overlay Service 

EGPWS –  Enhanced Ground Proximity Warning System  

EHSI   –  Electronic Horizontal Situation Indicator 

EPE  – Estimated Position Error 

ETA  –  Estimated Time of Arrival 

FAF  –  Final Approach Fix 
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FCU   –  Flight Control Unit 

FD  –  Flight Director 

FFS   –  Full Flight Simulator 

FMGC  –  Flight Management Guidance Computer 

FMS   –  Flight Management System 

FRA   –  Free Route Airspace 

FT   -  Feet  

FTE   –  Flight Technical Error 

GBAS   –  Ground-Based Augmentation System 

GNSS  –  Global Navigation Satellite System 

GPS   –  Global Positioning System 

HAT   –  Height Above Threshold 

ICAO   –  International Civil Aviation Organization 

ILS   –  Instrument Landing System 

IRU   –  Inertial Reference Unit 

INS   –  Inertial Navigation System 

IRS   –  Inertial Reference System 

ISA   –  International Standard Atmosphere 

KHZ  -  Kilohertz 

LNAV   –  Lateral Navigation 

LOC   –  Localizer  

LPV   –  Localizer Performance with Vertical guidance 

LRNS   –  Long Range Navigation System 

LTI/LTE –  Line Training Instructor/Examinator 

LVP   –  Low Visibility Procedures 

MAPT   –  Missed Approach Point 

MCDU   –  Multifunction Control Display Unit 

MEL   –  Minimum Equipment List 
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MTK   –  Magnetic Track 

MTOW  –  Maximum Take Off Weight 

NAT HLA –  North Atlantic High Level Airspace 

NDB   –  Non Directional Beacon 

ND   –  Navigation Display 

NM   –  Nautical Miles 

NOTAM  –  Notification To Airmen 

NSE   –  Navigation System Error 

OFP  –  Operational Flight Plan 

PBN   –  Performance Based Navigation 

PDE   –  Path Definiton Erro 

PF   –  Pilot Flying 

PFD   –  Primary Flight Display 

PNF   –  Pilot Non Flying 

PRNAV  –  Precision RNAV 

RAIM   –  Receiver Autonomous Integrity Monitoring 

RF  –  Radius to Fix 

RNAV   –  Area Navigation 

RNP   –  Required Navigation Performance 

RNP AR  –  Required Navigation Performance Authorization Required 

RPL   –  Repetitive Flight Plan 

RVSM   –  Reduced Vertical Separation Minima 

SBAS   –  Satellite-Based Augmentation Systems 

SID   –  Standard Instrument Departure  

STAR   –  Standard Instrument Arrival   

TF   –  Track to Fix 

TLC   –  Track Line Computer 

TOD   –  Top Of Descent  
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TOC   –  Top Of Climb 

TO/GA  –  Take Off/Go Around 

TSE   –  Total System Error 

VDEV   –  Vertical Deviation 

VEB   –  Vertical Error Budget 

VOR   –  VHF Omnidirectional Range 

VNAV   –  Vertical Navigation 

WGS84  –  World Geodetic System 1984 

ZFW   –  Zero Fuel Weight 
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1. Úvod  

Výběr tématu diplomové práce do jisté míry ovlivnila moje bakalářská práce, 

tematicky zaměřená na RNAV problematiku v letectví, konkrétně se jednalo o 

rozšíření školního simulátoru o modul družicové navigace. Bakalářská práce a 

její výsledek, úspěšné zavedení simulátoru do výuky v některých předmětech, 

pro mě zafungovala jako určitá motivace pokračovat v tomto tématu i v rámci 

diplomové práce a po úspěšném dokončení leteckého výcviku v létě roku 2015 

jsem byl na konci roku po výběrovém řízení přijat do ČSA na pozici druhý pilot 

ATR. Zároveň jsem započal inženýrských studií na ÚLD a tyto okolnosti nakonec 

určily téma mé diplomové práce.  

Tato práce přibližuje provoz letounů ATR 42/72 a Airbus A319 z pohledu 

satelitní navigace a rozvádí možnosti, které v některých oblastech z jakýchkoliv 

důvodů (finance, kvalifikace a výcviky posádek, vybavení letounů, předpisy 

společnosti, evropské předpisy, …) nebyly naplno využity. Jako inspirací pro 

sofistikovaný RNAV (RNP) provoz mi byly novozélandské aerolinky Air New 

Zealand, které při svém působení na hornatých ostrovech Nového Zélandu RNP 

AR přiblížení velmi často používají. 

Celou tuto problematiku řeší PBN, které velmi praktickým způsobem řeší 

regulaci nových navigačních systému a technologií. PBN je založeno na RNAV, 

což je v současnosti v letecké dopravě nejpoužívanější způsob navigace, který 

letounům umožňuje využít jakoukoliv část vzdušného prostoru, pokud splňují 

podmínky na vstup do tohoto prostoru, pryč jsou již tedy doby, kdy provoz 

musel být směřován přes pozemní radionavigační zařízení a kapacita 

vzdušného prostoru byla značně omezená. PBN implementace RNAV a RNP 

vzdušných prostorů a přiblížení je v současnosti jedna z hlavních priorit ICAO a 

díky novým technologiím jako SBAS a GBAS nebo díky kombinaci s úspěšně 

zavedenými systémy jako ILS nebo například EGPWS vidím v úspěšné 

implementaci PBN budoucnost v letectví. 
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2. Letouny ČSA a situace nad Evropou 

Letka ČSA se k srpnu roku 2017 skládá z tří turbovrtulových letounů ATR 42-

500, pěti prodloužených variant ATR 72-500, devíti kusů Airbus A319-100 a 

jednoho Airbusu A330-300. Turbovrtulové stroje ATR se používají převážně na 

kratších anebo méně vytížených tratích s větším počtem rotací (např. Budapešť 

3x denně), letouny Airbus A319 létají do všech zbývajících evropských 

(případně i sezónních) destinací a letoun Airbus A330 je nasmlouván na další tři 

roky s dnes již bývalým akcionářem Korean Air na trať Praha – Soul, výjimečně 

se tento stroj nasazuje na vytíženou sobotní rotaci linky OK688/OK689 do 

Barcelony. 

 

Obrázek 1 - ATR 72-500 OK-MFT 

 

Obrázek 2 - Airbus A319 OK-OER 
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Letouny jsou vybaveny avionikou, která umožňuje provoz na evropských tratích 

a zejména stále sofistikovanějších přiblíženích s využitím družicové navigace, 

které s postupem času vyžadují více a více komplexnější vybavení, které je však 

na palubě letounu, nikoliv na zemi. Nicméně technologický vývoj je v některých 

odvětvích rychlejší než vývoj ekonomický a přirozený vývoj např. leteckých 

společností (obměna flotily, nové postupy ve výcviku, certifikace nových 

postupů) a tak na evropském území v naprosté většině stále převažuje 

v minulém století zavedené přiblížení podle přístrojů, tzv. ILS.  

 

Obrázek 3 - Airbus A330-300 OK-YBA 

Stále více a více, mohu mluvit i z vlastní zkušenosti, se setkáváme (někde už 

v zavedeném režimu, někde v experimentální fázi) s přiblíženími podle satelitní 

navigace, které v sobě skrývají do budoucna obrovský potenciál v souvislosti se 

zavedeným trendem „green planet“ a vůbec celkovou environmentální politikou 

udržitelnosti, snižování spotřeb, emisí, nákladů atd. Aktuální situace by se dala 

přirovnat k boomu vozidel a strojů na elektrický pohon, které se nám čím dál 

více začínají objevovat v každodenním životě (vyjma elektroaut i boom např. 

elektrokol, elektromotorek, koloběžek, na podzim roku 2017 představených 

elektrotahačů společnosti Tesla) – je tu však zádrhel v podobě nedostatečné 

infrastruktury k masovému rozšíření těchto technologických novinek. A přesně 

tak je tomu i v letectví v odvětví RNAV a zejména RNP AR přiblížení, kde není 

problém nedostatečné infrastruktury (satelity jsou schopny společně s ABAS, 

GBAS a SBAS poskytovat přesná data už dnes), nýbrž zejména ve finanční 
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náročnosti vybavení, které musí být na palubě letounu, aby mohl splňovat 

podmínky přesnosti, integrity, dostupnosti, kontinuity a funkčnosti (pět 

základních požadavků PBN) například na RNP AR přiblížení. Proti sobě zde tedy 

jdou trendy jako snižování hmotnosti letounů vs. integrování dodatečných 

systémů na palubu letounu. 

V trendu nového století, kde je kladen důraz na rychlost a bezpečnost, se také 

odehrává veškerý provoz leteckých dopravců včetně Českých aerolinií – je tedy 

kladen důraz na co nejkratší průlety, respektive na co nejefektivněji využitý 

letoun (například na typu ATR je cíl 25 minut od zastavení do uvolnění brzd na 

novou linku). V kombinaci se stále houstnoucím provozem na nebi a těmito 

faktory vzniká několik problémů nebo spíše problematik, které se pokusím 

touto diplomovou prací vysvětlit. 

ČSA standardně ke svému operování pravidelných linek využívá RPL (repetitive 

flight plan – opakující se letový plán), který pro každou destinaci mimo jiné 

obsahuje traťovou informaci, kudy je linka vedena. Naprostá většina letů se 

odehrává po letových trasách nebo přes vstupní a výstupní body jednotlivých 

FIR (např. Rakousko, Maďarsko, Slovinsko) a cílem je dosáhnout jednotného 

evropského prostoru SES (nyní implementace FRA od Eurocontrol).  

Studie Eurocontrolu předpokládá, že po přechodu z letových tras na systém FRA 

se denně ušetří až 25000 Nm, roční uletěné vzdálenosti se sníží až o 7,5 milionu 

Nm, což je v přepočtu ekvivalent 45000 tun leteckého paliva nebo 37 milionů 

EUR. Na nebi, ve vzdušném prostoru, jsou tedy evropské státy v celkem 

pokročilé fázi integrace a předpoklad je mít v roce 2021 oblast FRA rozpínající 

se od Turecka až po Island, respektive od Kanárských ostrovů až po Finsko (viz 

příloha č.1). Nicméně o situaci na zemi (odlety a zejména přílety na letiště) se 

s nadsázkou dá říci, že masový provoz se odehrává za stejných podmínek jako 

by byl rok 1949, kdy ICAO schválilo ILS k používání v provozu, pouze 

s přihlédnutím k hlukovým postupům, které se staly součástí environmentální 

politiky EU. Jedním dechem je ale nutno dodat, že na mnoha velkých letištích 

z důvodu hustého provozu není možné zavést nové typy přiblížení, které by byly 
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používány jako hlavní typ přiblížení. Je ale v moci odpovědných institucí zavést 

např. nové postupy pro nalétávání do osy dráhy a tím zmenšit hlukové prostory 

stejně jako důsledně monitorovat hluk v odletových koridorech. Celou tuto 

problematiku řeší RNAV (respektive satelitní navigace), který v mnoha 

podobách (SID, STAR, RNAV app, RNP AR app, …) zajišťuje co nejefektivnější 

navedení letounu na letiště nebo naopak jeho odlet a nastoupání letové hladiny. 

Letouny ČSA jako účastníci v tomto nebeském provozu samozřejmě splňují 

všechny podmínky, které jsou nutné k zachování hladkého průběhu. Letouny 

typu ATR však nejsou vybaveny avionikou zajišťující plně automatický sestup a 

přiblížení, výnos VNAV má pouze informativní charakter. Jsou zde tedy limitující 

okolnosti například při výpadku nebo odstávce ILS zařízení a počasí na hranici 

minim pro kategorii 1, kde LNAV/VNAV nebo dokonce LPV minima jsou 

mnohem blíže minim pro ILS CAT 1, kdežto pouze LNAV minima se svojí 

hodnotou přibližují spíše minimám pro VOR přiblížení a často je tento rozdíl 

zhruba 200 – 300 ft rozhodující. 

