
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

FAKULTA DOPRAVNÍ 

 

 

 

 

 

David Novotný 

Provozní bezpečnost pozemního odbavení letadel 

 

Bakalářská práce 

 

 

Vedoucí práce: Ing. Slobodan Stojić 

                                       doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D. 

 

 

 

 

2018 



 



 



 



Název práce: Provozní bezpečnost pozemního odbavení letadel 

Autor:    David Novotný 

Obor:    Letecká doprava 

Druh práce:   Bakalářská práce 

Vedoucí práce:  Ing. Slobodan Stojić a doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D. 

Ústav letecké dopravy, Fakulta dopravní, České vysoké učení 

technické v Praze 

Abstrakt: 

Tato práce se zabývá procesy probíhajícími při pozemním odbavení letadel. Zkoumá rizika 

jednotlivých odbavovacích procesů, porovnává je s předpisy pro pozemní odbavení a hodnotí, 

jak moc závažná tato rizika v celém procesu odbavení jsou. Poté se snaží tyto procesy 

namodelovat pomocí modelovací metody STAMP, při níž se určují řídící prvky daného 

procesu, v nichž lze odstranit jednotlivá rizika. Na závěr jsou navrženy bezpečnostní bariéry 

pro úplné odstranění nebo alespoň minimalizování výskytu těchto rizik.  
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ÚVOD 

 

Letectví je nejmladším dopravním odvětvím na světě. Pro civilní účely, tedy přepravu osob 

z místa A do místa B, se začalo využívat teprve v první čtvrtině minulého století. Ovšem i za 

tak krátkou dobu prošlo velikými změnami a dnes je to jeden z nejvyužívanějších způsobů 

přepravy po světě. Tomu přispívá i vysoká rychlost, jakou jsou letadla schopna překonat tisíce 

kilometrů a dostat člověka z jedné strany zeměkoule na druhou. To v dnešní době trvá méně 

než jeden den. Obletět svět kolem dokola je dnes v rámci civilní dopravy možné dokonce do 

jednoho týdne. V dřívějších dobách by to trvalo několik týdnů, ne-li dokonce měsíců. Díky tomu 

projdou ročně letištními terminály po celém světě stamilióny cestujících a v každou chvíli bývá 

ve vzduchu přes deset tisíc letadel současně. 

I přes tyto skutečnosti je letecká doprava nejbezpečnější dopravou na světě. V poměru na 

přepravené osoby a počet uskutečněných letů je v letecké dopravě nejnižší pravděpodobnost 

úmrtí při letecké nehodě. Loňský rok 2017 byl dokonce z pohledu tragických nehod 

nejbezpečnějším v celé historii letectví. Za celý rok bylo na celém světě zaznamenáno pouze 

10 tragických nehod, při kterých umírali lidé. Z tohoto počtu bylo pouze 5 letů, které byly určeny 

přímo pro přepravu cestujících. Při všech nehodách zahynuly na celém světě celkově jen 44 

osoby na palubě letadla. Pro srovnání, jen na území České republiky zemřelo na silnicích 507 

lidí za stejné časové období, tedy za rok 2017. 

Ovšem i když je letecká doprava nejbezpečnějším druhem dopravy na světě, v celé oblasti 

letectví vždy budou existovat jistá rizika, která mohou jak ohrozit osoby, tak způsobit škody na 

majetku. Nebezpečí totiž nejsou vystaveni pouze cestující a posádka během samotných letů, 

ale také všichni pracovníci, kteří na letištích zajišťují technické odbavení letadel. Ti se téměř 

v každé situaci potýkají s určitými riziky, která je mohou ohrozit. 

Ve své práci si nejprve vyberu několik procesů, které probíhají v rámci celkového procesu 

pozemního odbavení letadel. Postupy těchto procesů nejprve popíšu krok za krokem                   

a srovnám je s předpisy dle organizací ICAO a IATA. Následně zvolím rizika, která se v těchto 

procesech vyskytují, ať už se jedná o rizikové činnosti, které ohrožují zdraví a životy účastníků 

odbavení nebo provozní postupy dle vyhlášek a předpisů, které by svým zněním nebo svou 

nejednoznačností mohly k takovýmto rizikům vést. 

Dále tyto mnou zvolené postupy zkusím namodelovat pomocí modelu STAMP a pokusím se 

odhalit, kde tato riziková místa vznikají a co k nim vede. Poté si určím řídící místa těchto 

procesů, která zodpovídají za tato riziková místa, a pokusím se těmto řídícím místům 

navrhnout bezpečnostní bariéry, které by co nejefektivnějším způsobem v ideálním případě 



10 

dopomohly k úplnému odstranění těchto rizikových míst z celého odbavovacího procesu nebo 

alespoň zajistily snížení bezpečnostních rizik, která tato riziková místa představují. Výsledkem 

této práce bude seznam těchto bezpečnostních bariér proti vybraným rizikům a jejich 

posouzení, zdali by bylo možné tyto bariéry implementovat do skutečného provozu při 

pozemním odbavení letadel, případně, jak moc náročná by tato implementace byla. 

Cílem této práce je navržení několika bezpečnostních bariér, které by bylo možné začlenit do 

odbavovacích procesů. 

 

1.         Analýza současných postupů 

1.1 Úvod do technického odbavení letadel. 

 

Odbavení letadel je velice složitý proces. V jednu chvíli se okolo letadla odehrává několik 

činností najednou. Některé činnosti jsou nezávislé na ostatních a lze je provést prakticky 

kdykoliv v průběhu odbavovacího procesu (například plnění paliva nebo doplňování 

cateringu), ale některé naopak musí jít v přesném sledu, aby nevznikaly průtahy mezi 

jednotlivými částmi odbavení a nedocházelo tak ke zbytečným zdržením (např. bez 

přistaveného nástupního mostu nebo schodů nemohou cestující vystoupit). „V letectví platí 

známé pravidlo, že letadlo, které létá, vydělává, proto je důležité, aby na zemi strávilo, pokud 

možno co nejkratší dobu“ [1]. Čas na odbavení jednotlivých letů se liší. Záleží to především na 

tom, jestli se jedná pouze o přílet letadla, odlet letadla nebo o tzv. průlet, což znamená, že 

letadlo, které přiletělo, po určitém čase zase odlétá. Doba průletu označuje čas mezi najetím 

na stojánku a jeho opětovným vyjetím nebo vytlačením. Liší se především podle toho, o jakou 

společnost se jedná nebo jakým typem letadla je daná linka obsluhována, a to od přibližně 30 

minut u některých nízkonákladových společností, až po dobu několik hodin u širokotrupých 

letadel. Mnohdy není času hodně, a proto i jakékoliv drobné zdržení v odbavovacím procesu 

může znamenat zpoždění odletu. A při vytížené letní sezóně, kdy se využívá slotová 

koordinace odletů a příletů na letišti, může i toto malé zpoždění přerůst do řádů hodin. 

Odbavovací proces tedy musí být co nejrychlejší a nejefektivnější. [1, 2] 

Ovšem ještě více než rychlost je důležitá bezpečnost. Ta má v dnešní době v letectví nejvyšší 

prioritu. Na bezpečnost je nutné dbát v každém okamžiku probíhajícího odbavení letadla. Do 

procesu odbavení se postupně zapojí mnoho lidí a stejně tak i nemalé množství mobilních 

mechanizačních prostředků (MMP), ať už motorizovaných nebo bez pohonu. MMP je 

v podstatě vše, co se pohybuje okolo letadla. Jsou to dopravníkové pásy, tahače vozíků neboli 

traktůrky, tahač pro vytlačení letadla ze stojánky neboli push-back a také cisterny s palivem. 
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V každou chvíli tak hrozí riziko úrazu osob nebo vzniku škody na majetku kolizí s jiným 

vozidlem MMP nebo dokonce přímo s letadlem. [1, 3, 4] 

 

1.2 Celkový proces odbavení letadel 

 

Odbavení letadla začíná již před samotným najetím letadla na stání. Nejprve je potřeba 

zkontrolovat odbavovací plochu a odstranit cizí předměty (z angličtiny Foreign Objects Debris 

neboli FOD), které se na této ploše nacházejí a které by mohly poškodit pneumatiku letadla, 

pokud by byly přejety, nebo které by mohly být nasáty do motoru a způsobit tak jeho zničení. 

Po najetí letadla na stání a jeho zastavení je jako první potřeba založit jeho kola špalky. Ty 

zabraňují samovolnému pohybu letadla po odbavovací ploše v případě selhání brzd. Bez 

tohoto úkonu se k letadlu nemůže přiblížit žádné vozidlo MMP. Následuje rozmístění 

výstražných kuželů okolo letadla, mající za úkol zvýraznění důležitých částí letounu, kolem 

kterých se často odbavovací technika pohybuje (konec křídel, motory …), aby se zabránilo její 

kolizi s těmito místy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1 – Přibližný časový harmonogram procesů při odbavení letadla. [1] 

Od tohoto okamžiku mohou začít procesy samotného odbavování. Na obrázku č.1 je vidět, že 

mnoho z těchto procesů probíhá současně a často zcela nezávisle na ostatních. K letadlu je 

přistaven nástupní most nebo schody, které slouží k výstupu a nástupu cestujících. Dále je 

k letadlu připojen pozemní zdroj energie (anglicky Ground Power Unit – GPU). Následuje 

proces vykládky zavazadel a carga nebo pošty ze zavazadlového prostoru. Po vyložení všech 

kufrů a nákladu se okamžitě začíná s nakládkou na další let. Dále se plní letadlo leteckým 
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palivem. To může být plněno buď z hydrantového systému zabudovaného u každé stojánky, 

nebo pomocí mobilních cisteren, které přijedou ke křídlu letadla. Současně s těmito úkony 

probíhá úklid kabiny letadla, do které je zároveň doplňován catering na další let. Také probíhá 

tzv. cabin servis. To obnáší doplnění užitkové a pitné vody a také vypuštění a vyčištění 

toaletního systému.  

Na závěr celé nakládky dochází k uzavření dveří nákladového prostoru. Po nastoupení 

cestujících a vyřízení veškeré dokumentace se uzavírají i dveře kabiny a může dojít 

k odstavení nástupních schodů nebo mostu od letadla. V současné chvíli piloti nahazují 

pomocnou jednotku (anglicky Auxiliar Power Unit – APU). Jakmile je tato jednotka v chodu, je 

odpojen pozemní zdroj. Uklízejí se výstražné kužely a špalky. V této chvíli je letadlo připraveno 

k zahájení pojíždění nebo k připojení tahače a vytlačení pomocí tahače z neprůjezdné 

stojánky. 

Ačkoliv se celkový průběh odbavovacího procesu ve většině případů zdá naprosto stejný, 

může se v mnohých svých částech lišit. Tyto odlišnosti závisí na mnoha faktorech. Tyto faktory 

jsou typ odbavovaného letadla, společnost, která tím letadlem přiletěla, nebo také typ stání, 

na kterém je letadlo odbavováno. Svou roli určitě hrají i různé postupy odbavení na jednotlivých 

letištích i metodiky samotných handlingových společností.  