 

 

 

2.1. Současný provoz letadel ČSA (dominantní typy 

přiblížení – rozdělení podle letišť) 

Letový řád Českých aerolinií se skládá z letního a zimního letového řádu, vždy 

publikovaného s dostatečným předstihem v závislosti na stavu trhu, poptávky 

destinací, zamýšleném produktu pro dané období atd. Letní letový řád je navíc 

obohacen o letní (sezónní) destinace, které by v zimě nemělo smysl obsluhovat. 

Tyto destinace tvoří většinou letiště méně vytížená nebo specifická svým 

provozem, (ne)řízením provozu, zejména pak lokací. Letní letový řád pro léto 

roku 2017 obsahuje destinace jako například Pisa, Verona, Aarhus, Bilbao, 

Lisabon, švédské města Växjö a Linköping a několik dalších, kde téměř každé 

z těchto letišť má specifika v příletu nebo odletu a to segment STAR/SID i 
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segment konečného nebo nezdařeného přiblížení. Speciální případ jsou letní 

charterové destinace, které vyžadovaly výcvik nad rámec pravidelného 

přezkušování, kde jsme se dostali do míst jako například Innsbruck, Split, Brač, 

Rijeka, Skopje, Rimini, Hevíz-Balaton. Některé z těchto charterových destinací 

budou zmíněny v dalších kapitolách v souvislosti s požadovaným vybavením 

letounu, výcviku posádky a legislativou. Stranou těchto letních destinací jsou 

destinace celoroční, jako například Budapešť, Bratislava, Varšava, Frankfurt, 

Hamburk, Göteborg, Düsseldorf, Amsterdam, Paříž, Brusel a další, celkově 50 

destinací, kde některé z výše zmíněných mají jako jednu z možností např. 

RNAV/RNP přiblížení.  

 

Obrázek 4 - PBN 

Jak už ale bylo zmíněno v úvodu kapitoly 2, z cca 90% je provoz veden ke 

standardnímu odletu za podmínek BRNAV nebo PRNAV, úsek příletu, 

počátečního a středního přiblížení za podmínek PRNAV a úsek konečného 

přiblížení je řešen přiblížením ILS. Pokud některé z těchto základních podmínek 

letoun/posádka nesplňuje, musí tuto skutečnost oznámit ATC za použití fráze 

„unable RNAV“. Mezi výše zmíněnými destinacemi se však najde několik 

výjimek, kde se jako piloti pravidelně setkáváme s jinými typy příletů, přiblížení 

a v pár případech i odletů – a nemusíme ani létat někam daleko, příklad za 

všechny je letiště Leoše Janáčka v Ostravě, kde přiblížení za pomocí ILS včetně 

CAT II je publikováno pouze na dráhu 22, nicméně na dráhu 04 je přístrojové 

přiblížení omezeno na NDB, VOR/DME a RNAV (s možností LPV) – v ostrém 

provozu je pak na posádce aby se podle všech dostupných údajů a předpisů 
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rozhodla, jestli provede přiblížení na dráhu 22 se složkou zadního větru nebo 

zkusí přiblížení na dráhu 04, s mnohem větší pravděpodobností go-aroundu 

kvůli vysokým minimům. 

Obecně se dá říci, že každé letiště, potažmo stát, se vyznačuje určitými specifiky, 

které někde přímo ovlivňují průběh letu a někde je možnost zvolit alternativu a 

těmto specifikům se vyhnout. S RNP přiblíženími v mnoha podobách a jejich 

propagací se setkáváme spíše v zemích západní Evropy, od jednoduchých RNAV 

GNSS přiblížení s LNAV minimy, přes RNAV GNSS s publikovanými VNAV 

minimy až po RNAV GNSS s LPV minimy, která se svou hodnotou rovnají 

minimům pro ILS CAT I přiblížení – toto téma je rozvedeno v dalších kapitolách 

jako EGNOS LPV-200. Samostatnou kapitolou jsou RNP AR přiblížení, kde jsou 

přísnější podmínky (TSE – total system error – celková odchylka systému 

(laterální) není větší než 0,1 Nm v celém úseku přiblížení) a je zde vyžadován 

souhlas příslušného leteckého úřadu nebo letiště na základě prokázání 

schopnosti letět toto přiblížení podle přesně publikované trati, často poskládané 

ze segmentů RF (radius to fix) nebo TF (track to fix) – jinými slovy se dá říci, že 

ke schválení provozování RNP AR přiblížení se vyžaduje vybavení letounu a 

výcvik posádek srovnatelný s ILS CAT II a CAT III. 

 

Obrázek 5 - struktura PBN 



- 16 - 
 
 

2.2. Vybrané letiště a RNAV přiblížení na ně 

V Českých aeroliniích postupně završuji již druhý rok létání na stroji ATR, když 

pomyslnou hranici 1000 hodin jsem pokořil v průběhu srpna roku 2017. Za tuto 

dobu jsem odlétal nespočet přiblížení přístrojových, vizuálních, i 

kombinovaných. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, naprostá většina 

přiblížení byla provedena za pomocí ILS, zhruba 5% z těchto přiblížení za nízké 

dohlednosti jako ILS CAT II. Z celkového počtu přiblížení je přibližně 5-10% 

přiblížení „přístrojových - nepřesných“ – při průměrném náletu 65 hodin 

měsíčně je 5 přiblížení např. VOR/DME, NDB nebo RNAV. 

Tyto přiblížení letíme nejčastěji kvůli nevyhovujícímu směru a rychlosti větru 

(turbovrtulový letoun ATR 42/72 má maximální zadní složku větru 15 uzlů, při 

CAT II 10 uzlů) nebo kvůli odstávkám systému ILS a zároveň počasí nebo 

provozu neumožňující letět vizuální přiblížení. Pokud to situace umožňuje, 

posádky volí RNAV přiblížení jako první alternativu místo ILS. Další v pořadí by 

bylo VOR/DME a poté NDB přiblížení.  

S RNAV přiblížením se velmi často setkáváme na letištích v Ostravě na dráhu 04 

při převažujícím východním směru větru, v Košicích na dráhu 19, v Hamburku 

v pozdějších hodinách na dráhu 15 při převažujícím jižním směru větru, 

v Braunschweigu na dráhu 08, v Göteborgu na dráhu 03/21 (nově možnost i 

RNP Z 03/21 (AR), které nicméně na stroji ATR nemůžeme letět). Na dalších 

letištích se RNAV přiblížení občas vyskytne kvůli odstávce systému ILS z důvodu 

testování a kalibrace nebo opravy. RNAV přiblížení jsou také ovlivňována 

nízkými teplotami, kde většinou při teplotách nižších než -15°C je zakázáno 

používat VNAV minima. 
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Na většině západoevropských letištích se navíc setkáváme s velmi oblíbenými 

tzv. RNAV transitions, které ATC umožňují pohodlnější seřazení provozu a 

následné eventuální zkracování jednotlivých letounů v závislosti na jejich 

rozestupech a kategoriích podle MTOW. Na těchto úsecích je vyžadována 

přesnost RNAV 1, postupně se snižující až na RNP 0,3, což znamená po 95% času 

být uvnitř definovaného prostoru, kde číslo určuje přesnost (maximální 

odchylku) v námořních mílích. 

 

Obrázek 6 – RNAV transition na ILS 23L EDDL 

 

Obrázek 7 – RNAV transition na ILS 23 EDDH 
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Obrázek 8 – RNAV transition (GOLOP 2S) na dráhu 24 LKPR 

Tyto transitions jsou součástí každého naplánovaného letu (úkolem posádky je, 

aby obdržený OFP zkontrolovala, z jaké na kterou dráhu je let naplánován, a 

s tím se odvíjí i požadavek na plnění paliva – na stroji ATR v některých 

případech vhodně přidělená dráha na odlet a přílet včetně zkrácení příletu 

může udělat rozdíl spotřeb až 30% paliva), často se však stává, že mimo špičku 

je letoun zkrácen přímým přiblížením, někdy však nastává opak a letoun je 

zpomalován, případně je nařízeno vyčkávání nad některým z bodů, které jsou na 

příletu, to vše musí posádka zvážit a vyhodnotit ještě před letem, jestli v ten den 

může čekat spíše zkracování nebo naopak vyčkávání. 
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2.3. Vybavení pro RNAV a RNP 

Ze všeho nejdříve je potřeba si ujasnit rozdíly mezi RNAV a RNP. Tyto dva 

způsoby navigace jsou popsány v ICAO metodice PBN (performance-based 

navigation – volným překladem navigace založená na výkonnosti). 

PBN definuje požadavky na systémy v letadle. Tyto požadavky se týkají 

základních předpokladů pro prostorovou navigaci - přesnost, integritu, 

dostupnost, nepřetržitost a funkčnost. Ke svému fungování využívá zejména 

globální navigační systémy (kosmický sektor) a počítačové systémy zabudované 

na palubě letadel. Oproti klasické, konvenční, navigaci je zde tedy rozdíl, kde se 

spoléháme na správnou souhru pozemních majáků a přijímačů na palubě letadla 

a oblast využití je tedy pevně spjatá s umístěním těchto radiomajáků. Klasická 

navigace je tedy jinými slovy „relativní navigace“, jelikož letadla se vždy navigují 

vzhledem k nějakému majáku. PBN je jinými slovy „celková navigace“, kde 

nejdříve začínáme určením pozice letadla na základě zeměpisné délky a šířky a 

tato pozice je dále srovnávána po celou dobu letu k zamýšlené letové trase. Tato 

skutečnost má nesmírnou výhodu ve flexibilitě – letadlo může operovat na 

jakémkoliv místě, kde tento systém bude fungovat (resp. toto místo bude 

pokryto signálem). 

PBN obsahuje dva specifické typy navigace: 

1) RNAV (aRea NAVigation)  

2) RNP (Required Navigation Performance) 

Rozdíl mezi RNAV a RNP je takový, že v případě RNP operací je vyžadován 

palubní self-monitoring a výstraha v případě ztráty RNP způsobilosti. 

Letadlo, které provádí klasické RNAV přiblížení bez vlastního monitoringu, 

získá navigační výkonnost (RNP) před zahájením tohoto přiblížení pomocí 

predikce RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring), kde posádka 

dostane potvrzení, že v době zahájení přiblížení bude v pokrytí minimálním 

počtem satelitů a bude zajištěna právě ta integrita, přesnost, dostupnost, 
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nepřetržitost a funkčnost, která je u RNP zajištěna navíc self-monitoringem a 

výstrahou při detekci chybující součásti systému.  

Dále je signál GPS zálohován několika dalšími navigačními zdroji, ze kterých je 

systém schopen určit polohu. Nejčastěji se jedná o DME/DME, VOR/DME, 

VOR/VOR nebo IRU informaci. Pokud letoun není v pokrytí ani těchto systémů, 

přejde do módu DR (dead reckoning), kde využívá TAS, HDG a data o větru 

k výpočtu „offline“ pozice – s přibývajícím časem se značně zvětšuje nepřesnost. 

Některé z těchto možností mohou používat alternativní monitoring integrity, 

který je ekvivalentní k funkci RAIM. Provoz podle pravidel RNAV je 

v současnosti nejrozšířenějším způsobem letecké navigace, provází posádky 

letadel od samotného odletu, přes traťový let, přílet a v některých případech i 

přiblížení. Úseky RNAV na rozdíl od úseků RNP neobsahují např. RF segmenty, 

klesající nebo stoupající přesně předepsané zatáčky nebo RNP hodnoty menší 

nebo rovné 0,3 Nm. 