Jelikož je odbavovací proces složen z mnoha malých podprocesů, jak je již naznačeno výše, 

budu se v této práci zabývat jen některými z nich. Jedná se o následující procesy popsané       

v bodech 1.2.1 – 1.2.6.  [1, 3, 5] 

 

1.2.1      Příjezd letadla na stání 

 

Při najíždění na stání je letadlo naváděno za pomoci automatického dokovacího systému nebo 

osoby, která je k tomu speciálně určena. Navádění na stání zajišťuje, aby letadlo stálo na 

požadovaném místě a určené pozici, tedy rovnoběžně se středovou osou stání s předním 

podvozkem na příčce zastavení pro daný typ. V průběhu najíždění letadla musí všechny osoby 

určené k odbavení letadla, včetně techniky k tomu určené, čekat v takzvaném pohotovostním 

stání. Na samotné stání nesmí nikdo vstoupit ani najet žádným vozidlem MMP, dokud letadlo 

plně nezastaví, nevypne motory a nezhasne anti-kolizní maják (AKM). Po zastavení letadla je 

na řadě založení kol podvozku špalky zabraňujícími v jeho samovolném pohybu. Pouze v tuto 

chvíli musí do stání vstoupit jedna osoba za účelem umístění špalků ke kolům na přední 

podvozkové noze. Teprve poté, co posádka obdrží signál, že jsou špalky přiloženy, je možné 

motory a anti-kolizní maják vypnout. Následuje zašpalkování kol na hlavním podvozku                

a rozmístění výstražných kuželů okolo letadla. Ve stejné chvíli ramp agent, který má na starosti 
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celý odbavovací proces, obejde letadlo a zkontroluje, nejsou-li na něm drobná poškození. Ta 

mohla být způsobena například srážkou s ptákem nebo třeba neopatrným počínáním v místě 

odletu, kde si tohoto poškození nemuseli všimnout, případně jej posádce nenahlásili. Posádka 

by měla vědět o jakémkoliv drobném poškození pláště letadla a rozhodnout, zda představuje 

hrozbu pro bezpečné provedení letu. I malá rýha nebo promáčklina v plášti totiž může způsobit 

katastrofu. Po zkontrolování může započít samotný proces technického odbavení. [1, 5] 

Nákres stání včetně osy stání a příčky zastavení je na obrázku č.2 

Obrázek č.2 – Nákres dvou sousedících stání [6] 

 

1.2.2      Vytlačení letadla ze stání pomocí push-backu 
 

Po ukončení všech odbavovacích procesů dochází k uzavření všech dveří nákladového 

prostoru a kabiny pro cestující. Dochází k odpojení GPU od letadla a je odstaven nástupní 

most nebo schody. Veškerá technika musí být zaparkována v pohotovostním stání mimo obrys 

samotného stání a výstražné kužely jsou uklizeny na příslušné místo. Ramp agent obejde 

letadlo a provede vizuální kontrolu, jestli jsou všechny dveře letadla plně uzavřeny a zda na 

některém místě v průběhu odbavení nedošlo k poškození letadla. Zároveň společně 

s ostatními účastníky odbavovacího procesu provede kontrolu přítomnosti FOD pod letadlem. 

Pokud jsou FOD přítomny, je nutné tyto předměty odstranit. Na závěr této obhlídky je nutné, 

aby ramp agent do podvozkové nohy na přídi umístil odpojovací čep, který zajišťuje odpojení 

hydraulického systému příďového podvozku. Díky tomu je možné s příďovým podvozkem, ke 

kterému je připojen tahač při push-backu, bez problémů otáčet a tím řídit směr vytlačení, aniž 
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by došlo k poškození podvozku. Po umístění tohoto čepu následuje připojení tahače. 

V průběhu celého procesu vytlačení komunikuje s posádkou letadla pověřená osoba pomocí 

intercomu, při čemž užívá standardizované fráze. Na některých letištích to může být přímo 

osoba obsluhující tahač, někde naopak tento úkol vykonává ramp agent. Tato osoba, která 

vede komunikaci, je zároveň osobou odpovídající za celý průběh vytlačení. Není-li možné 

navázat komunikaci přes intercom, je nutné, aby byla s piloty zajištěna vizuálně pomocí 

určitých neverbálních signálů. 

Jakmile komunikující osoba obdrží signál od posádky, je letadlo vytlačeno ven ze stání na 

pojezdovou dráhu na místo k tomu určenému. V průběhu tohoto úkonu jsou startovány motory, 

které poté až do zahájení samotného pojíždění běží na volnoběh. Po dosažení předepsané 

pozice letadla na pojezdové dráze je tahač odpojen od příďové nohy a je znovu zapojen 

hydraulický systém příďového podvozku vytažením odpojovacího čepu. Aby nedošlo 

k zapomenutí jeho vytažení, je tento čep opatřen velikou červenou stuhou s anglickým 

nápisem Remove before flight (Odstranit před letem). Tahač opustí pojezdovou dráhu a pokud 

je komunikace zajišťována ramp agentem, tak ten musí nejprve odpojit konektor intercomu       

a poté se také vzdálí mimo pojezdovou dráhu. Na závěr celého procesu osoba zodpovědná 

za průběh vytlačení dá posádce signál All Clear. Standardně se užívá signál zdvižené pravé 

ruky se vztyčeným palcem, ve které zároveň tato osoba drží odpojovací čep jako ujištění 

posádky, že byl hydraulický systém příďového podvozku znovu zapojen. Tímto signálem, který 

je znázorněn na obrázku č.3, posádce oznamuje, že kolem letadla nikdo a nic nezůstal a je 

možné zahájit pojíždění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.3 – Signál All Clear s variantou bez naváděcích tyčí (vpravo), nebo bez nich [5] 
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Při procesu vytlačení může také letadlo doprovázet takzvaný wingwalker. Ten má za úkol jít 

s vytlačovaným letadlem na úrovni jeho hlavního podvozku ve vzdálenosti minimálně jednoho 

metru od úrovně konce křídel a po celou dobu průběhu vytlačení sledovat prostor za 

vytlačovaným letadlem, jestli se tam nenacházejí nějaké překážky, o které by vytlačované 

letadlo mohlo zavadit, čímž by došlo k jeho poškození. Takovouto překážkou může být sloup 

osvětlení nebo třeba i jiné letadlo stojící na vedlejší stojánce. Pokud by se za vytlačovaným 

letadlem skutečně nějaká takováto překážka nacházela, je jeho povinností dát signál řidiči 

tahače, aby byl proces vytlačení okamžitě zastaven a nedošlo ke srážce. V některých 

případech je také povinnost wingwalkera po odpojení tahače umístit před příďový podvozek 

špalek, aby bylo zabráněno pojezdu letadla vpřed dříve, než je odstraněn odpojovací čep            

a odpojen konektor intercomu. Teprve poté může špalek odstranit a opatrně se od letadla 

vzdálit společně s ramp agentem. Využití pozice wingwalkera není povinné. Záleží na 

postupech letiště nebo dané společnosti. Někdy není využíván vůbec případně jeho funkci 

zastávají osoby stojící na okraji odbavovacího stání v dostatečně bezpečném odstupu od 

vytlačovaného letadla. Pokud je osobou zodpovědnou za vytlačení ramp agent, který je 

připojen pomocí sluchátek s interkomem nebo komunikující s posádkou pomocí vizuálních 

signálů, stává se tato osoba zároveň wingwalkerem. V některých případech je však využívána 

ještě jedna osoba, která jde na opačné straně letadla, než na které jde ramp agent. 

V takovémto případě každý kontroluje prostor za letadlem na své straně. 

Proces vytlačení ze stojánky pomocí push-backu se užívá na stání typu Nose-In. To znamená, 

že letadlo samo najede na stání na vlastní pohon popředu, nosem k letištní budově, kde se 

tento typ stání nejčastěji vyskytuje, ovšem ne nutně. Tato budova nebo třeba jiná překážka mu 

ale brání k vyjetí přímo vpřed na vlastní pohon nebo alespoň k otočení a odjetí na stejnou 

pojezdovou dráhu, odkud na stání prve zajíždělo. Při push-backu jsou využívány dva postupy.  

Prvním postupem push-backu je vytlačení pomocí oje. Oj je nejprve na jednom konci připojena 

k příďovému podvozku letadla a poté druhým koncem k tahači. Jakmile je oj připojena k tahači, 

jsou od letadla odstraněny všechny špalky. Poté může začít samotné vytlačení. V tomto 

případě je nezbytně nutné využití alespoň jednoho wingwalkera, jehož úkolem bude po 

ukončení samotného vytlačení odpojit oj. Ta musí být nejprve odpojena od tahače, aby mohl 

poodjet od letadla. Následuje odpojení oje od příďového podvozku letadla. Jakmile je oj 

odpojena, připojí se opět k tahači, který nyní může opustit pojezdovou dráhu do bezpečné 

vzdálenosti. Tento přesný postup je nutný, jelikož mechanismus připojení a odpojení oje 

k příďovému podvozku se různí podle typu letadla, které je vytlačováno. V některých 

případech tak není možné odpojit oj od letadla, pokud není její druhý konec volný. Po odpojení 

oje se pokračuje v procesu po vytlačení stejně, jak je popsáno výše. 
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Druhým způsobem push-backu je vytlačení pomocí bezojového tahače. Tento tahač je 

vybaven zařízením, které pomocí čelistí zachytí příďový podvozek letadla a následně jej 

pomocí hydrauliky zvedne pár centimetrů do vzduchu. To zajistí, že příďový podvozek není při 

vytlačení smýkán po povrchu odbavovacího stání a pojezdové dráhy, jelikož díky uchycení kol 

čelistmi tahače se tato kola nemohou otáčet, takže by docházelo k poškozování pneumatik 

třením o povrch pojezdové dráhy, pokud by nebyl příďový podvozek zvednut. Poté opět 

dochází k vytlačení na místo k tomu určené. Před připojením tahače je nutné odstranit špalky 

od předních kol. Pokud by odstraněny nebyly, nebylo by možné tahač připojit. Jakmile tahač 

najede k podvozkové noze a čelisti se okolo ní sevřou, je možné odstranit i zbývající špalky      

u hlavního podvozku. U tohoto způsobu není asistence wingwalkera nutná, jelikož po ukončení 

vytlačení tahač sám dokáže příďový podvozek zase položit na zem a odpojit čelisti zvedacího 

zařízení. Poté opět následují již výše zmíněné procedury od odjezdu tahače až po signál od 

osoby odpovědné za vytlačení směrem k posádce. [1, 5] 

 

1.2.3      Opuštění stání na vlastní pohon 

 

Tento proces je, na rozdíl od procesu popsaného v předchozím bodě, jednodušší. Využívá se 

na otočných stáních, kde letadlo pomocí vlastního pohonu na stání najede a buď před nebo 

po ukončení odbavení se na tomto stání otočí a vyjíždí zpět na pojezdovou dráhu, ze které na 

toto stání vjelo. Nebo se také využívá na stáních průjezdných. Na tato stání letadlo pomocí 

svého pohonu najede a po ukončení odbavovacího procesu z něj opět na vlastní pohon vyjíždí 

směrem vpřed, aniž by se muselo otáčet.  

Po dokončení odbavení jsou stejně jako u procesu vytlačení uzavřeny všechny dveře 

nákladových prostorů a také dveře kabiny pro cestující. Poté je odpojen pozemní zdroj energie, 

odstavena veškerá technika, uklizeny výstražné kužely a odstaveny nástupní schody od 

letadla. Na těchto stáních se většinou nevyužívá nástupních mostů. V tuto chvíli nestačí, aby 

letištní technika používaná při odbavení letadla byla pouze odstavena v pohotovostním stání. 

Je velice důležité, aby byla zároveň umístěna tak, aby bylo umožněno otočení letadla na stání 

nebo jeho volný výjezd ven, aniž by hrozila kolize s touto technikou. Ramp agent opět provede 

vizuální kontrolu uzavřených dveří a jestli nedošlo k poškození letadla. Následně odstraní 

případné FOD. 

Jakmile je tento úkon ukončen, připojí se ramp agent, odpovědný za celý odbavovací proces, 

přes sluchátka s mikrofonem k intercomu, aby mohl komunikovat s posádkou. Poté jsou 

odstraněny špalky od hlavního podvozku. Následuje startování motorů. Jakmile motory běží 

na volnoběh, jsou odstraněny špalky od příďového podvozku a ramp agent odpojí konektor 
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intercomu. Nato se vzdálí do dostatečné vzdálenosti, aby mohlo letadlo bez problémů vyjet,   

a stejně jako v případě push-backu, ukáže pilotům signál značící, že je možné začít pojíždět, 

tentokráte však bez odpojovacího čepu, který při tomto procesu není používán. 

Tento proces se drobně liší u letadel s turbovrtulovým pohonem. Ta jsou určena pro kratší lety 

v nižších výškách. I se zvyšující se rychlostí letu účinnost jejich motorů klesá. Jsou tedy 

většinou určené pro menší počet pasažérů. Díky tomu většinou nestojí na stáních u mostu. 

Například dle provozních postupů na letišti v Praze vždy chodí na stojánky vzdálené od 

letištních budov. Tato letadla velice často nejsou vybavena APU, které je nutné pro spuštění 

motorů, jelikož zajišťuje elektrickou energii potřebnou k jejich nastartování. V případě 

odbavení těchto letadel je tedy nutné odpojit GPU od letadla teprve až po nahození alespoň 

jednoho z motorů. 

Letadla s turbovrtulovými pohonnými jednotkami jsou také schopna opuštění odbavovacího 

stání pomocí takzvaného powerbacku. Jedná se o vycouvání ze stojánky pomocí reverzního 

tahu vlastních pohonných jednotek. Na letišti v Praze se tento postup používá pouze na 

odlehlých stojánkách s označením 70-76. Tyto stojánky jsou takzvaného typu Nose-In i přesto, 

že se nenacházejí přímo u letištní budovy. Procesu powerbacku se již dále v této práci nebudu 

věnovat. [1, 5, 7] 

 

1.2.4      Pohyb okolo pohonných jednotek při odbavení 

 

Pohyb okolo pohonné jednotky letadla je běžnou činností při odbavovacím procesu. Nejčastěji 

k němu dochází, pokud se osoba, která neřídí žádné vozidlo MMP, potřebuje přesunout 

z přední části stání do zadní a obráceně, například aby otevřela zadní nákladové dveře. Dále 

také při vykonávání tzv. Walk Around prohlídky, kdy ramp agent po příletu anebo před příletem 

a také pilot v průběhu odbavení obcházejí letadlo za účelem kontroly jeho stavu. Při vykládce 

u předních nákladových dveří se okolo pohybují také vozidla MMP. Ta však musí dodržovat 

povinný bezpečnostní odstup, aby nedošlo k poškození motoru. Je-li letadlo v tzv. 

kontejnerové verzi, tedy je-li upraveno pro přepravu kontejnerů ULD (anglicky Unit Load 

Device) a palet, je možný i pohyb vozidel MMP pod křídlem letadla. A to v případě, má-li za 

sebou toto vozidlo zapřaženy podvalníky určené pro přepravu ULD a je-li splněna podmínka, 

že jsou tyto podvalníky prázdné. Tato výjimka je za účelem najetí nebo naopak odjetí 

od vysokozdvižné plošiny. 

U turbovrtulových letadel dochází při vykládce k pohybu okolo motorů pouze u typu ATR, 

jelikož je jeho nákladový prostor umístěn v přední části trupu před křídlem, a tedy i motorem. 

V této chvíli je tento pohyb spojen se samotným vykládacím a nakládacím procesem. Což 
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znamená otevření dveří nákladového prostoru, najetí dopravníkového pásu, vystoupání 

určené osoby dovnitř a následovná vykládka nebo nakládka zavazadel, pošty a carga. Ještě, 

než tato osoba vystoupá nahoru, je třeba zkontrolovat, zda je zvednuté zábradlí podél 

dopravníkového pásu. To zabraňuje pádu osob z dopravníkového pásu, který u některých typů 

letadel může být i v několika metrové výšce nad zemí. Nákladový prostor u ATR sice není v tak 

velké výšce, takže by se mohlo zdát zvednutí zábradlí jako zbytečný krok. Ovšem jelikož se 

celý proces najetí techniky a vykládky odehrává v těsné blízkosti vrtule od pohonné jednotky, 

je i zde zdvižení zábradlí proti pádu na místě. [1, 5] 

 

1.2.5      Spouštění pohonných jednotek s nefunkčním APU 

 

Pomocná jednotka neboli APU je malý proudový motor umístěný většinou v zadní části letadla. 

V případě nečinnosti motorů se stará o dodávku elektrické energie a vzduchu do kabiny. Po 

najetí letadla na stání běží do doby, dokud není letadlo připojeno na GPU. Spuštěno je opět 

krátce před ukončením odbavovacího procesu a jakmile se tak stane, je možné pozemní zdroj 

odpojit. APU poté slouží k roztočení motorů při jejich startování tím, že do nich dodává proud 

vzduchu o vysoké rychlosti a také elektrický proud. Při samotném letu poté slouží k dodávce 

energie v případě výpadku hlavních motorů. Pokud dojde k poruše APU, a to tak není dále 

funkční, není to pro let veliká ztráta, jelikož po nahození motorů není již tato jednotka dále 

potřeba a je z pravidla vypnuta až do doby, než letadlo přistane a najíždí na stání. V takovémto 

případě je nutné startovat motory ještě před zahájením vytlačení při speciální proceduře, a ne 

až v jeho průběhu. 

Po ukončení nakládky se k letadlu ponechává připojeno GPU. Jakmile dojde k odstavení 

nástupního mostu nebo schodů, je k letadlu přistavena pomocná startovací jednotka (anglicky 

Auxiliary Starter Unit – ASU), která místo APU zajišťuje přívod vzduchu do motoru potřebný 

pro jeho nahození. Ponechané GPU nahrazuje dodávku elektrické energie. Poté jsou 

odstraněny špalky od hlavního podvozku. V případě stání na průjezdných stojánkách se 

odstraňují od obou podvozkových noh hlavního podvozku. Při stání na stojánkách typu      

Nose-In se odstraňují jen na jedné straně. Vždy je to strana letadla, u které nestojí jednotka 

ASU. Pak dochází k nahození jednoho z motorů a sice toho, na jehož straně byly odstraněny 

špalky. Teprve, když je jeden z motorů v chodu, je možné ASU i GPU odpojit a odklidit na 

určená místa. 

Od této chvíle pokračuje proces opuštění odbavovacího stání jako obvykle, pouze s tím 

rozdílem, že aby mohl být nahozen druhý motor, nemůže ten první běžet pouze na volnoběh, 

jak je tomu při běžném vytlačení, ale musí být již ve vyšších otáčkách. Při opouštění 
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průjezdného stání jsou po nahození druhého motoru odstraněny špalky od příďového 

podvozku a po ustoupení všech osob do bezpečné vzdálenosti může letadlo odjet. Při 

vytlačení je po připojení tahače nejprve nutné velmi opatrně odstranit špalky od hlavního 

podvozku na straně, kde dosud motor neběží. Poté je možné zahájit vytlačování se spuštěním 

druhého motoru a s následujícími procesy popsanými v předchozích bodech. [1, 5] 

 

2. Identifikace problémů v procesu odbavení letadel 

 

V předchozí kapitole jsem popsal, jak probíhá celý proces odbavení, a podrobněji znázornil 

několik vybraných procesů, kterým se budu dále věnovat. Téměř při všech činnostech, které 

jsou součástí těchto procesů, vznikají nebo mohou vznikat rizikové situace. Některá rizika 

nejsou tak nebezpečná pro osoby, techniku nebo pro samotný průběh odbavovacího procesu. 

Jiná rizika však mohou vyústit v úraz či v nejhorším případě dokonce smrt některé z osob 

účastnících se odbavení. Nebo také mohou vést k poškození nebo zničení letištní techniky či 

dokonce samotného letadla. Z výše popsaných procesů jsem vybral několik rizik, která budu 

dále rozebírat. 

 

2.1 Pohyb osob okolo běžících motorů 

 

Při celém odbavovacím procesu nastává jednoznačně největší riziko, pokud se kdokoliv 

z účastníků odbavení přiblíží k nastartovaným motorům letadla. Každý, kdo tak učiní, 

vystavuje sebe smrtelnému nebezpečí. K tomuto riziku dochází v procesu najíždění letadla na 

stání anebo naopak po ukončení odbavovacího procesu, kdy letadlo opouští stání, na kterém 

bylo odbavováno, ať už za pomoci vytlačovacího tahače nebo vlastních motorů na průjezdném 

stání. 

Při procesu nájezdu na stání hrozí nebezpečí, dokud letadlo úplně nezastaví a nedojde 

k úplnému vypnutí motorů a zároveň není vypnut anti-kolizní maják signalizující osobám 

pozemní obsluhy, že je nebezpečné se k letadlu přibližovat. Především v momentě 

zašpalkování přední podvozkové nohy letadla, ke kterému dochází právě ještě před vypnutím 

motorů okamžitě po zastavení letadla. Založení kol hlavního podvozku je možné teprve po 

úplném vypnutí motorů a zhasnutí anti-kolizního majáku. 

Při výjezdu letadla ze stání záleží na tom, jaký způsob výjezdu ze stání je aplikován. Při 

výjezdu ze stání na vlastní pohon je rizikový okamžik spuštění motorů. V této chvíli již musí 

být odstraněny špalky od hlavního podvozku, jelikož jakmile motory běží, není možné se 
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k podvozku již přiblížit. Osoba, která je odpovědna za odstranění špalků od přední podvozkové 

nohy, musí postupovat velice opatrně, aby se nepřiblížila k nebezpečnému prostoru u sacího 

otvoru motoru. Při odchodu od letadla je také důležité, na které místo se osoba staví, jelikož 

po vyjetí letadla může dojít k zasažení osoby vytékajícími plyny za letadlem. 

Pokud je letadlo ze svého stání vytlačeno pomocí push-backu, není potřeba řešit chvíli, kdy 

dochází k odstranění špalků, jelikož ke startování motorů dochází v momentě, kdy již 

vytlačovací proces probíhá. V tuto chvíli jsou v ohrožení osoby, které se na vytlačení podílejí 

na pozici wingwalkera. Poslední z vybraných procesů, při kterém hrozí nebezpečí související 

s běžícími motory je proces spouštění motorů s nefunkčním APU popsaný v bodě 1.2.5. [1, 5] 

 

2.2 Procedura wingwalker 

 

Jak je popsáno v předchozí kapitole, užití postupu wingwalker při vytlačení letadla 

z odbavovacího stání není povinné ve všech případech. Nutné je pouze v případě vytlačení 

pomocí ojového tahače, a to především za účelem odpojení oje od podvozkové nohy 

vytlačovaného letadla. 

U této procedury hrozí riziko v obou případech. Když využívána je, ovšem i když naopak 

využívána není. V případě prvním, tedy když je tato procedura využita, je velice důležité, kam 

až wingwalker při vytlačení jde. Někdy jde pouze na hranici odbavovacího stání. V této situaci 

běžně osobám vykonávajícím tuto činnost žádné riziko nehrozí. V některých případech však 

tuto hranici překračuje a jde s vytlačovaným letadlem až do té doby, dokud tahač s připojeným 

letadlem nezastaví. K tomu dochází vždy, když je letadlo vytlačováno pomocí oje, nebo je-li 

vyžadován postup s přiložením špalku před příďový podvozek, do doby, dokud ramp agent 

neodstraní odpojovací čep a neodpojí sluchátka intercomu. V případě, že wingwalker opravdu 

jde s letadlem až do pojezdové dráhy, se problémem stává riziko popsané v předchozím bodě. 