Závěrem tedy vyplývá, že pro RNAV navigaci nám na palubě stačí jakýkoliv 

přijímač GNSS (např. GPS) signálu, který je schopný zajistit určitou přesnost 

(např. BRNAV – RNAV 5). Pokud tedy s takovým vybavením poletíme výše 

zmiňovaný přílet GOLOP 2S na pražské letiště, musíme složkám ATC oznámit 

„unable PRNAV“ nebo „able basic RNAV only“ a řídící letového provozu nám 

eventuálně zajistí radarové vektorování, čímž nám de-facto zajistí požadovanou 

přesnost. Přijímače v dopravních letadlech zajišťují samozřejmě mnohem vyšší 

přesnost a jsou daleko komplexnější, pouze při plánovaném RNAV přiblížení 

zahájíme kontrolu RAIM a tím získáme požadované podmínky i na samotné 

přiblížení. 
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Vybavení pro RNP se již neskládá jen z jednoduchého GPS přijímače, nýbrž 

z několika systémů, které jsou potřeba pro vstup do různých prostorů. 

Například pro vstup do prostoru RNP 1 FCOM A319 určuje minimální vybavení 

takto: 

 1 FMGC  

 1 MCDU 

 1 GPS přijímač  

 2 IRS 

 1 FD v NAV módu 

 2 ND  

Dále do hry vstupují požadavky jako například MCDU na straně kapitána 

napájený ze záložního zdroje energie, takeoff/go-around (TOGA) do LNAV go-

aroundu, aby letoun zůstal na letové trase nezdařeného přiblížení. Pro 

jednotlivé RNP přesnosti je požadované vybavení u letounu Airbus popsáno 

v FCOMu, kapitole Special Operations. 

Letouny ČSA ATR 42/72 – 500 ve výbavě se samostatnou HT1000 nejsou 

schopny sofistikovanějších RNP operací, jelikož jim chybí několik zásadních 

součástí systému, který jako celek zajišťuje například RNP přiblížení do LPV 

minim. Oproti ATR 72 – 600 jsou pro RNAV/RNP vybaveny pouze jedním GPS 

přijímačem Honeywell/Trimble GNSS HT1000, který ve spolupráci s DME 

přijímači splňuje požadavky předpisu TSO C115 (Airborne Navigation 

Equipment using Multi-Sensor Inputs). Jsou tedy schopny nejvýše základních 

RNP přiblížení s RNP 0,3 Nm do LNAV minim. Na následujícím obrázku jsou 

definovány pod verzí 5768 (RNP approach operation with single GNSS – verze 

42-500 a 72-212A) 
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Obrázek 9 – různé verze PBN pro letouny ATR 
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2.4. Výcvik posádek ATR a Airbus pro RNAV 

Po úspěšném výběrovém řízení je uchazeč přijat do Českých aerolinií na pozici 

pilot – kadet a chronologicky podstupuje celkový výcvik u společnosti. Nejdříve 

je seznámen se společností jako takovou – její fungování, každodenní chod, 

práva a odpovědnost funkce, seznámení s výtažky z AOC, základní znalost 

security, přepravy nebezpečného zboží, součinnosti ve vícečlenné posádce atd. 

Dále pokračuje v Operational Specifics školení, kde je seznámen s typem letounu 

a jeho charakteristikami, limity, výkony, abnormálními a nouzovými situacemi, 

postupy při zhoršeném počasí, LVP postupy a v neposlední řadě i se zacházením 

s navigačními prostředky letounu a navigací samotnou. 

2.4.1. B-RNAV, P-RNAV course 

OM – část D, která pokrývá výcviky a přezkušování posádek, obsahuje také 

kapitolu B-RNAV, P-RNAV COURSE, která vysvětluje, jakým způsobem mají být 

posádky seznámeny s touto problematikou. Hlavním cílem této kapitoly je 

vycvičit piloty ČSA na takovou profesní úroveň, která zajistí bezpečné a 

spolehlivé pochopení RNAV problematiky. Využívá k tomu zdrojů jako jsou 

ICAO 7030 a 9613, AMC 20-4 a 20-5. Po samostudiu těchto dokumentů je 

k dispozici konzultace a poté následuje postupový test (respektive několik 

otázek v celkovém postupovém testu, které se týkají RNAV problematiky). 

Z praktické části se ke slovu dostává line training pod dohledem, který se skládá 

z minimálně 2 sektorů v B-RNAV/P-RNAV vzdušném prostoru pod dohledem 

LTI/LTE a v celkovém line trainingu by 50% sektorů mělo být ve funkci PF a 

50% ve funkci PNF s přihlédnutím k úspěšnému zvládnutí této problematiky. 

Po úspěšném začlenění do provozu každého FC člena čeká jednou za půlroku 

opakovací výcvik. Opakování RNAV je určeno jednou za 12 měsíců při jednom 

z opakovacích výcviků (nejlépe při line checku), pokud nenastanou nějaké 

významné změny v pravidlech RNAV. Přezkušování se týká teoretické části – 

postupový test a dále i praktické části – opět 2 sektory, jeden jako PF, druhý 
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jako PNF – ideálně se toto dá naplánovat v line checku, eventuálně se RNAV 

může přezkoušet na schváleném FFS simulátoru. 

Z vlastní zkušenosti doporučuji tuto problematiku na opakovacích výcvicích 

intenzivněji probírat nebo uspořádat jednorázovou akci se zaměřením na práci 

s HT1000, jelikož znalosti některých posádek na typu ATR se omezují pouze na 

základní každodenní užívání tohoto přístroje, který ale ve skutečnosti pilotům 

umožňuje velmi komplexní služby, zvyšuje situational awarness a tím následně 

snižuje pracovní zatížení. Navigační modul je například schopný tvorby 

virtuálních bodů, včetně zadané požadované výšky na každém z těchto bodů, 

které se dají využít například při vizuálním přiblížení jako podpora pro pilota 

letícího. Jednoduchou úpravou je také schopný přepočítat VNAV profil klesání, 

pokud například chceme co nejdéle využít silného zadního větru (ale následně 

klesat s mnohem větším ratem). V letních měsících je velmi užitečná funkce 

offset tratě, kterou můžeme využít při vyhýbání se bouřkám a nemusíme tím 

s každou změnou kurzu žádat ATC o povolení. Na obrázcích níže jsou uvedené 

jednotlivé znalosti, které by posádky měly být schopny v provozu předvést. 

 

Obrázek 10 – sylabus pro RNAV kurz, část 1 
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Obrázek 11 – sylabus pro RNAV kurz, část 2 

 

Obrázek 12 – sylabus pro RNAV kurz, část 3 
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2.4.2. RNAV (GNSS) approach course 

Další kapitola týkající se výcviku na ATR a Airbus zahrnuje seznámení (a 

následně udržovací výcviky) s RNAV (GNSS) přiblížením, jeho základními 

principy, normálními i abnormálními postupy. Piloti se řídí podle dokumentace 

FCOM k jednotlivým typům letounů, dále podle publikovaných SOPs pro RNAV 

přiblížení a následně své znalosti uplatňují na opakovacích výcvicích, ať už na 

simulátoru nebo na RNAV přiblížení při line checku. Pravidelně se na 

přezkoušení objevuje nepřesné přiblížení, které je zastoupeno právě RNAV 

přiblížením, doplněno o závady během tohoto přiblížení a jejich správné 

vyhodnocení v závislosti na fázi přiblížení (před/po FAF, nad/pod 1000 ft HAT, 

nad/pod 500 ft HAT). Postupový test (5 náhodně vybraných otázek 

pokrývajících problematiku RNAV (GNSS) přiblížení) je většinou součástí 

typového postupového testu. Důraz se klade na správné nastavení výškoměrů a 

provozování RNAV přiblížení při nízkých a velmi nízkých teplotách (nejčastěji 

do -15°C, při teplotách nižších je tento druh přiblížení ve většině případů 

zakázán). 

 

Obrázek 13 – vliv teploty na sestupový úhel 

 

Obrázek 14 – vliv špatného nastavení výškoměru na sestupový úhel 
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3. RNAV provoz ATR 42/72 

RNAV provoz na typu ATR se v ČSA do nynější podoby vyvinul zejména 

v posledních 4 letech (zejména část týkající se RNAV přiblížení), přestože 

letouny typu ATR v ČSA létají už od roku 1992. Starší modely byly vybaveny 

pouze dnes už historickým modelem KLN-90B, který disponoval velmi 

omezenými možnostmi pro RNAV létání. Pro zajímavost lze zmínit, že starší 

verze KLN-90A byl první systém certifikovaný úřadem FAA pro vedení 

v traťovém a konečném úseku za pravidel IFR.  

 

Obrázek 15 – kokpit ATR s navigací KLN-90B (dole uprostřed) 

Po vyřazení posledních ATR 42-300 v roce 2011 a posledního kusu ATR 72-200 

v roce 2015 ve společnosti zbyly už pouze stroje ATR 42-500 a ATR 72-500, 

které jsou všechny vybaveny navigačním systémem HT1000 výrobce 

Honeywell/Trimble a certifikovány pro provoz RNAV 5, RNAV 2, RNAV 1, Basic 

RNP 1 a RNP APCH do LNAV minim. 

HT1000 je systém globální navigace využívající signál GPS k vedení letounu po 

požadované trase. Významně redukuje pracovní zatížení pilotů, zejména při 
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plánování trasy, navigaci, vedení letounu po trase a monitorování vývoje letu. 

Trasa je od místa vzletu až po destinaci zadávána pilotem před každým letem 

pomocí MCDU, systém pak zajišťuje automatické vedení letounu po trase a 

k tomu poskytuje informace o letu (časové predikce, VNAV profil letu a výpočet 

TOD, palivo na palubě, informace o větru atd.). 

Poslední generace ATR 42/72 – 600 se ve vybavení kokpitu významně posunula 

dopředu, když se svou filozofií „dark cockpit“ a vybavením ve stylu „glass 

cockpit“ (5 širokoúhlých LCD displejů) značně přiblížila filozofii Airbusu, kde je 

kladen důraz na ergonomii a automatizaci. Stroje verze – 600 jsou vybaveny 

avionikou Thales FMS220, která je piloty ovládána skrze vlastní (F/O nebo CPT) 

MCDU a poskytuje také informace o výkonech na prostředních třech 

obrazovkách. FMS220 poskytuje vedení letu až do RNP 0,3 a vyhovuje 

certifikačním požadavkům TSO 115b/ C129a. Pro posádku to znamená 

kompletně nové prostředí a nové možnosti létaných přiblížení včetně RNP AR 

např. do LPV minim (na evropském území za využití EGNOSu). Základem k této 

inovaci byla také certifikace LPV, RNP AR 0,3 a VNAV připojeného přímo 

k autopilotu. 

 

Obrázek 16 – kokpit ATR 72 – 600 s FMS220 



- 29 - 
 
 

3.1. Provoz RNAV/RNP v ČSA 

Všechny letouny ATR v ČSA jsou od roku 2015 vybaveny jedním navigačním 

systémem HT1000 od výrobce Honeywell/Trimble, který jako základní 

informaci k určení polohy letounu využívá signál GPS z až 12 satelitů z 24 

možných v jeden okamžik. Je certifikován pro provoz RNAV 5, RNAV 2, RNAV 1, 

Basic RNP 1 a RNP APCH do LNAV minim. Letouny tedy nejsou certifikovány do 

vzdušných prostorů, kde je vyžadován „dual GNSS“ nebo „dual RNAV“ systém. 