Je mu vystaven samotný pracovník odbavovací společnosti, ať už se jedná o ramp agenta 

nebo osoby pozemní obsluhy. V opačném případě hrozí riziko především pro samotné letadlo, 

které je vytlačováno, ale také i pro další předměty, či potenciální překážky nacházející se 

v oblasti okolo pojezdové dráhy. [5] 

 

2.3 Rizika při spouštění motorů bez funkčního APU 

 

Poslední z vybraných procesů, při kterém hrozí nebezpečí související s běžícími motory, je 

proces spouštění motorů s nefunkčním APU popsaný v bodě 1.2.5. V tomto případě se opět 
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jedná o pohyb osob okolo spuštěných motorů, ale v tuto chvíli je riziko možná ještě vyšší než 

v případech předchozích. Motory se při této proceduře spouštějí ještě před připojením letadla 

k tahači. Působení motorů tedy nemusí být vystaveni pouze účastníci vytlačovacího procesu, 

ale mohou to být i ostatní členové odbavovacího týmu, pokud se včas nevzdálí do bezpečné 

vzdálenosti. Navíc díky tomu jsou riziku vystaveni delší dobu. [5] 

 

2.4 Riziko při pohybu okolo motorů turbovrtulových letadel 

 

Při pohybu okolo motoru je největším rizikem poškození samotného motoru, ať už například 

pádem na jakoukoliv jeho část, zachycením osoby o některý z jeho prvků nebo nárazem do 

motoru vozidlem MMP. Zvýšené opatrnosti při pohybu okolo motorů napomáhá rozestavení 

výstražných kuželů okolo letadla, které zvýrazňují nejdůležitější části letadla. Na obrázku č. 4 

je vidět základní rozmístění kuželů okolo turbovrtulového letadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.4 – Základní rozmístění kuželů okolo turbovrtulového letadla [5] 



22 

Při pohybu v přední části letadla okolo sacího otvoru motoru je tedy nutné, aby byl kolem 

motoru (a nejen kolem něj, ale kolem celého letadla) dodržován bezpečností odstup. Pro 

vozidla je tento odstup dán vymezeným bezpečnostním prostorem 3 m od jeho obrysu, do 

kterého není povolen pohyb vozidlům, která nevyžadují přímý kontakt nebo bezprostřední 

přiblížení k trupu letadla, například za účelem nakládky a vykládky zavazadel, plnění paliva 

nebo nástupu cestujících. Tento bezpečnostní prostor se může někdy lišit. Záleží na letišti, 

kde odbavovací proces probíhá. Ovšem na jeho velikosti nezáleží jen na letišti. Svou vlastní 

úpravu tohoto rozměru si mohou zvolit i letecké společnosti nebo i samotné odbavovací 

společnosti, které tyto letadla odbavují. Obrys bezpečnostního prostoru okolo letadla je 

znázorněn na následujícím obrázku č.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.5 – Povinná bezpečnostní zóna okolo letadla [6] 

Prostorem pod křídlem, a tedy i okolo boční části motoru pod křídlem, mají vozidla MMP až na 

dvě výjimky zákaz veškerého pohybu. První výjimkou je najetí cisterny s palivem pod křídlo 

k plnícím ventilům, kde to rozměry letadla dovolují, za účelem plnění paliva do letadla. Druhým 

speciálním případem pohybu vozidel MMP okolo motoru je již zmíněný případ najíždění se 

zapojenými prázdnými podvalníky k vysokozdvižné plošině v případě, že je odbavované 

letadlo v kontejnerové verzi.  

Při odbavení turbovrtulových letadel se riziko opět zvyšuje, jelikož je nutné dbát zvýšené 

opatrnosti okolo listů vrtule. Ta by se mohla nešťastnou náhodou totiž spustit. Na některých 

letištích z tohoto důvodu platí úplný zákaz pohybu celým prostorem pod křídlem. [1, 3, 5, 6] 
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3. Analýza vlivu přispívajících faktorů 

 

Z předchozí kapitoly mám již určená rizika, která budu dále rozebírat. Nyní je ale potřeba říci, 

proč jsou tato rizika takovým problémem.  

 

3.1 Riziko spuštěných pohonných jednotek 

 

Pokud by se kdokoliv přiblížil do prostoru kolem vstupního otvoru neboli sání motoru, tedy 

z přední strany motoru, riskuje, že bude nasát dovnitř, kde by s největší pravděpodobností 

utrpěl smrtelná zranění lopatkami ventilátoru. Nastartovaný motor má totiž obrovskou sací sílu, 

a to i v případě, pokud motor běží pouze na volnoběh. Proto je důležité dodržovat bezpečnou 

vzdálenost od vstupního otvoru do motoru, pokud tento motor běží. Je známo několik případů, 

kdy se osoba přiblížila nebo stála příliš blízko běžícího motoru a byla nasáta. 

Nebezpečí u běžících motorů nevzniká pouze v přední části okolo sacího otvoru, ale také na 

druhé straně za výtokovou tryskou motoru. V těchto prostorách totiž z motoru vysokou 

rychlostí vystupuje proud horkého vzduchu, který prošel vysokotlakou částí motoru přes 

spalovací komoru. Pokud by se jakákoliv osoba dostala za tuto výtokovou trysku, utrpěla by 

těžké popáleniny na těle, způsobené horkým vzduchem. Také by mohlo dojít k poškození 

dýchacích cest a plic vlivem vdechnutí příliš horkého vzduchu. V takovémto případě se jedná 

o velice vážná zranění, která velmi často mohou skončit i smrtí. Jak je z obrázku č.6 patrné, 

riziko za výstupní tryskou motoru nehrozí pouze při pohybu těsně za motorem. Plyny 

vystupující z motoru mají velice vysokou rychlost i ve větší vzdálenosti. Pokud navíc letadlo 

nestojí na stání pouze na volnoběh, ale pojíždí po pojezdové dráze za pomoci vlastních 

pohonných jednotek nebo je dokonce prováděna motorová zkouška, je rychlost vystupujících 

plynů ještě vyšší a tím se i výrazně prodlužuje vzdálenost za letadlem, ve které ještě hrozí 

nebezpečí. Proud za motorem je schopen osobu, která by se do této nebezpečné oblasti 

dostala, odfouknout i několik desítek metrů daleko. U některých letadel se jedná dokonce           

o takovou sílu, která dokáže například převrátit i automobil. Pokud tedy pozemní komunikace 

na letišti vede v některých místech za zadní částí odbavovacího stání, je v okamžiku, kdy 

dochází ke spouštění motorů, nezbytně nutné veškerý provoz na ní zastavit a obnovit až po 

vypnutí motorů nebo poté, co letadlo stojánku opustí. Z tohoto důvodu je také nutné při 

vyjíždění letadla ze stání na vlastní pohon odstranit špalky od hlavního podvozku ještě před 

spuštěním obou pohonných jednotek. Jakmile jsou totiž motory spuštěny, není možné se 

k nohám hlavního podvozku přiblížit bez vystavení se horkým plynům vytékajícím vysokou 

rychlostí za motorem. 
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Na obrázku č.6 jsou vidět nebezpečné zóny před i za běžícím leteckým motorem. V těchto 

zónách je za chodu motorů zakázán veškerý pohyb osob a vozidel MMP. Rozměry těchto zón 

se mohou lišit podle typu letadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.6 – Nebezpečné zóny v okolí běžících motorů [6] 

3.2 Wingwalker 

 

Pokud je tato procedura využívána a osoby jdou až do pojezdové dráhy, jsou tato rizika totožná 

s rizikem z předchozího bodu, tedy s pohybem okolo běžících pohonných jednotek. 

Wingwalker se totiž pohybuje okolo letadla přímo v momentě, kdy jsou motory startovány. 

Setrvává zde, i když již plně běží, byť jen na volnoběh, a to do té doby, než je letadlo odpojeno 

od tahače. Má tak větší přehled o překážkách okolo vytlačovaného letadla, ovšem je delší 

dobu vystaven riziku z přiblížení se k běžícím motorům. Toto riziko se ještě zvyšuje, je-li nutné, 

aby se osoba provádějící proceduru wingwalkera přiblížila více k letadlu, i když je třeba se 

přiblížit pouze k oblasti okolo přední podvozkové nohy, po jeho umístění na určené místo na 
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pojezdové dráze. K tomu dochází v momentech, kdy ramp agent odstraňuje odpojovací čep, 

aby znovu zapojil hydraulický systém přední podvozkové nohy nebo aby odpojil intercom.          

U běžného pracovníka k tomu dochází v případech, pokud vytlačení probíhá pomocí oje nebo 

v případě, kdy je vyžadováno založení příďového kola špalkem okamžitě po odpojení tahače. 

Po celou tuto dobu hrozí riziko jeho nasátí v důsledku neopatrného pohybu nebo omylu 

někoho z účastníků vytlačovacího procesu. Jedním z těchto případů je například i událost 

z prosince roku 2015, kdy na letišti v Bombaji při vytlačovacím procesu jeden z pilotů, 

s největší pravděpodobností, omylem spustil jeden z motorů dříve. Tím došlo k nasátí                 

a usmrcení technika pozemního odbavení, který v daném momentě stál nedaleko sacího 

otvoru. [8] 

V případě opačném, kdy tato procedura využívána není, hrozí, že by letadlo mohlo při 

vytlačení zavadit o nějakou překážku, ať už koncem křídla nebo ocasem, jelikož samotný řidič 

push-backu nemůže mít ze svého místa dostatečný přehled o tom, zdali se nějaká z těchto 

překážek za letadlem nachází nebo ne. Kolize letadla s překážkou, ať už se jedná například    

o vozidlo MMP nebo jiné letadlo, znamená poškození letadla a v lepším případě několik hodin 

zpoždění letu způsobené čekáním, než proběhne kontrola poškozené části a její výměna, 

nebo dokud není k dispozici náhradní stroj. V horším případě při závažnějších poškozeních 

letadla hrozí jeho okamžité vyřazení mimo provoz. [1, 5, 6] 

 

3.3 Bez APU 

 

V tomto případě hrozí riziko největší, jelikož v momentě spuštění jednoho z motorů je nutné, 

aby stále byla zašpalkována jedna z noh hlavního podvozku. Ačkoliv ta se nachází na druhé 

straně trupu než motor, který se nahazuje pomocí ASU a který poté běží, tak znamená veliké 

riziko pro osobu odbavení nucenou se k této noze přiblížit a špalky odstranit. Více jsou také 

ohroženy osoby pohybující se v přední části letadla, např. při proceduře wingwalkera 

v průběhu vytlačení. V daném případě totiž motory nemohou běžet na volnoběh, jak je tomu 

při běžném vytlačení, ale je nutné, aby byly udržovány na vyšším výkonu. Riziko nasátí osoby 

do motoru se tedy mnohonásobně zvyšuje. [5, 6] 

 

3.4 Turbovrtulový motor 

 

Rizika při pohybu okolo pohonné jednotky se nevyskytují pouze pokud je daný motor v chodu, 

ale i pokud je zrovna vypnutý. Při pohybu okolo motoru všeobecně hrozí riziko jeho poškození, 
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které by mělo za následek minimálně několikahodinové zpoždění, dokud by nedošlo k jeho 

opravě. V horším případě by mohlo vést až k úplnému zrušení daného letu. 

Ovšem největší riziko spojené s pohybem okolo motoru je, jedná-li se o pohonnou jednotku 

turbovrtulového letadla. V takovémto případě hrozí smrtelné nebezpečí při pohybu v blízkosti 

motorů po celou dobu jeho stání na odbavovací stojánce i přes to, že jsou motory vypnuté,       

a to všem osobám, které se mohou do jeho blízkosti dostat. Může se totiž stát, že nebyl 

správně dodržen proces vypnutí motorů a při jeho vykonávání bylo opomenuto vypnutí 

magnetů, které pomáhají při roztáčení vrtule při startování. V tento moment stačí drobné 

pootočení této vrtule, ať už z příčiny silnějšího poryvu větru nebo nešikovného počínání 

pracovníků, kteří mohou při pohybu okolo o vrtuli zavadit, a motor se okamžitě spustí. Při 

spuštění dochází k roztočení vrtule, což v takovéto situaci znamená pro osobu, pohybující se 

v této nešťastné chvíli pod ní, velice těžká zranění. Ta jsou ve většině případů dokonce 

smrtelná. Zvláště jedná-li se například o letadlo typu ATR, kde, jak už bylo zmíněno, se 

nachází nákladový prostor před motory. Je-li tedy v jeho okolí zvýšený pohyb pracovníků            

a techniky, je třeba dbát velmi zvýšené opatrnosti. [5, 6] 

 

4. Návrh možných bariér proti realizaci rizik v rámci 

odbavovacích procesů 

4.1 Úvod do modelování STAMP     

 

Modelování STAMP neboli Systems-Theoretic Accident Model and Processes (v překladu 

Teoretický systém modelování nehod a procesů), je součástí systémové teorie. Ta pracuje se 

dvěma základními dvojicemi pojmů. První je Emergence a hierarchie a tou druhou je 

Komunikace a řízení. 

Podle první dvojice pojmů je systém rozčleněn do úrovní či hierarchií. Každá z nich je 

charakterizována tím, že má emergentní vlastnosti. Tyto vlastnosti neexistují na nižších 

úrovních. Nemá o nich ani smysl na těchto úrovních hovořit. Pokud hovoříme o spolehlivosti, 

ta je vlastnost komponent, naopak bezpečnost je emergentní vlastností systému. Bezpečnost 

tedy lze určit pouze v kontextu celku. Komponenta, která je dokonale bezpečná v jednom 

systému nebo prostředí, nemusí být bezpečná v jiném. Teorie hierarchie se zabývá zásadními 

rozdíly mezi různými úrovněmi komplexity. Vysvětluje, jak úrovně vznikají, co je odděluje, a co 

je spojuje.  
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Druhá dvojice pojmů zavádí řídící prvky pro aktivity jednotlivých úrovní a tím definuje jejich 

zákony chování. Řízením systému pak vzniká nutnost komunikace mezi jednotlivými prvky 

systému, ať už na jednotlivých úrovních nebo napříč celým systémem. Příkladem regulační 

nebo řídící akce je uplatnění omezení pro činnosti na určité úrovni hierarchie, která definují 

zásady chování na této úrovni. 