 RNAV 5 (B RNAV) / en-route / - navigační výkonnost BRNAV 

v evropském vzdušném prostoru požaduje, aby se letoun po 95% 

času pohyboval v horizontálním rozptylu maximálně ± 5 Nm. Tato 

hodnota obsahuje PDE, FTE, EPE -> TSE (celková chyba systému) 

 

 RNAV 1 (P RNAV) / terminal area / - navigační výkonnost PRNAV 

v evropském vzdušném prostoru požaduje, aby se letoun po 95% 

času pohyboval v horizontálním rozptylu maximálně ± 1 Nm. 

 

 RNAV GNSS (RNP APCH) / terminal area / - navigační výkonnost 

pro počáteční část, střední část a část nezdařeného přiblížení 

požaduje, aby po celou dobu v těchto úsecích byl letoun v rozptylu 

maximálně ± 1 Nm. Pro část konečného přiblížení je tato výkonnost 

určena číslem ± 0,3 Nm. 

 

Obrázek 17 – aktuální navigační výkonnost (celková chyba systému) 
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V rámci předletové přípravy se posádka musí věnovat okolnostem, které by 

mohly ovlivnit let, který je prováděn ve vzdušném prostoru za pomoci RNAV. Je 

nezbytné, aby:  

1) letoun splňoval podmínky PBN (kód G a R vyplněn v ICAO FPL 

deklarující, že PBN s využitím GNSS je povoleno – viz příloha č.2) 

2) letoun obsahoval minimální výbavu pro RNAV/RNP dle MEL 

3) posádka zvážila všechny okolnosti, které by mohly ovlivnit průběh letu, 

které se týkají omezení pro RNAV 

V praxi to například znamená, že v případě, že posádka má letět s letounem, 

který má např. na straně F/O dle MEL 34-71-01 (viz příloha č.3) zneschopněný 

EHSI display, nemůže jako záložní letiště přijmout letiště, kde je z jakýchkoliv 

důvodů dostupné pouze RNAV přiblížení (např. z důvodu kalibrace ILS zařízení) 

-> musí si vybrat jiné záložní letiště a s tím upravit i ALTN fuel v OFP. 

Pokud je RNAV přiblížení plánováno, je nutné zkontrolovat jiné možnosti 

přiblížení jak v destinaci, tak i na záložním letišti, které nepotřebují ke svému 

zaletění využití GNSS. Před zahájením sestupu (ideálně) nebo nejpozději před 

zahájením přiblížení je také nutné provést RAIM kontrolu. Výpadek signálu 

v prostoru BRNAV (en-route) nesmí být delší než 5 minut, kdežto výpadek 

v prostoru PRNAV nebo při RNAV APCH není tolerován a v momentě ztráty 

signálu je nutno provést postup nezdařeného přiblížení (resp. přejít zpět na jiný 

způsob přiblížení a pokud se letoun nachází pod 1000 ft HAT, udělat postup 

nezdařeného přiblížení). 

V rámci přípravy kokpitu je nutné zkontrolovat aktuální navigační databázi, 

vložit trasu podle platného FPL, včetně očekávaných SID, STAR a APP úseků. 

Dále zkontrolovat magnetický kurz uvedený ve FPL s kurzem udávaným 

systémem HT1000, v úseku RNP APCH je maximální povolený rozdíl mezi MTK 

v mapě a DTRK v HT1000 4°. S přípravou systému HT1000 souvisí také zadání 

údajů týkajících se výkonů a hmotností (stránka VNAV), které však pro další 

části letu mají pouze informativní charakter. Posledním úkolem posádky je 

kontrola map pro plánované RNAV přiblížení, včetně potvrzení LNAV minim. 
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Během letu je součinnost posádky rozdělena následovně: 

 Pod FL100 

 PF – žádá o změny a před proveden tyto změny vizuálně kontroluje 

 PNF – provádí tyto změny na povel PF 

 Nad FL100 

 PF – sleduje navigační data a zadává pouze příkazy „Direct to“ a 

„VNAV“ změny (pokud je připojený autopilot) 

 PNF – provádí všechny ostatní změny na povel PF (modifikace tratě, 

změna STAR, …) 

 

ODLET 

Celková kontrola správné funkčnosti RNAV systému, krátce po vzletu PNF 

kontroluje polohu zobrazenou na EHSI vzhledem k aktuální poloze – pokud se 

tyto dvě polohy liší, musí PNF řídícím nahlásit „unable RNAV due to equipment“. 

NAV mód se smí připojit až po dosažení rychlosti VMHB0, která zaručuje 

dostatečný vztlak pro zatáčky v čisté konfiguraci na režimu HI BANK (30° bank).  

ZA LETU 

Monitorování pozice s využitím konvenčních způsobů navigace (VOR a NDB 

majáky), stejně tak požadované a aktuální navigační přesnosti pro vzdušný 

prostor, ve kterém se nacházíme 

PŘÍLET 

Kontrola publikovaných map pro přílet a přiblížení, kde je vyžadována 

verifikace destinace a dráhy pro přistání, sekvence příletových bodů, výškových 

a rychlostních omezení, identifikace fly-by nebo fly-over bodů, vzájemná 

kontrola NOTAMů a navigačních zařízení (v případě nedostupnosti některých 

z nich) a kontrola požadované RNP hodnoty. 
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S přihlédnutím na náročnost a komplexnost RNAV přiblížení na typu ATR je 

celkový pohled na tuto problematiku rozdělen na dvě části: 

1) První pohled vidí v RNAV budoucnost letectví (uvědomění si, že naprostá 

většina provozu už probíhá za těchto pravidel), stejně tak v RNAV a 

později v RNP přiblíženích, které jsou podle mě správným krokem do 

dalších let díky minimalizaci stávajících nákladů jak pro letiště (nákladné 

udržování pozemních radionavigačních systémů v provozuschopném 

stavu), tak i pro letecké dopravce, kde i přes vyšší počáteční investici do 

vybavení letadla ucházející avionikou se v dalších letech projeví trend 

úspory například v neplacení přibližovacích poplatků za využití 

radionavigačních prostředků. Zároveň je budoucnost RNAV přiblížení 

pro menší letiště, která si z finančních nebo geografických důvodů 

nemohou dovolit instalovat například ILS. Pokud současný technologický 

vývoj nebude ztrácet krok, tak se v nejbližších letech dočkáme 

sofistikovaných RNP přiblížení, kde se nadále budou snižovat minima, 

které se už nyní svými hodnotami dají porovnávat s minimy pro ILS CAT 

I (ekvivalent LPV minima), avšak s tím rozdílem, že tyto přiblížení budou 

moci být zavedena na téměř jakémkoliv letišti na světě a budou časem 

posádkami upřednostňována, protože není nutné přecházet mezi 

jednotlivými navigačními režimy jako se tak děje nyní (LNAV -> 

VOR/LOC) 

 

2) Druhý pohled je výrazně skeptičtější k celé této záležitosti a zohledňuje 

určitou zavedenou tradici, která má v letectví vždy velmi silné kořeny 

(jako například rádiová komunikace mezi piloty a ATC, která vlastně není 

nezbytná a dá se v určitých situacích nahradit mnohem efektivnějším 

způsobem datové komunikace – avšak řada lidí by tento způsob 

komunikace ráda viděla i v např. konečných fázích letu) a je velmi těžké 

přesvědčit letecký svět, že jiná cesta je ta správná a existují efektivnější 

způsoby jak letouny navádět po nebi do svých destinací. Samozřejmě 

vždy tady budou například husté mlhy, kde nám v nejbližších letech 
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satelity s požadovanou přesností nepomůžou a nadále zůstane jediný 

způsob přiblížení ILS CAT II/III. Tato problematika by se přeneseně dala 

přirovnat například k zavádění autonomních vozidel do běžného 

provozu – kolik z vás by si sedlo do taxíku bez řidiče před 5 lety v době 

jejich vývoje; nyní, kdy jsou tyto vozidla v běžném provozu na vybraných 

místech úspěšně provozovány v testovacích režimech; za 10 – 15 let, až 

nám to bude připadat jako běžná součást našeho života? Proto si myslím, 

že celá tato záležitost se satelitní navigací od vzletu až po minima ve 200 

ft nad zemí vyžaduje pouze čas k úplnému přijetí širší veřejností a 

úplnému implementování do letectví na denní bázi. Nyní jen nejsme 

mentálně připraveni na skutečnost, že by nás v bílé tmě měly do 66 m 

nebo dokonce 33 m nad zemí navádět (pouze) satelity. 

Létání RNAV APCH na letounu ATR je v nynější situaci velmi ojedinělá záležitost 

a to z několika důvodů – tento druh přiblížení byl v ČSA certifikován teprve před 

4 roky a to nejdříve po ročním testovacím provozu, není tak velký počet letišť, 

kam stroje ATR létají, které by měly jako primární druh přiblížení RNAV APCH a 

v neposlední řadě je celková PBN ATR omezena stávajícím vybavením, které je 

popsáno v kapitole 3.3. a které nás omezuje pouze na LNAV minima (+50 ft 

rezerva provozovatele), která jsou často srovnatelná s VOR/DME nebo NDB 

minimy. 

3.2. Konkrétní letiště a přiblížení 

Jako demonstrativní ukázku RNAV přiblížení na letounu ATR jsem si vybral 

RNAV APCH na dráhu 22 v Ostravě. Letiště Leoše Janáčka v Ostravě disponuje 

hned několika druhy přiblížení a i díky tomuto faktu je velmi oblíbené mezi 

leteckými školami jako cíl pro trénování sestupů za pomocí přístrojů (i můj 

letecký výcvik létaný v F-Airu mě do Ostravy několikrát zavedl). Na letišti 

(elevace 844 ft) se přímo u dráhy nachází všesměrový radiomaják OTA 

s frekvencí 117,450 MHz, který je vybaven měřičem vzdálenosti DME a je tak 

uzpůsoben na přiblížení VOR/DME (minima 1170 ft + 50 ft = 1220 ft), dále jsou 

zde dva nesměrové radiomajáky RADA 534 kHz a NADA 258 kHz, podle kterých 

je možno létat NDB/DME přiblížení (minima na dráhu 22 1170 ft + 50 ft = 1220 
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ft). Ve směru 22 je zde také ILS zařízení, které je nyní certifikováno pro 

přiblížení do minim CAT II (104 ft RA) a v brzké době se očekává certifikace pro 

provoz do minim CAT IIIa. Ve směru 04 však ILS přiblížení není a jak bylo 

zmíněno v první části této práce, kapitole 2.2., v tomto směru se při vyhovujícím 

počasí často používá RNAV APCH s LNAV minimy ve výšce 1190 ft + 50 ft = 1240 

ft. 

3.2.1. RNAV APCH 22 (LNAV) 

Ve směru 22 je zde také vypublikováno přiblížení RNAV APCH, které pro 

posádky ATR disponuje LNAV minimy 1180 ft + 50 ft = 1230 ft (letouny 

kategorie B) a dohledností do 1000m. Minima pro VNAV jsou 1100 ft a minima 

pro LPV jsou 1080 ft (požadovaná dohlednost 600 m). Tato hodnota je už velmi 

blízko hodnotám pro ILS CAT I přiblížení, které činí 1020 ft a dohlednost 550 m. 

Za zmínku také stojí informace, že pokud je letoun vybaven EVS (Enhanced 

vision system) je požadovaná dohlednost pouze 350 m. 

 

Obrázek 18 – RNAV (GNSS) 22 LKMT 
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Segment přiblížení se skládá z IAF BOGTU nebo EKMIT po kterých ve směru 

042° pokračujeme na body MT821 resp. MT823, následuje zatáčka o 90° do 

polohy base leg, která nás za 6 Nm přivádí na IF MT825 a z něho dále zatáčkou 

pokračujeme už v ose dráhy 22 na FAF MT22F. Výška středního přiblížení je 

3000 ft a z této výšky začínáme nad MT22F klesat 3° sestupem s předepsanými 

výškami na vzdálenostech zbývajících k prahu dráhy 22. Klesáme na kurzu 222° 

do over-fly bodu RW22, který označuje práh dráhy 22 a je zároveň MAPt. 