A právě s pojmy komunikace a řízení pracuje modelování STAMP. To se zabývá převážně 

určováním řídících prvků daného systému a následnou komunikací vedoucí k vyřešení 

nastalých problémů. Toto modelování dále využívá tři základní konstrukty. 

Bezpečnostní bariéry jsou prvním z nich. Základním konceptem modelu STAMP není událost, 

ale omezení. Události vedoucí ke ztrátám vzniknou pouze proto, že bariéry nebyly dostatečně 

prosazovány. Starší a méně automatizované systémy umožňovaly použití pouze pasivních 

řídících prvků. U těchto je zajištěna bezpečnost pouze jejich přítomností (například plot nebo 

helma) nebo využívají fyzikálních zákonů (například gravitace), aby v případě poruchy zůstaly 

v bezpečném stavu. Naopak aktivní řízení vyžadujíce určitou akci, aby bylo dosaženo ochrany.  

• Detekce nebezpečné události nebo stavu (monitorování) 

• Měření a vyhodnocení určitých proměnných 

• Interpretace měření (diagnóza) 

• Odpověď (Náprava nebo delší procedury) 

Jsou velmi dobré důvody pro použití aktivních řídících prvků, jako zlepšená funkčnost, 

flexibilita a schopnost řízení na velké vzdálenosti atd. Problémem je zvýšená možnost 

systémové chyby. 

Základem tohoto konceptu v rámci modelování STAMP je takzvaná řídící smyčka, která je 

znázorněna na obrázku č.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.7 – Řídící smyčka modelu STAMP [9] 
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Druhým konstruktem je hierarchická struktura řízení bezpečnosti. To znamená, že každá 

úroveň má za úkol řídit procesy v úrovni nižší. Hierarchické struktury prosazují bezpečnostní 

bariéry na nižších úrovních. Nehody vznikají porušením těchto bariér, chybějícími bariérami 

(např. nepřidělenou zodpovědností), špatnými příkazy nebo jejich špatným vyplněním. Vrchní 

úrovní bývá vždy nějaké „vedení“, jako například legislativa, nebo vládní nařízení. Vyšší 

úrovně hierarchie dodají pouze cíle. Nižší přidávají detaily pro jejich provedení. Ty však musejí 

být schváleny vyšším levelem hierarchie. 

Posledním konstruktem je procesní model. Pro řízení procesu musí být splněny čtyři 

podmínky. 

• GOAL (Cíl) – Stav, kterého chce řídící dosáhnout. 

• OBSERVABILITY (Pozorovatelnost) – Řídící musí být schopen zjistit stav systému. 

• MODEL – Každý řídící potřebuje model systému, kterými může stav v případě potřeby 

měnit. 

• ACTION (Akce) – Řídící musí být schopen změnit stav systému. 

Tyto čtyři podmínky se odrážejí i v samotné řídící smyčce. Senzory provádějí pozorování 

současného stavu. Liší-li se od cílového stavu, řídící vybere ze sad řídících algoritmů určitý 

model, kterým chce stav procesu změnit. Tyto modely jsou poté aplikovány aktuátory. 

Výstupem z řízeného procesu by měl být cílový proces. Při samotném řízení procesu se 

nehledí na dodržování hierarchického rozdělení systému, jelikož je důležité, aby bylo řízení 

prováděno nejen ve spodních levelech hierarchie systému, ale ve všech jeho úrovních. 

Užití modelu STAMP probíhá tak, že se pro daný systém nejprve vytvoří schémata daných 

procesů a poté se podle těchto schémat hledají v systému řídící místa a následně místa 

problémová. Na riziková místa se vloží řídící smyčky, jejichž pomocí se tato místa v procesu 

řídí. 

Model STAMP mění důraz v systémové bezpečnosti. Namísto zabraňování selhání se 

zaměřuje na prosazení bezpečnostních bariér týkajících se chování systému. Selhání 

samotných komponentů je stále bráno v potaz, ale je rozšířeno o selhání interakce mezi 

jednotlivými částmi systému. Bezpečnost je přeformulována spíše jako problém řízení než jako 

problém spolehlivosti. To vede k mnohem efektivnějším způsobům projektování 

bezpečnějších systémů. To je také důvod, proč jsem si model STAMP zvolil pro svou práci.  

[9, 10] 
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4.2 Modelování procesů 

 

Užitím modelu STAMP jsem si nejprve namodeloval zvolené a posuzované procesy 

pozemního odbavení, tak jak jsou ve stávající podobě. Jednotlivé procesy jsem si ještě zvlášť 

rozdělil dle osob, které se do průběhu daného procesu zapojují, a jejich úloh, které při tomto 

procesu sehrávají. Pro každého účastníka procesu jsem vytvořil schéma činností, jak v daném 

procesu postupovat. Vytýčil jsem, které činnosti provádí tato osoba sama a co musí 

zkontrolovat a zařídit, aby průběh odbavení mohl pokračovat hladce. Pro každý z procesů tedy 

vzniklo několik různých schémat. Jednotlivé osoby mezi sebou také komunikují v průběhu 

celého procesu. Především v určitých chvílích je potřeba správná interakce mezi účastníky 

odbavovacího procesu, aby nevznikly žádné problémy. Tato místa jsou ve schématech 

znázorněna kruhovým symbolem se zkratkou označující osobu, ke které signál směřuje nebo 

od které je interakce přijímána. Následně jsem dle postupu modelování STAMP zvolil řídící 

prvky a slabá místa celého procesu. Na tato místa jsem následně aplikoval řídící smyčku, ve 

které nejprve zkoumám rozdíl současného stavu od cílového. Pro všechny procesy byly 

zvoleny jako senzory a aktuátory v řídících smyčkách osoby pozemního personálu účastnící 

se daného procesu, podle úkolů a činností, které mají v dané chvíli na starosti. Senzory mohou 

být doplněny o letištní kamerový systém. Následně určuji užití řídících algoritmů, procesů nebo 

určitých fyzických prvků, které slouží jako bezpečnostní bariéry, a kterými řídící prvek daná 

místa opraví, aby bylo dosaženo co největší shody s cílovým stavem. 

 

4.2.1 Model procesu příjezdu letadla na stání 

 

Prvním z procesů, který jsem namodeloval, je proces přijetí letadla na stání. Jak je vidět na 

obrázku č.8, který se nalézá na následující straně, je ze všech vybraných a posuzovaných 

procesů nejjednodušší, jelikož oproti ostatním trvá nejkratší dobu. Podílejí se na něm pouze 2 

skupiny osob. 

První skupinou je ramp agent – ve schématech označován jako RA. Tou druhou jsou pak 

pracovníci pozemního odbavení. Ať už je tento pracovník jen jeden nebo jich je více, v tomto 

procesu mají všichni stejné úkoly a povinnosti, a proto jsem všechny spojil pod jednotné 

schéma. Ve schématech jsou tito pracovníci označováni zkratkou PO. 

Řídícím prvkem je v tomto procesu osoba ramp agenta. Ten je v průběhu celého 

odbavovacího procesu nadřazen všem osobám spadajícím do pozemní obsluhy a zodpovídá 

za celý průběh odbavení daného letadla. Zároveň je také osobou, která kontroluje, aby se při 

procesu příjezdu letadla na stání nikdo z PO nepřiblížil k letadlu dříve, než je potřeba. Slabým 
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místem celého procesu je nutnost přiblížení se jednoho z členů pozemní obsluhy k letadlu 

ještě před vypnutím motorů, za účelem založení příďového podvozku špalky. Dle mého názoru 

by se pohyb okolo letadla, dokud není vypnut motor a anti-kolizní maják, měl snížit jen na 

nezbytně nutné minimum. 

Obrázek č.8 – Schémata procesu příjezdu letadla na stání pro ramp agenta (vlevo) a pro 

pozemní obsluhu (vpravo). [VZ] 

Do schématu procesu pro pozemní obsluhu, znázorněném na obrázku č.8, je jsem vložil řídící 

smyčku mezi kroky „Čekání v pohotovostním stání, dokud letadlo nezastaví a na signál RA“    

a „Rozmístění výstražných kuželů okolo letadla“. Jako senzory jsem zvolil všechny osoby, 
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které jsou v té chvíli připraveny v pohotovostním stání a čekají, dokud letadlo plně nezastaví 

a nevypne motory společně s anti-kolizním majákem. 

Tuto řídící smyčku je možné vidět na obrázku č.9. 

Obrázek č.9 – Řídící smyčka pro proces najetí letadla na stání [VZ] 

 

4.2.2 Model procesu vytlačení letadla ze stání bez užití procedury 

wingwalker 

 

Druhým namodelovaným procesem je proces vytlačení letadla ze stání. Ze všech zvolených 

procesů se jedná o nejsložitější proces, jelikož je do něj zapojeno mnohem více účastníků, ale 

především oproti procesu předchozímu trvá delší dobu. Tento proces je také složitý i díky 

tomu, že je potřeba rozlišit, zda je proces prováděn pomocí bezojového tahače, kdy není 

potřeba využití procedury wingwalker a řidič tahače může být zároveň vedoucí osobou 

komunikující s piloty, anebo jestli je proveden push-back pomocí oje, kdy je povinnost použít 

alespoň jednoho z wingwalkerů. První případ je znázorněn na obrázku č.10  

 

 

 

 

Obrázek č.10 – Schéma procesu vytlačení pro ramp agenta (RA) v případě, kdy řidič tahače 

zajišťuje komunikaci sám [VZ] 
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Proces ramp agenta je značně zjednodušen, jelikož po zapojení odpojovacího čepu jeho práce 

při vytlačovacím procesu končí. Jeho poslední povinností už je pouze vyčkat, než řidič tahače 

ukončí vytlačovací proces. Poté může odbavovací stání opustit. 

Obrázek č.11 – Schéma procesu vytlačení pro řidiče tahače (PB) v případě použití metody 

bez oje, bez wingwalkerů a v případě, kdy zajišťuje komunikaci s cockpitem sám [VZ] 

Oproti ramp agentovi má řidič push-backu, který je na schématech označován zkratkou PB, 

proces komplikovanější, jak je vidět na obrázku č.11. Nejenže musí v průběhu vytlačení dávat 
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pozor, jestli se za vytlačovaným letadlem nenachází žádná překážka, je také odpovědný za 

komunikaci s posádkou letadla a v závěrečné fázi také za odpojení intercomu, odstranění 

odpojovacího čepu a po jeho odjezdu z dráhy také za kontrolu FOD a volného prostoru nejen 

okolo letadla, ale i v prostoru před ním, aby bylo možné započít pojíždění. Celé schéma pro 

tento případ je vidět na obrázku č.11. 

Jediní, komu se při vytlačovacím procesu práce příliš nemění, bez ohledu na to, zdali je 

vytlačování prováděno pomocí bezojového tahače nebo pomocí oje, jsou členové pozemní 

obsluhy. Jejich hlavním úkolem je ve všech případech odstranit veškerou odbavovací techniku 

od letadla, které je připraveno k zahájení pojíždění. Po připojení tahače musí odstranit špalky 

od podvozkových noh. Schéma jejich postupu je vidět na obrázku č.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.12 – Schéma procesu vytlačení pro pozemní obsluhu (PO) [VZ] 

I pro tento proces jsem jako řídící prvek ponechal ramp agenta. V některých případech se 

může jednat i o vedoucího nakládky. To je osoba, která má za úkol dohlížet na ostatní členy 

pozemního odbavení. Ve většině případů se zároveň jedná o řidiče push-backu. Jako slabé 
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místo tohoto procesu se jednoznačně jeví absence wingwalkerů, jelikož při vytlačení nemá 

řidič tahače dostatečný výhled do prostoru za vytlačovaným letadlem. Díky své pozici vůči 

tomuto letadlu také nemůže správně odhadnout, jestli překážka nacházející se za letadlem, je 

skutečně v prostoru, ve kterém hrozí její kolize s některou z částí vytlačovaného letadla. Navíc 

za současného stavu je, dle mého názoru, po řidiči tahače požadováno příliš mnoho činností 

najednou. Cílem, kterého bych chtěl pro tento proces dosáhnout, je tedy zajištění 

dostatečného přehledu o výskytu překážek a dění za letadlem a také snížení zátěže řidiče 

push-backu. 