V případě, že nemáme kontakt s drahou nebo přibližovacími světly (nebo kvůli 

překážce na dráze apod.), zahájíme úsek nezdařeného přiblížení, který nás vede 

dále ve směru dráhy do over-fly bodu MT597, poté pravou zatáčkou na fly-by 

bod MT598 a dále zpět na BOGTU, zároveň stoupáme zpět do výšky středního 

přiblížení 3000 ft. 

 

Obrázek 19 – vertikální profil přiblížení s charakteristikami dráhy 

 

Obrázek 20 – publikovaná minima pro přiblížení 
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3.2.2. RAIM prognóza 

Před zahájením sestupu při plánovaném RNAV přiblížení na dráhu 22 je nutné 

vykonat prediktivní RAIM kontrolu, která nahlíží do 30 minutového okna před a 

po čase ETA na letiště příletu. Tato predikce určí, zda v této době bude v této 

určité oblasti dostatek satelitů ve správné konstelaci zaručující požadovanou 

navigační výkonnost (RNP 0,3 Nm). 

Prediktivní RAIM kontrola se na stroji ATR provádí na systému HT1000 

zvolením funkce DEST RAIM v záložce POS REF. Následně posádka dostává 

informaci, že pokrytí bude kontinuálně poskytnuto v celém časovém období. 

 

Obrázek 21 – funkce DEST RAIM (HT1000) 

 

Obrázek 22 – funkce DEST RAIM (HT1000) 
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Vzhledem k tomu, že funkce DEST RAIM je pouze prediktivní funkcí, která 

posádce umožňuje nahlédnout v čase dopředu, je aktuální RAIM v době 

samotného přiblížení zajištěn automaticky v několika krocích a je poskytován 

po celou dobu přiblížení. 

30 Nm před dosáhnutím cílového letiště systém provede svůj vlastní prediktivní 

RAIM test, který pokud selže, objeví se upozornění CHECK DEST RAIM-POS REF.  

2 Nm před dosáhnutím bodu FAF provádí HT1000 další kontrolu přesnosti a 

integrity. Pokud jsou splněny RNP požadavky (prediktivní i aktuální RAIM musí 

splňovat požadovanou přesnost (0,3 Nm) a požadovanou integritu), na 

obrazovkách EHSI se objeví potvrzení APP /PNF toto potvrzuje calloutem 

„Approach iluminated, RNP 0,3“/ a posádka může zahájit přiblížení. Na 

přiloženém obrázku si můžeme všimnout rozdílu MTK a DTRK 3°, což je 1° pod 

maximální povolenou odchylkou. 

 

Obrázek 23 - funkce DEST RAIM (HT1000) 
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Pokud tato sekvence neproběhne, na HT1000 se oranžovou barvou rozsvítí 

upozornění „RNP ALERT“, potvrzení APP se nerozsvítí a HT1000 následně 

oznámí „UNABLE APPROACH“. V tuto chvíli musí posádka zvážit podle 

aktuálních meteorologických podmínek, zda může pokračovat ve vizuálním 

přiblížení nebo přiblížení přerušit a zahájit jiné přístrojové přiblížení. 

 

Obrázek 24 – sekvence RAIM kontroly při přiblížení 
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3.3. Stávající vybavení typů ATR pro RNAV – single 

HT1000 

Všechny letouny ATR, které v ČSA létáme, jsou vybaveny standardní avionikou 

dodávanou pro verzi – 500 a jedním systémem Honeywell/Trimble GNSS 

HT1000, který přijímá a zpracovává signál GPS. Skládá se ze tří částí – GPS 

antény umístěné na horní části trupu, výpočtového jádra navigace a MCDU 

rozhraní. Oproti původnímu systému KLN-90 je to velký skok kupředu, nicméně 

možnosti tohoto systému jsou pro komplexnější úkoly omezené. 

 

Obrázek 25 – kokpit ATR se samostatnou navigací HT1000 

Jedním ze základních nedostatků u stroje ATR je absence VNAV funkce u 

autopilota. VNAV data, kterými HT1000 disponuje na stránce „VNAV“, jsou 

pouze informativního charakteru a je potřeba se k nim i tak chovat. Autopilota 

tedy nelze využít k zalétnutí VNAV profilu podle předem nastavených výšek a 

tento manévr musí být udělán zásahem pilota letícího, který jako primární 

funkci klesání využívá VS (vertical speed), kde navolí požadovanou vertikální 

rychlost v závislosti na rychlosti letu, složky větru, pokynů od ATC.  
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V případě RNAV přiblížení se tedy v zachycené výšce středního přiblížení (např. 

3000 ft) pokračuje až do bodu FAF a v bodě FAF se musí pomocí funkce VS začít 

klesat předepsanou vertikální rychlostí do DA podle přiložené tabulky 

výšek/vzdáleností. 

Při nahlédnutí do manuálu letounu ATR, sekce Limitations – GPS, zjistíme, že 

instalace HT1000: 

 vyhovuje předpisům AC 20-130A a AC 20-138 pro použití k navigování 

 zároveň vyhovuje předpisu AC 20-129 pro informativní využívání Baro-

VNAV 

 vyhovuje také požadavkům JAA TGL n°2, REV1 pro používání nad 

pevninou ve vzdušném prostoru BRNAV 

 podle JAA TGL n°10 pro používání ve vzdušném prostoru PRNAV 

 splňuje požadavky pro RNAV (GNSS) nepřesné přiblížení v případě 

samostatné i duální jednotky HT1000 

 využívá geodetického standardu WGS84 

Vyhovění těmto požadavkům ovšem neznamená udělení povolení nebo 

autorizace k zahájení provozu. Provozovatel musí nejdříve zažádat místní 

letecký úřad pro udělení licence. K tomu je potřeba, aby bylo doloženo, že: 

 příručka k HT1000 musí být na palubě letounu 

 verze softwaru je HT1000-060 a novější 

 provedena validace navigační databáze 

 pro případ operování ve vzdálených nebo oceánských vzdušných 

prostorech je tento systém povolen jen v duálním provedení, jelikož 

druhý systém HT1000 nahrazuje IRS/INS, kterými ATR není vybavena 

(pokud není vyžadován pouze jen jeden long-range navigační systém) 

 povolen pro použití v BRNAV a PRNAV vzdušném prostoru 

 povolen pro použití s/bez autopilota, pouze s flight directorem nebo raw 

data let 
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4. RNAV provoz Airbus 

Éra letounů Airbus se v ČSA datuje od roku 1991, kdy firma obdržela první kus 

od výrobce Airbus, tehdy Airbus A310-300, určený pro dálkové tratě. 

Následovaly stroje A321-211, A320-214 a zejména v roce 2007 dodané A319-

112, které jsou nyní stále ve službě a jejich vybavení a uživatelské používání je 

diametrálně odlišné od toho, které bylo instalované v letounech Airbus A310. 

Letouny Airbus A319 začaly v ČSA létat od roku 2007 jako kompletně nové 

stroje a tomu odpovídá i instalované vybavení na palubě letounu. 

 

Obrázek 26 - kokpit A319 OK-MEL 

Letouny Airbus A319 jsou standardně vybaveny avionikou, která umožňuje 

operování ve vzdušných prostorech RNAV 10, RNAV 5, RNAV 1 a RNP 4, RNP 2, 

RNP 1 a schopnost uskutečnit RNAV přiblížení do VNAV minim, stejně tak RNP 

přiblížení, které obsahuje úseky RF a jako možnost je zde zavedení RNP AR 0,3. 

O této možnosti se však do budoucna neuvažuje, jelikož letouny nejsou 

provozovány na tratích nebo letištích, kde by bylo zavedení této navigační 

metody nezbytné a letouny budou v nadcházejících letech flotilu postupně 

opouštět. 
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4.1. Provoz RNAV/RNP v ČSA 

Letouny Airbus A319 se standardně ve svém každodenním operování dostávají 

do vzdušných prostorů, kde je vyžadována určitá navigační výkonnost 

(přesnost). Letní letový řád posádky letounů zavedl také například na Island, 

kde se pohybovaly v prostorech NAT HLA s požadovanou navigační přesností 

RNP 10 a RNP 4. Nicméně většina provozu se odehrává nad kontinentální 

Evropou, kde je v části en-route požadována RNAV 5. 

Jelikož pro vstup do každého z těchto prostorů je vyžadováno určité vybavení, je 

tomu věnována samostatná kapitola 4.1.1. 

Společnost očekává postupné nahrazení těchto letounů jiným typem, s největší 

pravděpodobností typem A320neo nebo A321LR pro dlouhé tratě nebo B737 po 

fúzi s TVS. 

Stejně jako v případě letounu ATR, i na typu Airbus je nejrozšířenějším typem 

přiblížení ILS, v případě výpadku ILS se využívá RNP APCH do VNAV minim. 

Nicméně na rozdíl od ATR, kde je nutnost přepínat zobrazení podle aktuálního 

typu provozu, Airbus uvedl koncept xLS, kde se piloti při NPA nebo RNP 

přiblíženích setkávají se stejným zobrazením jako u zobrazení ILS. 

 FLS (FMS Landing System) – „ILS“ zobrazení při NPA, palubní MMR 

počítá 

- virtuální paprsek od prahu dráhy na základě FMS navigační 

databáze 

- s tím spojené příčné a vertikální odchylky založené na GNSS 

pozici, která je porovnávána s daty v navigační databázi 

Posádka má tedy zobrazení jako při sestupu ILS, vedení je poskytováno 

pseudo LOC nazývaným F-LOC a pseudo glide nazývanou F-G/S. 

 SLS (SBAS Landing System) – „ILS“ zobrazení při RNP APCH do LPV 

minim 
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4.1.1. Požadované minimální vybavení letounů Airbus pro 

RNAV/RNP 

RNAV 10 

V prostoru RNAV 10 se letoun většinou déle pohybuje bez pokrytí 

radionavigačními prostředky, musí tak být vybaven nejméně dvěma nezávislými 

a fungujícími navigačními systémy pro dlouhé lety (LRNS), které zajistí, že 

navigační systém nebude poskytovat klamné informace s nepřijatelnou 

pravděpodobností.  

RNAV 10 zajišťuje rozestupy 50 Nm a používá se například na tratích spojujících 

Evropu a Asii nebo Evropu a Jižní Ameriku a může být využíván letouny, které 

splňují předpis EASA AMC 20-12. Minimální navigační vybavení pro vstup do 

prostoru RNAV 10 sestává z: 

 2 FMGC 

 2 MCDU 

 2 IRS 

 2 ND 

 1 GPS pokud letová doba mimo pokrytí radionavigačních služeb je 

6h12min od nastavení IRS nebo 5h42min od poslední aktualizace polohy 

FM 

 

Obrázek 27 - oblasti s RNAV 10 
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RNAV 5 

Prostor RNAV 5 se od roku 1998 vyskytuje jako evropský en-route vzdušný 

prostor, kde je poskytováno radarové i rádiové pokrytí a požadavky na vybavení 

tudíž nejsou tak restriktivní – může být tedy využíván i letouny s minimálním 

navigačním vybavením, které splňují předpis EASA AMC 20-4. Minimální 

navigační vybavení pro vstup do RNAV 5: 

 1 FMGC 

 1 MCDU 

 1 GPS nebo 1 VOR/DME přijímač k aktualizaci FM pozice 

 2 ND 

 1 IRS 

 

 

Obrázek 28 - oblasti s RNAV 5 

 

RNAV 1 

Prostor RNAV 1 je v Evropě nejčastěji využíván v koncové oblasti pro přílety 

STAR, části přiblížení (počáteční/střední/úsek nezdařeného přiblížení) a odlety 

SID. V dnešní době je RNAV 1 minimální požadovanou přesností ve většině 

koncových oblastí. Pro vstup do tohoto prostoru je vyžadováno vyhovění 

předpisu JAA TGL10. Minimální navigační vybavení na letounu Airbus je 

specifikováno takto: 
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 1 FMGC 

 1 MCDU 

 1 GPS nebo 1 VOR/DME přijímač k aktualizaci FM pozice 

 2 IRS 

 2 ND 

 1 FD v NAV módu 

 

 

Obrázek 29 - oblast RNAV 1 

 

RNP APCH 

RNP přiblížení, tak jak jej specifikuje FCOM A319, je RNAV (GNSS) přiblížení, 

které možné letět s použitím baro VNAV systému – jde tedy o APV přiblížení – 

přístrojové přiblížení, které nám zajišťuje laterální i vertikální vedení, ale 

nesplňuje podmínky ustanovené pro „přesné přiblížení“. 