Řídící smyčka byla do procesu vložena právě u řidiče PB, znázorněném schématem na 

obrázku č.11, mezi kontrolní bod o obdržení povolení k vytlačení a činnost „Vyčkání na 

potvrzení o zabrzdění letadla“. Řídící smyčka pro tento proces je znázorněna na obrázku č.13. 

Obrázek č.13 – Řídící smyčka pro proces vytlačení letadla ze stání bez wingwalkera [VZ] 

 

4.2.3 Model procesu vytlačení letadla ze stání s užitím procedury 

wingwalker 

 

Oproti předchozímu procesu nastává rozdíl, pokud je proces vytlačení prováděn za přítomnosti 

alespoň jednoho wingwalkera a pokud komunikaci namísto řidiče vytlačovacího tahače bude 

zajišťovat ramp agent. V takovémto případě je proces, který provádí ramp agent, výrazně 

prodloužen, jelikož po vložení odpojovacího čepu zůstává u letadla a zajišťuje komunikaci po 

celý průběh vytlačení. V tuto chvíli již není zodpovědnost za kontrolu prostoru za letadlem 

pouze na řidiči tahače, ale částečně ji přebírá i ramp agent, který tak na sebe po celou dobu 

vytlačení bere roli wingwalkera. Tuto funkci zastává až do chvíle, dokud tahač s letadlem úplně 

nezastaví na místě k tomu určeném na pojezdové dráze. Po ukončení vytlačení je jeho 

povinností opětovné zapojení hydraulického systému přední podvozkové nohy odstraněním 
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odpojovacího čepu. Na závěr celého procesu ukončí komunikaci s piloty a odpojí konektor 

intercomu. Přesvědčí se o volnosti prostoru okolo letadla a také před ním a vydá signál All 

clear, kterým dává posádce znamení, že je možné začít s pojížděním. 

Schéma tohoto procesu pro ramp agenta se nachází na obrázku č.14. 

Obrázek č.14 – Schéma vytlačovacího procesu pro RA v případě, kdy zajišťuje komunikaci 

s posádkou. [VZ] 
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Oproti tomu by se zdálo, že celkový proces vytlačení pro řidiče push-backu bude výrazně 

zjednodušen. Ovšem tak tomu úplně není, jak je vidět na obrázku č.15. 

Obrázek č.15 – Schéma procesu vytlačení letadla ze stání pro PB, v případě užití procedury 

wingwalker [VZ] 

Jediné povinnosti, které řidiči tahače odpadly, jsou kontrola prostoru za letadlem v průběhu 

vytlačení a komunikace s posádkou spojená s kontrolou prostoru okolo letadla v konečné fázi 
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procesu. I nadále ale musí po čas vytlačení sledovat své kolegy na pozicích wingwalkera, jestli 

mu nesignalizují překážku za letadlem, aby byl schopen co nejrychleji zastavit. 

Jak již bylo dříve zmíněno, proceduru wingwalkera, který je ve schématech označován pomocí 

zkratky WW, může zastávat jen jedna osoba v průběhu vytlačování. Touto osobou může být 

například pouze ramp agent. Také mohou tyto osoby být dvě – po jedné na každé straně 

vytlačovaného letadla. Schéma ramp agenta pro případ, kdy se zároveň stává wingwalkerem, 

je již znázorněno na obrázku č.14. Na obrázku č.16 je pak schéma pro samostatnou osobu 

wingwalkera, kterého většinou zastává jeden z členů pozemní obsluhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.16 – Schéma vytlačovacího procesu pro Wingwalkera (WW) [VZ] 

Pro tento proces jsem jako řídící prvek zvolil řidiče tahače. Ten má ze své pozice nejlepší 

přehled o pozici obou wingwalkerů vzhledem k vytlačovanému letadlu. Jejich pozice je právě 

rizikovým místem celého procesu. U osob zajišťujících proceduru wingwalker je totiž riziko, že 

se dostanou do příliš veliké blízkosti motorů, které se v průběhu vytlačení spouštějí. Je-li 

vytlačení prováděno pomocí oje, je jeden z wingwalkerů vystaven riziku ještě většímu při 

odpojování oje od letadla. V tento moment se totiž tato osoba musí přiblížit až k přední 

podvozkové noze, odkud oj odpojuje. 
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Řídící smyčku jsem u tohoto procesu nastavil na dvě místa. První místo je v průběhu procesu 

u ramp agenta, který je znázorněn na obrázku č.14. Jako řízený proces byla zvolena část 

procesu mezi úkony „Signál PB k zahájení k procesu vytlačení“ a „Vyžádání si potvrzení od 

pilota o zabrzdění letadla“. Druhým místem, kam byla vložena řídící smyčka je proces 

samotného wingwalkera, který je na obrázku č.16, a to téměř celý od „Zahájení Push-backu“ 

až po „Opuštění pojezdové dráhy“. 

Pro zjednodušení jsem obě řídící smyčky spojil do jedné v rámci obrázku č.17. 

Obrázek č.17 – Spojené řídící smyčky pro proces vytlačení letadla ze stání za použití 

procedury WW [VZ] 

 

4.2.4 Model procesu nahození motorů a vytlačení letadla bez funkční 

pomocné jednotky 

 

Tento proces se co do počtu účastníků týká nejvíce osob. Kromě ramp agenta, řidiče tahače, 

členů pozemní obsluhy a wingwalkera, zde přibyla ještě osoba odpovědná za obsluhu 

pomocné startovací jednotky ASU (ve schématech je tato osoba označována zkratkou ASU). 

Jednotka ASU se používá ke startování motorů v případě, kdy pomocná jednotka APU není 

funkční. Pro osoby PB a WW jsou úkoly a povinnosti v průběhu tohoto procesu totožné 

s průběhem procesu vytlačení letadla ze stojánky. Tyto procesy jsou již znázorněny na 

schématech na obrázcích č.15 a č.16. Z tohoto důvodu se jimi nebudu dále zabývat. I ramp 

agent má proces z veliké části stejný. V první části dohlíží na připojení ASU a spouštění 

prvního motoru. Jakmile tento motor běží, pokračuje již dál v procesu vytlačení, podle již 

uvedeného schématu na obrázku č.14. 
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Schéma pro úvodní část nahazování motoru za pomoci jednotky ASU je znázorněno na 

obrázku č.18. 

Obrázek č.18 – Schéma procesu nahození motorů pomocí ASU pro RA [VZ] 
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I proces pro členy pozemní obsluhy se nijak zvláště neliší od procesu vytlačení. Největší rozdíl 

je ve změně pořadí odstraňování špalků od podvozkových noh letadla. Tato změna je patrná 

na obrázku č.19, který zahrnuje schémata pro pozemní obsluhu a obsluhu jednotky ASU. 

Obrázek č.19 – Schéma procesu nahození motorů pomocí ASU pro PO (vlevo) a pro 

obsluhu ASU (vpravo) [VZ] 

Stejně jako při procesu příjezdu letadla na stání je zde řídícím prvkem ramp agent. Ten opět 

zodpovídá za veškerý pohyb okolo letadla. Slabým místem celého procesu je nutnost pohybu 

okolo hlavního podvozku v případě, kdy už jeden z motorů běží. I když je tento pohyb prováděn 

na opačné straně letadla, než na které se spuštěný motor nachází, bezesporu jde o veliké 

riziko, které je, dle mého soudu, třeba eliminovat. 
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Řídící smyčka je aplikována na proces pro pozemní obsluhu, a to na části procesu 

zobrazeného na obrázku č.19, mezi kontrolním bodem odstranění veškeré techniky a činností 

„Vzdálení se od letadla do bezpečné vzdálenosti“.  

Řídící smyčka tohoto procesu je znázorněna na obrázku č.20. 

 

Obrázek č.20 – Řídící smyčka pro proces spuštění motorů bez funkční pomocné jednotky 

APU [VZ] 

 

4.2.5 Model procesu zahájení vykládky u turbovrtulových letadel ATR 

 

Proces vykládky u letadel ATR zahrnuje 3 skupiny osob. První osobou je řidič pásového 

dopravníku. Pásový dopravník při vykládce slouží k přepravě zavazadel a ostatního nákladu 

od nákladového prostoru k vozíkům určeným na přepravu zavazadel. Vzhledem k umístění 

nákladového prostoru letadla typu ATR je nanejvýše důležité, aby proces najíždění pásu 

k trupu letadla probíhal co nejopatrněji a za přítomnosti navigující osoby (tzv. banksman – 

BM). Mohlo by se totiž velmi jednoduše stát, že by řidič při neopatrném počínání zavadil částí 

pásu o vrtuli pohonné jednotky. Pokud by k tomu došlo, bylo by nutné, aby byla celá vrtule 

okamžitě prohlédnuta vyškoleným technikem, který by zhodnotil stav jejího poškození. I při 

nepatrném poškození se může stát, že by bylo potřeba celou vrtuli motoru vyměnit. 

Ve schématech je řidič pásového dopravníku označován jako PD. Schéma jeho procesu je 

znázorněno na obrázku č.21 na následující straně. 
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Obrázek č.21 – Schéma vykládky ATR pro řidiče PD [VZ] 

Druhou osobou při procesu vykládky letadla typu ATR je banksman. Tato osoba má za úkol 

navádění řidičů, kteří se potřebují v rámci svého úkolu v průběhu odbavovacího procesu 

přiblížit k letadlu nebo jinak se pohybovat s letištní technikou okolo něj. V tomto případě je 

osobou, kterou má za úkol navigovat, řidič pásového dopravníku, kterého navádí na správnou 

pozici u dveří nákladového prostoru. Poslední osobou je tzv. nakladač. Ten je u každého 

letadla minimálně jeden, ale může jich být i více. Tyto osoby vystupují do nákladového prostoru 
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a jejich úkolem je po čas vykládky umísťovat zavazadla a jiný náklad na pásový dopravník. 

Schémata pro osoby banksmana a nakladače jsou na obrázku č. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.22 – Schémata procesu vykládky letadla ATR pro BM (vlevo) a pro             

nakladače (vpravo) [VZ] 

V tomto posledním procesu jsem jako řídící prvek zvolil vedoucího nakládky. Ten při celém 

procesu vykládky zodpovídá za všechny ostatní členy pozemního odbavení, mezi které patří   

i výše popsané osoby. Rizikovými místy procesu jsou pohyby okolo vrtulí pohonných jednotek 
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po celou dobu vykládky nebo nakládky letadla. Pohyby v těsné blízkosti motorů 

turbovrtulových letadel je potřeba omezit, co nejvíce to půjde. 

Určení řídících smyček pro tento proces nebylo nic snadného, jelikož k pohybu kolem vrtule 

dochází prakticky po celý čas celé vykládky. Zvolil jsem zakomponování řídící smyčky do 

každého z podprocesů, které jsou znázorněny na schématech na obrázcích č.21 a 22.                

U podprocesu řidiče pásového dopravníku je tato smyčka zařazena od začátku najíždění 

k letadlu až po činnost „Zajištění PD proti rozjetí“. U banksmana začíná řízený proces čiností 

„Otevření nákladových dveří“ a stejně jako u řidiče PD končí činností „Zajištění PD proti rozjetí“. 

U osoby nakladače zahrnuje řízený proces zvednutí zábradlí dopravníkového pásu                       

a vystoupání do nákladového prostoru. 

Pro zjednodušení jsem opět všechny smyčky spojil do jedné v rámci jednoho obrázku č.23. 