Tyto přiblížení jsou navrhována ve tvaru T nebo Y a mohou být zaletěna pouze 

s použitím laterálního vedení. Můžeme však využít i vertikálního vedení, které je 

vypočítáno pomocí FMGC jako úhel sestupu, standardně nastaven na 3°. Toto 

vertikální vedení je založeno na barometrické výšce. Navigační přesnost pro 

počáteční, střední a RNAV úsek nezdařeného přiblížení je RNP 1, pro úsek 

konečného přiblížení je RNP 0,3. Pro povolení létání tohoto typu přiblížení je 

nutné vyhovět předpisu EASA AMC 20-27. Minimální navigační vybavení na 

letounu Airbus je definováno takto: 
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 1 FMGC 

 1 GPS 

 2 ADIRS 

 1 MCDU 

 1 FD 

 1 PFD na straně PF se zobrazením VDEV 

 2 ND 

 EGPWS 

 FCU (oba kanály) 

 APPR tlačítko (pro RNAV (GNSS) s VNAV minimy) 

 HDG-V/S / TRK-FPA spínač (pro RNAV (GNSS) s LNAV minimy) 

Základní limitace pro provedení těchto RNAV přiblížení jsou: 

 přiblížení je publikováno v LIDO eRM 

 přiblížení je definováno v navigační databázi 

 úsek konečného přiblížení není posádkou modifikován 

 udávaná teplota je vyšší než minimální teplota pro zahájení přiblížení 

 je zajištěn jiný typ přiblížení v cílovém nebo náhradním letišti 

 

Obrázek 30 - RNP APCH 
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Navigační přesnost FMGS  při použití GPS jako primární zdroj (GPS PRIMARY): 

 

Obrázek 31 - RNP přesnost 
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5. Nové typy RNAV operací 

Způsobilost pro provozování letounů ve vzdušných prostorech vyžadující 

určitou, předem definovanou, navigační přesnost, se odvíjí v první řadě zejména 

od vybavení samotného letounu – jinými slovy vybavení každého letounu nebo 

letky v nějaké společnosti je unikátní v souvislosti se způsobilostí pro RNAV a 

RNP. Je to způsobeno zejména dlouhou životností letadlových draků, které 

vydrží například 30 let, což znamená, že v jedné velké letce může létat až pět 

generací letadel dle navigačního vybavení, zatímco vzdušné prostory a 

poskytované služby musí být schopné odbavit letouny s technologií ze 70. let, 

stejně tak letouny, které byly uvedeny do provozu v 80., 90. letech nebo po roce 

2000. Je také vhodné dodat, že není ekonomicky výhodné vybavovat staré 

letouny novými technologiemi. 

Mnoho států tak musí být schopno poskytovat služby tomuto namíchanému 

provozu starých a nových strojů, musí tedy mít znalosti o vybavení jednotlivých 

letounů (které je popsáno kódovým označením v ICAO FPL, oddíl 10 a 18) – pro 

další vývoj RNAV provozu je nutné sbírat stávající data a klást si tyto otázky: 

 je dostatek letounů vybaveno GNSS? 

 jaké jsou výhledy do budoucna v rámci 5 let ohledně vybavení letounů? 

 můžou být výpadky GNSS systému zálohovány jinými způsoby navigace 

(RNAV založeno na DME/DME, konvenční navigace) nebo radarovým 

pokrytím ATS nebo procedurálním řízením? 

 jsou všechny IFR letouny vybaveny zařízením DME a je toto řízení 

propojeno se systémem RNAV nebo RNP? 

 pokud je nedostatek pozemních navigačních prostředků, které by 

poskytly dostatečný signál, můžeme tyto mezery pokrýt inerčními 

systémy letounů? 
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Současný trend navigačních technologií je poskytovat uživatelům co 

nejpřesnější polohu, v kombinaci se systémy SBAS a GBAS se dostáváme na 

hodnoty jako ± 1-5 metrů, což je neuvěřitelný posun oproti pár desítkám let 

zpátky, kdy se letecký provoz odehrával nad majáky VOR, NDB a sestupy 

prováděné zásadně dle ILS. 

5.1. Historie RNAV 

Základní rozdíl mezi klasickou tratí po navigačních zařízeních (historie) a RNAV 

tratí je zobrazen na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 32 – Klasická navigace vs. RNAV 

V levé části vidíme klasickou, konvenční, navigaci – let od jednoho radiomajáku 

na druhý. V části trasy jsou letové body definované pouze radiálem a DME 

vzdáleností. Pilotáž takovéto trasy se symbolicky vyznačeným pohořím po obou 

stranách letu by ve špatném počasí nebyla nijak snadná věc, a proto se přešlo 

k jednodušší navigaci a ta je v tomto případě RNAV. Je vyobrazena v pravé části 

obrázku. Pro zajímavost zde uvedu několik možností, jak být tzv. „RNAV – 

capable“. 

1) TLC (Track-line computer, také známý jako RHO-THETA systém) 

Před nástupem GPS v běžné míře dříve používaný systém, který 

vyhodnocoval vzdálenost a azimut od VORTAC. S tímto přístrojem mohl pilot 

pohybovat s nebo umístit VORTAC do jakékoliv pozice v jeho obsluhované 

vzdálenosti. Tento zdánlivý maják byl vytvořen zadáním vzdálenosti (RHO) 

a kurzu (THETA) od vhodného VORTACu. Několik takto vytvořených 

zdánlivých majáků vytvořilo RNAV trať (-> ve své podstatě je to tedy dřívější 

náhražka za nynější RNAV body definované souřadnicemi). 
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Obrázek 33 – RNAV pomocí TLC 

2) LORAN-C 

Na prvním místě nutno podotknout, že LORAN-C byl v roce 2010 vypnut 

v Severní Americe a tak pokrytí je nyní jen v západní Evropě od 

Španělska až po Špicberky. Nulové pokrytí je v Africe, celé Americe a 

velké části Asie a Oceánie. Na rozdíl od VOR/DME RNAV metody, zde se 

neladí několik frekvencí, LORAN-C vysílá na 90-110 kHz. Nejvyspělejší 

navigační přístroje automaticky zvolí nejvhodnější řetěz bodů (průsečíků 

hyperbolických signálů) a vytvoří trasu pro let. Méně sofistikované 

zařízení musel pilot obsluhovat sám a ručně zadávat kýžené body. 

 

3) OMEGA 

OMEGA byla celosvětově vypnuta v roce 1997 při nástupu GPS, ale 

z historického hlediska je zajímavé vědět, že i tato metoda byla (s 

určitými omezeními) povolena pro IFR en route navigaci ve většině 

RNAV schopných oblastí. Nebyla povolena pro přiblížení. Přijímač na 

palubě letadla byl schopný celosvětově určit svoji polohu s přesností 2-

4nm. 

 

4) INS/IRS 

Na rozdíl od všech výše uvedených metod RNAV navigace, kde k funkci 

potřebujeme pozemní zařízení, INS/IRS je soběstačný systém nezávislý 

na pozemních zařízeních. Po zahřátí a rozběhnutí a následném zadání 

pozice je schopný samostatně pracovat a udržovat odchylky v mezích. Na 
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přesnosti INS velmi záleží přesné zadání počáteční pozice, následně 

přesnost klesá zhruba 1-2nm za hodinu. Zpřesnění polohy může být 

provedeno za letu využitím některého z pozemních zařízení (například 

může posloužit jako zdroj výstup z DME nebo VOR). INS/IRS umí 

vypočítat kurz a vzdálenost mezi dvěma body, následně ukázat boční 

odchylku, spočítat ETA nebo rychlost vůči zemi se znalostí větru. 

Nejčastější konzole pro ovládání výstupů z INS/IRS je v letadle FMS. 

 

5) GPS 

GPS je vojenský družicový polohový systém provozovaný Ministerstvem 

obrany USA. Téměř kdykoliv tedy může nastat okamžik, že v případě 

vojenského konfliktu se GPS vypne, respektive začne ukazovat 

nesmyslné hodnoty a všichni civilní uživatelé budou v tu chvíli odkázáni 

na jiné způsoby navigace. GPS se také využívá jako hlavní navigační 

vedení pro IFR lety přes oceány, kontinenty a konečné části letu. Právě 

systém GPS se ve velké míře používá nejen v civilním letectví, ale téměř 

v každém odvětví, kde je potřeba navigace. 

Následující obrázek zobrazuje rozdíly a hlavně pokrok v oblasti konvenční a 

později RNAV a RNP navigace, kde vidíme rozdíl v optimálním využití 

vzdušného prostoru. 

 

Obrázek 34 – Konvenční navigace vs. RNAV vs. RNP 
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Využití RNAV odletů a příletů v praxi pak znamená pro určitou oblast menší 

ekologickou zátěž a možnost zavedení protihlukových postupů nebo 

zakázaných prostorů. Tím pádem na zemi v těchto prostorech získáme volnou 

půdu pro například stavbu budov nebo zařízení, kterým by k provozu vadil hluk, 

popřípadě vibrace od prolétávajících letadel (například školy, nemocnice, 

koncertní místnost apod.). Zde je obrázek několika stovek RNAV odletů z letiště 

Fort Worth v Dallasu, USA. Můžeme jasně vidět dodržování tratí a následně 

místa, která jsou leteckou dopravou téměř nedotčena, přestože se nacházejí v 

(relativní) blízkosti velkého mezinárodního letiště. 

 

Obrázek 35 – RNAV odlety z letiště KDFW 

Jak je z doložených fakt vidět, je RNAV navigace mnohem méně náročnější pro 

piloty a tím pádem mnohem bezpečnější. Relativně nenáročnou navigací se 

pilotům uvolní mozková kapacita pro řešení jiných záležitostí a problémů na 

palubě letadla. Výsledkem je tedy rychlejší a v důsledku menší zátěže většinou 

správná reakce na vzniklý problém. 
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5.2. ATR 42/72-500 (dual HT1000 ) 

Vybavení stávajících verzí ATR druhým systémem neposkytuje tak zásadní 

výhody v navigační výkonnosti oproti zástavbě samostatné HT1000.  Druhá 

HT1000 poskytuje posádce větší pohodlí a přehled při práci s tímto systémem, 

ať už v případě navigace nebo zadávání výkonů a každý ze systémů je párován 

s přístroji na straně kapitána nebo druhého pilota.  Duální systém poskytuje 

také převod aktivních FPL mezi jednotlivými jednotkami HT1000, který je 

proveden potvrzením na přijímací jednotce. Druhá jednotka HT1000 díky své 

vlastní GPS anténě také funguje jako kontrolní jednotka pro první systém 

(funkce RAIM) a letoun může být certifikován pro létání v odlehlých nebo 

oceánských oblastech, kde jsou vyžadovány dva navigační přístroje, nicméně 

neposkytuje vyšší stupeň RNP nebo VNAV procedur s využitím autopilota. 

Duální zástavba HT1000 tedy zejména zvyšuje situational awarness, které, dalo 

by se říci, není nikdy dost („jakmile jste v letounu spokojeni s tím, že se nic 

neděje, tak je něco špatně…“), ale pro společnost ČSA by bylo nevýhodné 

investovat do těchto instalací, protože výcvik posádek a celková provozní safety 

je na velmi vysoké úrovni. Tuto investici si dokážu představit u společností, 

které operují v odlehlejších oblastech, kde není tolik pozemních navigačních 

prostředků a je rozumné si na palubě vozit druhý, plně funkční, navigační 

systém, jelikož HT1000 nevykazuje 100% funkčnost a občas se setkáváme 

s výpadkem GNSS systému. V momentě, kdy bychom operovali nad například 

pralesy Afriky, je tento banální problém vlastně velmi závažný problém. 

 

Obrázek 36 – zástavba duální HT1000 



- 54 - 
 
 

5.3. ATR 42/72-600 (FMS 220 Thales) -> RNP capability 

V roce 2007 byla firma Thales určena jako vedoucí subjekt, který měl následně 

na starosti integraci nové avioniky do nových verzí ATR (-600). Byl vyvinut 

kompletně nový kokpit, který je značným skokem vpřed v rámci zjednodušení 

práce v kokpitu. Tento systém zahrnuje 5 velkoformátových LCD obrazovek, 

které nahrazují všechny analogové přístroje a významně přispívají k celkovému 

přehledu zobrazovaných informací. Díky vyjmutí všech původních přístrojů se 

významně ušetřilo na celkové hmotnosti všech dílů (o 30% méně součástek), na 

spotřebě elektřiny, 15% snížení nákladů na údržbu a systém je lépe připraven 

na dalších minimálně 20 let v ostrém provozu – nabízí mnohem komplexnější 

celkovou podporu samotného letu – koncept IMA (Integrated Modular Avionics) 

je odvozen z avioniky certifikované pro letoun Airbus A380 (používají se zde 

stejné obrazovky). 

Co nás ale zajímá nejvíce, je implementace nového FMS systému FMS 220, 

vyvinutého speciálně pro ATR. Jeho výhody spočívají v redukci potřebné 

kabeláže a snížení hmotnosti, v přímé interakci se všemi 5 obrazovkami ale 

zejména ve schopnosti poskytovat vedení letu v takové míře, že letoun splňuje 

požadavky na certifikaci podle TSO C115b/C129a a tím pádem vyhovuje pro 

provoz RNP 0,3 a RNP AR. Nezbytnou součástí ke splnění těchto podmínek bylo 

připojení VNAV funkce k autopilotovi. 

Tento vývoj probíhal v laboratořích firmy Thales v Bordeaux, Châtellerault, 

Meudon, Toulouse, Valence, Vendôme a v Montrealu po dobu 3 let. Zároveň bylo 

zajištěno 10 dodavatelů avioniky např. z Belgie, Francie, Indie, Japonska a USA a 

40 dalších partnerů dodávajících jednotlivé díly pro vývoj systému. Ratifikace 

systému v laboratořích byly úspěšné a 24. července 2009, poprvé vzlétl stroj 

ATR 72-600. 

Za necelé dva roky, 31. května 2011, získal typovou certifikaci EASA a rozběhly 

se první dodávky provozovatelům, zahajujícím provozovatelem byly marocké 

aerolinky Royal Air Maroc. 
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Obrázek 37 – zástavba systému Thales FMS220 

Vzhledem k aktuální situaci v ČSA (změna majitele) by pořízení nových strojů 

ATR 72-600 dávalo smysl pouze v případě, že by na stole byl dlouhodobý 

koncept udržitelnosti regionální letecké dopravy nebo destinací s větší 

intenzitou rotací, ale menší nabízenou kapacitou sedaček (ATR 72-600 pojme až 

78 pasažérů). Využívat turbovrtulové stroje má smysl na linkách jako je Ostrava, 

Bratislava, Košice, Braunschweig, Varšava, Vídeň, Mnichov apod. nebo letní 

charterové destinace na specifická letiště jako např. Brač, kde společnost je 

schopná zajistit dostatečnou obsazenost svých letounů. Přes zimu by tyto 

letouny mohly být využity pro ACMI v jiné části světa (většinou Afrika, 

jihovýchodní Asie, jižní Amerika), kde by se naplno využila schopnost vyspělé 

RNP navigace. 

Nynější směr ČSA je minimálně do roku 2021 létat s typem ATR 72 a dále se 

řídit podle poptávky na trhu. Můj názor je takový, že využití těchto strojů tu 

nadále minimálně na regionální úrovni bude a bylo by vhodné udělat studii na 

nový typ, který by případně stroj ATR nahradil nebo potvrdil jeho setrvání. 
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6. Nové typy GNSS přiblížení 

6.1. EGNOS LPV-200 

EGNOS LPV-200 je nejpřesnější GPS přiblížení s využitím satelitního zpřesnění 

SBAS. Rozdíl oproti klasickému LPV přiblížení je v nižších minimech (250 ft -> 

200 ft) a použití zpřesnění polohy díky službě EGNOS. 

LPV-200 umožňuje letadlům využít postup přiblížení do minim 200 ft, které 

jsou ekvivalentní pro přiblížení ILS první kategorie s tím rozdílem, že není 

nutné využití pozemních radionavigačních systémů. 

Implementací přiblížení LPV-200 je možné zajistit způsobilost letiště podle 

požadavků první kategorie přesného přístrojového přiblížení, avšak bez 

nutnosti investice do nákladných pozemních radionavigačních systémů ILS 

nebo MLS. 

První přiblížení LPV-200 bylo zavedeno na pařížském letišti Charlese de Gaulla 

(LFPG) 3. května 2016. Zajímavostí, která by neměla být opomenuta, je, že 

přiblížení bylo zalétnuto třemi typy letounů s naprosto uspokojivými výsledky: 

 ATR 42-600 

 Airbus A350 

 Dassault Falcon 

Od poloviny roku se LPV-200 zavedlo na dalších letištích jako například Vídeň, 

Budapešť, Bratislava ale například i v Piešťanech nebo Žilině a na mnoha dalších 

je jeho zavedení v plánu (namátkou Wroclaw, Katowice, Graz, Hamburk, 

Bordeaux, …). V USA je nyní už téměř 4000 publikovaných LPV přiblížení pro 

1884 letišť, z nichž 1121 není vybaveno systémem ILS, je zde tedy vidět jasný 

trend v čím dál větším využívání GNSS systému. 
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6.1.1. EGNOS 

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) je aplikace 

systému SBAS (Satellite Based Augmentation System), který doplňuje a 

vylepšuje vlastnosti GPS v Evropě. 

Systém se skládá ze 34 pozemních monitorovacích stanic RIMS (Ranging and 

Integrity Monitoring Station), které jsou rozmístěny po Evropě a nepřetržitě 

monitorují data vysílaná satelity GPS. Výsledek monitorování je průběžně 

předáván zabezpečenou datovou sítí do jednoho z řídicích center MCC (Master 

Control Center). Zde se data upravují a vyhodnocuje se informace o stavu družic 

GPS (přesnost atomových hodin, odchylky od dráhy pohybu, výpadky a chyby 

měření zaviněné stavem zemské ionosféry). 

Data jsou pak sítí předána třem vysílacím stanicím. Vysílací stanice jsou z 

bezpečnostních důvodů zdvojeny. Každá vysílací stanice předává data „svému“ 

satelitu na geostacionární oběžnou dráhu, tedy nad rovník. Jedná se o tři 

satelity:  

 Inmarsat 3-F2 (15,5°W)  

 Astra 5B (31,5°E) 

 SES-5 (5,0°E) – v testovacím režimu 

Tyto satelity vracejí data zpět k Zemi, kde přijímač tato data načítá a koriguje 

podle nich údaje přijaté ze satelitů GPS. V praxi by měla být chyba alespoň v 99 

% měření menší než 1,5 metru. 
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Obrázek 38 – mapa pozemních monitorovacích stanic systému EGNOS 

Účelem zavedení systému EGNOS je zvyšovat přesnost signálu GPS pomocí 

odstranění chyb, které vznikají při přechodu signálu atmosférou. Pozemní 

stanice získávají korekční data charakteristická pro území Evropy a za pomoci 

družic jsou vysílána k uživatelům. Jeho hlavní přínosy jsou data pro přesnější 

určení polohy a včasné varování pro případ poruchy některé družice GPS. 

Opravované chyby: 

 efemeridy – chyby v přenášené lokalizaci satelitů; 

 družicové hodiny – chyby v přenášených údajích včetně úmyslného 

zkreslení SA 

 ionosféra – chyby v korekcích pseudovzdálenosti zapříčiněné vlivy 

ionosféry 

 troposféra – chyby v korekcích pseudovzdálenosti dané vlivy troposféry 

 multipath – chyby vzniklé odraženými signály 

 přijímač – chyby měření přijímačem, dané termálním šumem, přesností 

softwaru a mezikanálovými odchylkami 
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6.2. RNP AR přiblížení 

RNP AR přiblížení je klasifikováno jako APV (přiblížení s vertikálním vedením), 

díky této vlastnosti vyžaduje vertikální navigaci propojenou s autopilotem, 

která nám zajistí vedení ve finálním části přiblížení. Oproti standardnímu RNAV 

přiblížení se liší v zakomponování: 

 RNP hodnot ≤ 0,3 Nm 

 zakřiveným segmentem před nebo po FAF 

 ochrannými pásmy limitovanými bočně až po 2x limit přesnosti bez 

jakýchkoliv přídavků (až k hodnotě RNP 0,1 Nm) 

RNP AR také může obsahovat úsek nezdařeného přiblížení nebo přístrojového 

odletu se sníženým RNP (≤ 1 Nm), klesavé nebo stoupavé přesně předepsané 

zatáčky a úseky RF, TF a je většinou vedeno v hornatém a členitém terénu. RNP 

AR přiblížení jsou tak výsadou letounů a provozovatelů, kteří splňují specifické 

způsobilosti k letu a požadavky na postupy. Jako modelové přiblížení je 

přiloženo RNP AR RWY 05 na letiště v Queenstown, které je typickým příkladem 

efektivního, bezpečného a prověřeného způsobu, jak se v takovém prostředí 

dostat do cílové destinace s maximálním využitím GNSS (viz příloha č.4). 

Vertikální vedení baro-VNAV je umožněno pomocí správně nastavených 

výškoměrů a VNAV funkce autopilota. Požadovaná bezpečná vzdálenost od 

překážek je založena na VEB (Vertical Error Budget), který je složen z: 

 95% navigační přesnosti 

 maximální vertikální FTE (75 ft), pokud není certifikována jiná hodnota 

 ASE 

 chyba přesnosti traťových bodů 

 chyba vertikálního úhlu 

 chyba QNH poskytovaného ATIS službou (20 ft) 

Zajímavá je však skutečnost, že požadovaná bezpečná vzdálenost od překážek 

v úseku počátečního přiblížení je 1000 ft a v úseku středního přiblížení je 500 ft, 

což jsou téměř standardní hodnoty pro jakékoliv nepřesné přiblížení. V úseku 
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konečného přiblížení je však požadovaná bezpečná vzdálenost od překážek 

funkcí VEB. Výpočet VEB také bere v úvahu teplotní korekce na mezinárodní 

standardní atmosféru (ISA) a poloviční rozpětí křídel letounu. 