Obrázek č.23 – Spojené řídící smyčky pro proces vykládky letadla typu ATR [VZ] 

 

4.3 Návrh bezpečnostních bariér 

 

V předchozích částech jsme si určili jednotlivá rizika při zvolených procesech pozemního 

odbavení letadel. Nyní je potřeba navrhnout možné bezpečnostní bariéry, ať už by se jednalo 

o změnu postupů při procesu, změnu legislativy nebo třeba dodáním nějakého fyzického 

prvku. Ty by minimálně vedly ke snížení možného rizika nebo ideálně by tato rizika pomohly 

odstranit úplně.  

 

4.3.1 Najetí na stání 

 

Pro odstranění rizika spojeného s postupem přiblížení se k příďovému podvozku letadla ještě 

před zastavením motorů za účelem založení kol špalky, by dle mého názoru bylo nejvhodnější 

drobné pozměnění stávajícího procesu. Pokud po zastavení letadla piloti nejprve vypnou oba 
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motory, bude pozemní obsluha při přikládání špalků k příďovému kolu již v bezpečí. Navíc 

v současnou chvíli bude možné zároveň založit kola špalky i u hlavního podvozku. Průběh 

celého procesu pro pozemní obsluhu by poté mohl vypadat jako schéma na obrázku č.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.24 – Návrh nového průběhu procesu příjezdu letadla na stání pro PO [VZ] 

 

4.3.2 Vytlačení letadla ze stání bez oje 

 

U vytlačení je největším rizikem procedura wingwalker. V první řadě bych doporučil změnu při 

postupech. V současné chvíli je tato procedura u vytlačení pomocí bezojového tahače 

nepovinná. Pokud by odbavovací společnosti i nadále chtěly zůstat u metodiky nepovinné 

procedury wingwalker, doporučoval bych alespoň vybavit tahač kamerami, které by dopomohly 

ke zvýšení přehledu řidiče tahače o dění za letadlem. Spíše bych však navrhoval, aby bylo 

zavedení použití wingwalkera povinné i v tomto případě vytlačení pomocí bezojového tahače. 

A to z toho důvodu, že řidič tahače nemá možnosti a dostatečný rozhled na to, aby viděl 

překážky za letadlem včas a neměl zkreslený pohled. Wingwalker může lépe kontrolovat, jsou-

li různé překážky okolo letadla v bezpečné vzdálenosti. Obzvláště pak nejsou-li nějaké 

překážky v prostoru okolo konců křídla. V tuto chvíli má totiž mnohem lepší úhel na to, aby 

odhadl vzdálenost předmětu od letadla a posoudil, zda je daný předmět překážkou, která brání 

pokračování pohybu letadla, aniž by došlo ke kolizi, nebo jestli je možné okolo této překážky 

bezpečně projet. Navíc použití osoby ramp agenta pro proceduru wingwalkera a jeho 
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komunikaci s posádkou letadla přes intercom snižuje zátěž řidiče tahače, který se tak může 

soustředit pouze na řízení vytlačování a kontrolu wingwalkerů pro případ, kdyby ukazovali 

signál STŮJ. Ideální by bylo zavedení dvou wingwalkerů. Každý by měl na starosti jednu stranu 

letadla. Tím by byl zajištěn ještě větší přehled o pozici nežádoucích předmětů v oblasti za 

letadlem. Jednoho z wingwalkerů by mohl nahrazovat ramp agent, který je v danou chvíli 

připojen přes sluchátka k intercomu a komunikuje s posádkou. 

S použitím wingwalkera ovšem nastává problém pohybu okolo motorů, které se během 

vytlačení začínají spouštět. Je důležité určit, kde by se měl wingwalker pohybovat. Navíc dle 

předpisů by se ani wingwalker, ani žádná jiná osoba neměla pohybovat v prostoru pojezdové 

dráhy bez vozidla k tomu určenému. Takové vozidlo musí být vybaveno pojezdovým radarem 

a musí mít povolení pro pohyb po pohybových plochách letiště od řídící věže. Pokud by osoba, 

která působí při vytlačení jako wingwalker, zůstala stát na hranici odbavovacího stání                   

a pojezdové dráhy, neměla by z tohoto místa dostatečný přehled o dění za letadlem, jelikož 

by se již nenacházela v ideálním úhlu. Pozice všech předmětů a překážek okolo letadla by se 

jí mohly zdát zkreslené. V některých případech je tento postup navíc absolutně nemožný. 

Například při procesu vytlačení pomocí oje, jak je popsáno v následujícím bodě, je potřeba 

jedné osoby, která odpojí oj od příďového podvozku letadla. Pro tento případ bych navrhl 

úpravu předpisů tak, aby osobě vykonávající funkci wingwalkera, ať už se jedná o ramp agenta 

nebo jinou osobu k tomuto účelu určenou, byla udělena výjimka ze zákazu pohybu 

v pojezdové dráze na dobu nezbytně nutnou pro zajištění dohledu nad bezpečným vytlačením 

letadla ze stání a dalšími úkony s tím spojenými. 

Posledním problémem spojeným s osobou wingwalkera je již zmíněný pohyb okolo motorů. 

Aby bylo zabráněno nasátí tohoto člověka do motoru, navrhuji zavést určitou polohu této osoby 

vzhledem k poloze tahače a vytlačovaného letadla. Ideální pozice pro tuto činnost je na úrovni 

kabiny tahače, přibližně na jedné hodině, respektive jedenácti hodinách při pohledu pilota 

z pilotní kabiny. Tato pozice zajišťuje, že je wingwalker v každou chvíli na dohled posádce 

letadla a zároveň obsluze tahače pro případ, kdyby nastala nějaká mimořádná situace. Tato 

nová pozice je v dostatečné vzdálenosti od běžících motorů, a přitom nesnižuje přehled 

wingwalkera o dění okolo letadla. 

 

4.3.3 Vytlačení letadla ze stání pomocí oje 

 

U vytlačení pomocí oje je užití alespoň jednoho wingwalkera nutné pro odpojení oje od letadla. 

Nicméně stejně jako v případě použití postupu bezojového tahače navrhuji, aby bylo povinné 

zavedení dvou wingwalkerů z důvodu zajištění přehledu o překážkách okolo letadla. Dále 
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navrhuji, aby tyto osoby měly výjimku při vstupu na pojezdovou dráhu a aby povinně 

dodržovaly předepsané postavení vzhledem k poloze letadla. Všechny tyto návrhy jsou 

popsány v předchozím bodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.25 – Náčrt návrhu mechanismu oje s odpojovacím mechanismem. Na obrázku je 

vidět oj s otevřenou a zavřenou čelistí pro připojení k letadlu. Detaily podvozkové nohy 

nejprve samostatně a poté s připojenou ojí. [VZ] 
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V tomto případě ještě nastává jeden problém, a to s pohybem okolo příďového podvozku s již 

běžícími motory, jelikož wingwalker se musí přiblížit k noze příďového podvozku, aby od ní 

odpojil oj. Noha příďového podvozku sice je, za podmínky, že motory běží na volnoběh, 

v dostatečné vzdálenosti pro pohyb, aniž by byl život dané osoby ohrožen nasátím do motoru. 

Přesto je lepší pohyb v těchto místech snížit pouze na nezbytné minimum. Pro tento případ 

bych navrhoval upravení vytlačovacích ojí tak, aby bylo možné odpojovací mechanismus 

ovládat pomocí zařízení, například páky, umístěného na druhém konci oje, což je ve větší 

vzdálenosti od motorů letadla. Konec, kterým by byla oj připojena k letadlu, by mohl mít tvar 

čelistí, které by se pohybem páky rozevřely. Díky tomu by bylo možné oj odpojit. Návrh této 

oje je na obrázku č.25 na předchozí straně. 

 

4.3.4 Pohyb okolo motorů letadla typu ATR 

 

Pro tento rizikový problém se nabízí několik řešení. Prvním řešením je přemístění nákladového 

prostoru letadla. Místo aby byl vepředu, kde se v současnou chvíli nalézá, byl by tento 

nákladový prostor přemístěn do zadní části trupu, jak je tomu například u konkurenčního typu 

Bombardier Dash. Přemístěním nákladového prostoru by se kompletně eliminoval problém 

s pohybem okolo pohonných jednotek turbovrtulového letadla typu ATR v rámci procesu 

vykládky a nakládky zavazadel. 

Druhým řešením je drobné poupravení postupů odbavovací společnosti. Pásový dopravník by 

bylo nutné stavět do větší vzdálenosti od výstražného kužele, čímž by se pro všechny 

účastníky snížilo nebezpečí, že by se nedopatřením ocitli přímo v prostoru vrtule motoru. 

Poslední možný způsob snížení rizika spojeného s pohybem osob nebo techniky okolo motorů 

ATR je velice jednoduchý. Doposud bylo nutné označit motor na odbavovacím stání pouze 

jedním výstražným kuželem, pokud tedy daná letecká společnost neměla své speciální 

postupy. Navrhuji pozměnit nutné rozestavení výstražných kuželů okolo turbovrtulových 

motorů. Výstražné kužely by byly rozestavěny okolo celého motoru, a navíc doplněny páskou, 

která tyto kužely spojuje. Tak by vznikla nejen vizuální, ale také fyzická bariéra, která by 

pracovníkům letiště zabraňovala se k motoru přiblížit. 

Návrh tohoto řešení je možné vidět na obrázku č.26 na následující straně. 
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Obrázek č.26 – Navrhované rozmístění kuželů okolo motorů turbovrtulového letadla, včetně 

spojujících pásek pro lepší vizuální zamezení vstupu do prostoru vrtule [5] 

 

4.3.5 Nefunkční APU 

 

Při této proceduře je nutné, aby kola příďového podvozku a nohy hlavního podvozku na 

opačné straně než motor, zůstala zašpalkována i po nahození tohoto motoru, který se pomocí 

ASU nahazuje jako první. V případě kol příďového podvozku by se ještě nejednalo o takový 

problém, ovšem při pohybu okolo nohy podvozku hlavního, byť na druhé straně, již vzniká 

reálné riziko, že bude daná osoba vystavena horkým výstupovým plynům o vysoké rychlosti. 

Bohužel v případě použití bezojového tahače je tento postup nezbytně nutný. Příďový 

podvozek musí být totiž odšpalkován ještě před připojením tahače, jinak by nebylo možné 

tahač k letadlu připojit. A pokud by se v tuto chvíli nenacházely zarážky ani u jednoho kola, 

mohlo by v případě selhání brzd letadla dojít k jeho nechtěnému pohybu, jelikož nahozený 

motor musí být udržován ve vyšších otáčkách než při běžném vytlačení, aby bylo později 
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možné nastartovat i motor druhý. Proto je nutné špalky od hlavního podvozku odstraňovat jako 

poslední. 

Řešení tohoto problému může spočívat v upravě předpisů tak, aby v případě nutnosti vytlačení 

letadla s nefunkčním APU bylo povinné použít způsob push-backu pouze za pomoci oje. 

V tomto případě není nutné odstraňovat špalky od příďového podvozku dříve, než jsou oj           

a tahač připojeny k letadlu. Je tedy možné odstranit špalky od hlavního podvozku ještě 

v momentě, než dojde k nahození jednoho z motorů. Po připojení tahače poté dojde už pouze 

a jen k odšpalkování přední podvozkové nohy. Dále se může pokračovat podle procedury 

vytlačení pomocí oje. Po zastavení nastává ještě drobný problém s odpojením oje, jelikož 

motory běží na vyšší výkon než při běžném odbavení. I tak ale při odpojení oje není pracovník 

nijak ohrožen na životě, pokud postupuje opatrně a přibližuje se od nosu letadla, a ne z boku. 

V tomto případě by navíc mohlo být aplikováno upravení oje pomocí odpojovacího 

mechanismu popisovaného v předchozím bodě 4.3.3. 