Jelikož se překážky mohou nacházet už ve vzdálenosti 2x větší, než je limit 

přesnosti (např. 0,1 Nm x 2 => 370 m), musí být pravděpodobnost překročení 

tohoto limitu bez upozornění menší než 10-5/ letových hodin. Letecké úřady se 

nicméně jednomyslně shodly na určení této pravděpodobnosti na hodnotu 10-7/ 

přiblížení. 

Narážíme zde ale na skutečnost, že používané palubní navigační systémy (FMS, 

GPS a vedení autopilotem) nejsou schopny dosáhnout této hodnoty bez 

zmírnění provozních podmínek – díky těmto vlastnostem je vyžadována 

speciální autorizace (RNP AR), která vyžaduje zavedení příslušných postupů, 

výcviků posádek a to na takové úrovni, aby byla splněna požadovaná úroveň 

bezpečnosti. 

Vyplývá z toho tedy závěr, že více omezující podmínka je ve skutečnosti tato 

požadovaná úroveň bezpečnosti než podmínka být 95% času v prostoru ± limit 

přesnosti, viz obrázek. 

 

Obrázek 39 – celková chyba systému a požadovaná úroveň bezpečnosti za normálních 
podmínek 



- 61 - 
 
 

Aby byla prokázána tato úroveň výkonnosti, také hodnota FTE musí být určena 

statisticky – podle letů a testů na simulátorech. Určení FTE bere v úvahu různé 

okolnosti, které mohou ovlivnit zakřivení letové trasy – prudké zatáčky, 

vysokou rychlost, povětrnostní podmínky apod. Zároveň musíme vzít v úvahu 

nejhorší možný scénář v podobě vysazení motoru a okolností, které nastanou 

při jednomotorovém letu. Kombinace těchto okolností a zejména selhání 

některých částí letounu jsou určujícími podmínkami pro určení hodnoty FTE.  

 

Obrázek 40 – požadovaná maximální odchylka od plánované trati za abnormálních 
podmínek 

Certifikace RNP AR přiblížení závisí na prokázání schopnosti zůstat v limitu ± 1 

* limit přesnosti v případě závad jako jsou vysazení motoru, selhání systému 

zajišťující RNP, zachování řiditelnosti po selhání řídících ploch, vedení letu 

apod. EASA vyžaduje prokázání k bezpečnému provozu RNP AR přiblížení na 

základě „OPS readiness“, což se dá ve volném překladu přeložit jako 

„připravenost k provozu. 

 

Obrázek 41 – průběh certifikace dle EASA 
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7. RNAV traťová navigace 

Traťová PBN navigace v této době probíhá na několika úrovních přesností – 

jednotlivé vzdušné prostory jsou rozděleny podle svých charakteristik a 

v každém z nich je zapotřebí určitá navigační přesnost. 

1) Oceánské a vzdálené vzdušné prostory se vyznačují malým počtem 

pozemní navigační infrastruktury – navigování v těchto prostorech tudíž 

musí být založeno na satelitech (GNSS), soběstačných senzorech (IRS 

nebo INS) nebo kombinací výše uvedených 

 RNAV 10 (není nutné sledování výkonnosti) 

 RNP 4 (sledování výkonnosti je vyžadováno) 

RNAV 10 zajišťuje příčné a podélné rozestupy v rozsahu 50 Nm. 

RNP 4 zajišťuje příčné a podélné rozestupy v rozsahu 30 Nm. 

2) Kontinentální traťové vzdušné prostory většinou poskytují pokrytí 

pozemních navigačních majáků, které dále zpřesňují polohu. Je také 

zajištěno pokrytí minimálně sekundárním radarem a přímou hlasovou 

nebo datovou komunikací posádka – řídící. 

 RNAV 5 (BRNAV) (není nutné sledování výkonnosti) 

 RNAV 1/2 (PRNAV) (není nutné sledování výkonnosti) 

 Basic RNP 1 (sledování výkonnosti je vyžadováno) 

RNAV 5 vyžaduje přesnost ± 5 Nm po 95% doby ve vzduchu. 

RNAV 1 vyžaduje přesnost ± 1 Nm po 95% doby ve vzduchu. 

RNP 1 vyžaduje přesnost ± 1 Nm po 95% doby ve vzduchu a navíc 

sledování výkonnosti, použití je limitováno na 30 Nm od letiště vzletu 

nebo přistání. 

3) Koncová oblast (vzdušný prostor zahrnující přílety a odlety z letišť) 

 RNAV 1/2 (PRNAV) (není nutné sledování výkonnosti) 

 Basic RNP 1 (sledování výkonnosti je vyžadováno) 
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7.1. ATR traťový let (aktuální přesnost – deviace, offset let, 

využití VNAV informace z HT1000) 

ATR verze – 500 disponující samostatným navigačním systémem HT1000 je 

certifikován pro traťový provoz za podmínek RNAV 5, RNAV 2 a RNAV 1. 

V evropských vzdušných prostorech, části en-route, je vyžadována PBN RNAV 5, 

jejíž specifikace byly popsány v předchozí části. Přesné dodržování trati je 

zaručeno splněním navigační výkonnosti (přesnosti). 

Trať je do systému HT1000 zadávána před letem podle aktuálního OFP nebo 

z uložených tratí s následnou kontrolou podle OFP. Zadává se v několika 

formátech, které závisí na struktuře jednotlivých vzdušných prostorů: 

 jako DCT body, pokud je vzdušný prostor sestaven pouze ze vstupních a 

výstupních bodů (např. Rakousko, Maďarsko, část Skandinávie) 

 jako body a následně letová trasa (Česká republika, Německo, Polsko) 

Trať je v průběhu letu modifikována na základě zásahu ATC a následného 

zkrácení nebo v případě nutnosti obletění význačné oblačnosti, k tomuto kroku 

se může využít i funkce OFFSET, kterou si můžeme vytvořit trasu paralelní 

k naší původní trase, ve vzdálenosti 1 – 20 Nm vlevo nebo vpravo. Po zadání 

těchto kritérií se letoun následně přesune o požadovanou vzdálenost a nadále 

udržuje naší původní trasu. Nemusíme tedy při každé deviaci žádat ATC o 

povolení, ale pouze zažádáme například o „offset 2 Nm right of track“. 

Systém HT1000 také disponuje stránkou VNAV, která je vyplňována ještě před 

samotným letem. Po stisknutí klávesy VNAV se dostaneme do oddílu PERF INIT, 

kde se zadávají základní data o letu, jako je palivo na palubě, ZFW, požadované 

rezervy paliva, konečná letová hladina a rychlosti pro stoupání, traťový let a 

klesání k výpočtu předpokládaného příletu na jednotlivé body a cílové letiště, 

bodu dostoupání letové hladiny a bodu, kde bude zahájeno klesání. 

Tyto informace jsou velmi užitečné při plánování dalšího průběhu letu, zejména 

informace o TOD, podle které v kombinaci s aktuálním větrem můžeme lépe 

rozvrhnout průběh klesání, zejména pokud očekáváme zkrácení. Z praxe je 
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vypozorováno, že se velmi často vyplatí zažádat o klesání o zhruba 20 – 30 Nm 

před plánovaným TOD a to z několika důvodů. Letouny ATR většinou letí 

indikovanou cestovní rychlostí v rozpětí 180 – 210 kt a tak nám dřívější žádost 

o klesání poskytne dalších 30 – 60 kt navíc, které velmi často mohou způsobit 

změnu v celé sekvenci příletů na určité letiště. S dřívějším klesáním přichází 

také dřívější odhlášení z oblastní služby řízení letového provozu na přibližovací 

službu, která má tyto sekvence na starosti a může nám poskytnout zkratku, 

která mnohdy ušetří dalších 10 minut letu. Z toho vyplývající dřívější přílet až o 

15 min je v mnoha ohledech příjemný jak pro posádku, tak i pro společnost, kde 

letoun získá drahocenné minuty navíc ve svém průletu. V neposlední řadě je 

tento způsob klesání příjemnější i pro CC a pasažéry, protože sestup je mnohem 

plošší, než výchozí nastavený 3° sestup, který vyžaduje klesání 1500 – 2500 

ft/min v závislosti na rychlosti vůči zemi. 
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8. Závěr 

PBN, která pokrývá celou problematiku této diplomové práce, je hlavní 

prioritou pro další rozvoj navigačních systémů a vzdušných prostorů. Během 

dalších 15 let se očekává zdvojnásobení leteckého provozu a úkolem ICAO a 

odpovědných států je zajistit úspěšnou globální implementaci PBN, přestože 

koncept byl představen teprve v roce 2008 (nyní je PBN plán zaveden ve 109 

státech světa, pokrývající 60% letových tras). 

Hlavní problémy, které PBN řeší, se týkají přístupnosti letišť, zredukování 

infrastruktury a souvisejících nákladů, zvýšení kapacity vzdušných prostorů 

díky přesnější navigaci, větší flexibilita v poskytování více možností odlet, 

traťový let nebo přiblížení a s tím související redukce všudypřítomného hluku 

zejména spotřeby paliva (1-2% na každý let) – už pro 1% uspořeného paliva 

ročně znamená redukci nákladů o více jak 13 miliard korun a redukci produkce 

CO2 o 1,2 milionu tun. 

PBN také významně napomáhá k vymýcení situací jako jsou RWY EXCURSIONS 

(nejčastěji kvůli nestabilizovanému přiblížení) a CFIT (jasně daná příletová 

trasa a přiblížení s vertikálním vedením). Navíc rezoluce A37-11 nařizovala 

státům navrhnout pro všechny přístrojové dráhy APV (baro VNAV nebo LNAV) 

přiblížení – v roce 2017 je z celkových 3500 přístrojových drah přes 2500 

vybaveno přiblížením, které je založeno na PBN. 

ICAO při zavádění PBN asistuje poradenskou činností, analýzou požadavků na 

jednotlivé vzdušné prostory, poskytováním CBTs, pořádáním workshopů 

společně s IATA a EUROCONTROL a v konečné fázi asistencí při financování 

implementací těchto novinek, společně se Světovou bankou, investory a 

lokálními průmyslovými partnery. Vydává také závazný předpis PBN 9613 (nyní 

4. vydání, v roce 2018 je předpoklad pro 5. vydání, které bude pokrývat zejména 

novinku – odlety dle RNP AR).  
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České aerolinie, jako uživatel PBN, splňují veškeré základní podmínky pro 

legální operování v těchto vzdušných prostorech. V některých odvětvích 

(zejména v navigačních vybaveních letounů) však poskytují pouze základní 

pokrytí této problematiky – dostačující pro provoz. Je to díky charakteru flotily 

(zejména v případě letounů ATR), která není uzpůsobena na provoz ve více 

restriktivních vzdušných prostorech (RNP LPV, RNP AR). 

Otázkou je další vývoj flotily ČSA, vzhledem k nedávné změně většinového 

vlastníka na firmu Travel Service, a.s. a předpokládané unifikaci flotily nebo 

maximálně dvoutypovosti od roku 2020 (Airbus A320neo / A321LR a Boeing 

737MAX) není na místě modernizování turbovrtulové flotily na typ ATR 72-600 

i přesto, že po předpokládaném odchodu ATR 42-500 v roce 2018 zde vznikne 

prostor pro náhradu – ta však bude s největší pravděpodobností dočasně 

nahrazena typem ATR 72-500, se kterým se následně dolétá do roku 2020. 

Tento krok by měl smysl pouze v případě, že by byl vytvořen jasný dlouhodobý 

koncept o zachování regionální části flotily, kde turbovrtulový letoun ATR 

postačí a mnoha jiným typům je zdatným konkurentem. 
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