Celý proces pro pozemní obsluhu by mohl vypadat dle následujícího obrázku č.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.27 – Návrh nového procesu spuštění motorů bez pomocné jednotky APU pro 

pozemní obsluhu [VZ] 
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5. Vyhodnocení rámcového řešení 

 

Pro odstranění vybraných rizik jsem navrhl několik bezpečnostních bariér. U většiny z těchto 

rizik se jednalo      o změnu provozních postupů. Tyto návrhy se týkají: 

• Změny pořadí zašpalkování příďového podvozku a vypnutí motorů u procesu najetí 

letadla na stání 

• Povinného zavedení procedury zvané wingwalker, včetně pozice této osoby vůči 

vytlačovanému letadlu při procesu vytlačování 

• Upravení umístění výstražných kuželů okolo motorů turbovrtulových letadel 

• Doporučení při postupech nakládky letadla typu ATR najíždět pásovým dopravníkem 

dále od motorové jednotky 

V těchto případech si myslím, že by nemusel nastat žádný problém. Je potřeba pouze uvést 

tyto nové postupy v potřebných dokumentech, které určují, jak by procesy spojené 

s odbavením letadla měly vypadat. Těmito dokumenty jsou IATA Airport Handling Manual 

(IAHM) a IATA Ground Operations Manual (IGOM). Také je potřeba zajistit, aby pracovníci 

odbavení, pro které jsou tyto změny určeny, byli s těmito postupy náležitě seznámeni                   

a proškoleni. Další návrh vytvoření bezpečnostní bariéry zabraňující vzniku rizik se týká změny 

legislativy. Zde se jedná o výjimku pro vstup na pojezdovou dráhu osobám konajícím 

proceduru wingwalker v průběhu vytlačení. Ani v tomto případě by se nemuselo jednat o veliký 

problém, který by nemohl být rychle vyřešen změnou příslušných částí v zákoně o civilním 

letectví. 

Drobný problém může nastat v případě změny postupů při vytlačování letadel s nefunkční 

pomocnou jednotkou APU za pomoci oje. Pro samotnou změnu postupů a změny pořadí 

odstranění špalků sice opět stačí, stejně jako v případě změny postupů u příjezdu letadla na 

stání, zanést vše do potřebných dokumentů IAHM a IGOM a zařídit, aby byli pracovníci 

odbavení pro tyto postupy řádně vyškoleni. Některá letiště nebo spíše některé handlingové 

společnosti ovšem nemusejí disponovat ojí pro vytlačení letadel. Mohou totiž při vytlačení 

letadla ze stání používat pouze bezojové tahače. V takovém případě by bylo nutné, aby si 

dané společnosti oj pro vytlačení letadel pořídily. Problém s typem tahačů již nastat nemusí, 

jelikož bezojové tahače jsou uzpůsobeny i k zapojení oje. Je tedy možné tuto proceduru 

vykonávat, aniž by bylo nutné pořizovat úplně nové tahače speciálně pro vytlačení pomocí oje. 

Další překážkou jsou mechanismy uchycení ojí na jednotlivých letadlech. Každý typ letadla má 

svůj vlastní způsob pro připojení oje k příďovému podvozku a pořizování speciální oje pro 

každý typ letadla, který létá na dané letiště, může být velice nákladné. Zejména v případě, 

kdyby daná handlingová společnost tuto oj používala pouze pro vytlačení letadla s nefunkčním 
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APU. I tento problém se ovšem dá vyřešit. Některé oje mají možnost vyměnitelné hlavy 

s uchycovacím mechanismem, a tak je možné použít jednu oj i pro více typů letadel. Není tedy 

třeba zakupovat pro každý typ speciální oj, ale stačí nakoupit třeba jednu nebo dvě oje                 

s vyměnitelnými hlavami. 

U další navrhované změny mechanismu oje, který by dovolil její odpojení, aniž by obsluha 

musela přistupovat blíže k příďovému podvozku, nastává problémů již více. Prvním z nich je, 

že oj s takovýmto mechanismem zatím neexistuje. Bylo by tedy nutné takovou oj nejprve 

vyvinout a vyrobit. Druhým a mnohem závažnějším problémem je, že každé letadlo má jiný 

uchycovací mechanismus oje k přednímu podvozku, jak je psáno již výše. V některých 

případech sice stačí otevřít čelisti oje pro její odpojení, ovšem ve většině případů je pro 

odpojení oje nutné vykonat pohyb uchycovací hlavicí vzhůru nebo naopak dolů. Teprve pak je 

možné oj odpojit a vzdálit se s ní od letadla. V tuto chvíli by tedy bylo potřeba nejprve sjednotit 

uchycovací mechanismy na všech typech letadla, což mně osobně přijde nereálné. Pokud jde 

o nové typy letadel, nebo jen nově vyrobené kusy, dalo by se o tomto kroku uvažovat, ale 

v případě letadel, která jsou již vyrobena a v provozu, je tento návrh zcela neproveditelný. 

Poslední bezpečnostní bariérou, kterou jsem navrhoval, bylo přemístění nákladového prostoru 

u letadla typu ATR. V tomto případě je tato změna naprosto nereálná, jelikož by se musel 

kompletně přeprojektovat celý trup letadla, nemluvě o přestavění vyrobených a používaných 

strojů. V takovémto rozsahu by již bylo mnohem ekonomičtější navržení úplně nového typu 

letadla. V tomto případě se může spíše jednat o doporučení pro vývojáře nových typů 

turbovrtulových letadel, aby u svých návrhů umisťovali nákladový prostor pouze do zadní části 

trupu, tedy mimo oblast vrtule pohonné jednotky. 
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ZÁVĚR 

 

V rámci této práce jsem se zabýval bezpečnostními riziky v průběhu procesu pozemního 

odbavení letadel. Nejprve jsem si v první kapitole vybral několik procesů, které probíhají 

v rámci celého odbavovacího procesu. Těmito zvolenými procesy jsou najetí letadel na stání, 

opuštění letadel ze stání, pohyb okolo pohonných jednotek v průběhu odbavovacího procesu 

a jako poslední se jednalo o spuštění pohonných jednotek bez funkční pomocné jednotky APU. 

U všech těchto zvolených procesů jsem si následně ve druhé kapitole určil rizika, která se 

v těchto procesech skrývají. Tato rizika se vyskytují téměř při každé činnosti v rámci 

odbavovacího procesu. Zvolil jsem ta, která považuji za nejvíce závažná pro bezpečný průběh 

odbavení. Proč a jakým způsobem jsou tato rizika nebezpečná, jsem popsal ve třetí kapitole 

této práce. 

Ve čtvrté kapitole jsem na zvolené procesy aplikoval model STAMP. Vytvořil jsem schémata 

pro celý průběh jednotlivých procesů a podle těchto schémat jsem určoval nejprve řídící místa 

a prvky celých procesů a následně slabá místa, kde může docházet k označeným rizikům. 

Následně jsem se pokusil navrhnout a vytvořit bezpečnostní bariéry, které mají za úkol 

nebezpečí vzniku těchto rizik buď úplně eliminovat anebo jej alespoň co nejvíce snížit, a to, 

pokud možno co nejefektivnějším způsobem. Některé bariéry jsou spíše v úrovni změny 

předpisů nebo jen provozních postupů a doporučení. Jiné naopak pracují přímo s určitou 

technologií a nástroji, které by bylo možné při dané části odbavovacího procesu použít. 

V poslední kapitole jsem potom posuzoval vhodnost mnou zvolených bezpečnostních bariér. 

Zkoumal jsem, jestli by bylo možné tyto bariéry zařadit do běžného provozu na letištích v rámci 

odbavovacího procesu, případně jak moc administrativně nebo ekonomicky náročné by 

začlenění dané bariéry do provozu mohlo být. Některé návrhy bezpečnostních bariér jsem 

shledal jako uskutečnitelné a bylo by tedy potenciálně možné je implementovat do 

odbavovacích procesů. Jiné jsem naopak po úvaze shledal jako zcela nereálné. Tyto návrhy 

by byly pro užití v rámci odbavovacích procesů příliš složité na uskutečnění, a proto 

nepředpokládám, že by někdy v blízké době byly využity. 

Při psaní této práce jsem zvolil modelování systémů s názvem STAMP. Při tomto způsobu 

modelování je na bezpečnost systému nahlíženo spíše jako na selhání řízení než jako na 

selhání spolehlivosti. Je založen na odhalování slabých míst jednotlivých systémů a na 

určování řídících prvků. Na slabá místa jsou poté aplikovány řídící smyčky, které pomocí 

zvolených řídících prvků a vybraných řídících algoritmických procesů vedou k odstranění 

těchto slabých míst.  
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Musím říct, že pracování s tímto modelovacím systémem bylo pro mne velice zajímavé, i když 

ne ve všech případech úplně jednoduché. Rozhodně bych si toto modelování někdy 

v budoucnu rád znovu vyzkoušel při své další práci. 

Jelikož byly některé z navržených bezpečnostních bariér shledány jako schopné začlenění do 

současných procesů pozemního odbavení, lze tuto práci pokládat za zdařilou.  

  



55 

Seznam použitých zdrojů 

[1]  Ing. KERNER, Libor, Prof. Ing. Ludvík KULČÁK, CSc. a Ing. Viktor SÝKORA. 

Provozní aspekty letišť. Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02841-0. 

[2] WELLS, Alexander T., Ed.D. a Seth B. YOUNG, Ph.D. Airport Planning & 

           Management. Fifth Edition. 2003. ISBN 0-07-141301-4  

[3] ASHFORD, Norman J., H. P. Martin STANTON, Clifton A. MOORE, Pierre COUTU a 

           John R. BEASLEY. Airport Operations. Third Edition. 2013. ISBN 978-0-07-177584-7. 

[4] ICAO Safety MAnagement Manual. Third Edition. 2013[online], Dodtupné z: 

https://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Documents/Doc.9859.3rd%20Edition.

alltext.en.pdf 

[5] IATA Ground Operations Manual. 4th Edition. 2015 [online], Dostupné z: 

            https://www.butterfly-training.fr/media/FR/documents/docs/AHMIGOM-4th-Edition 

            2015.pdf 

[6]  Dopravní řád letiště Praha Ruzyně. 2017 [online], Dostupné z: 

            https://www.prg.aero/sites/default/files/obsah/staticke-stranky/5224/soubory/dopravni- 

            rad-letiste-praha-ruzyne.pdf  

[7] Provozní postupy LKPR_GND. IVAO Czech Division [online]. Dostupné z: 

           http://www.ivao.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=288:provozni- 

           postupy-lkprgnd&catid=106:letistni-lkpr&Itemid=215 

[8] Pilot omylem nastartoval, motor airbusu nasál indického technika. Idnes.cz [online]. 

            Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/letecka-spolecnost-air-india-technik-motor-f2r- 

            /zahranicni.aspx?c=A151217_095453_zahranicni_aba 

[9] LEVESON, Nancy G. Engineering and Safer World: Systems Thinking Applied to  

           Safety. Massachusetts Institute of Technology, 2011. ISBN 978-0-262-01662-9 

[10] Bezpečnost v letecké dopravě: Systémový přístup ke kauzalitě a modelování 

bezpečnosti [online]. Dostupné z: 

http://www.fd.cvut.cz/projects/k621x1mf/dokumenty/BLED_03.pdf  



56 

Seznam použitých zkratek a výrazů 

 

AKM  Anti-kolizní maják 

All Clear  Signál, kterým ramp agent dává posádce letadla najevo, že je možné začít 

   pojíždět 

APU   Auxiliar Power Unit – Pomocná energetická jednotka 

ASU  Auxiliar Starter Unit – Pomocná startovací jednotka 

BM  Banks Man – Osoba, která předepsanými signály navádí ostatní na určené 

místo 

FOD  Foreign Objects Debris – Cizí předměty a trosky, které se nacházejí na letištní 

ploše a nemají tam co dělat 

GPU  Ground Power Unit – Pozemní zdroj energie 

IATA  International Air Transport Association – Mezinárodní asociace leteckých 

dopravců 

ICAO  International Civil Aviation Organization – Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví 

MMP   Mobilní mechanizační prostředek 

PB   Push-back – Proces vytlačení letadla ze stání nebo řidič tahače pro vytlačení 

PD   Pásový dopravník nebo řidič pásového dopravníku 

PO   Pozemní obsluha 

RA   Ramp Agent – osoba odpovědná za celý proces pozemního odbavení letadla 

STAMP  Systems-Theoretic Accident Model and Processes – Modelovací systém 

ULD   Unit Loaded Device – Kontejner pro přepravu zavazadel a carga. 

VZ  Vlastní zdroj 

WW  Wingwalker – Osoba, která při procesu vytlačení dohlíží na prostor za 

vytlačovaným letadlem 


