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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce „Provozní kapacity letiště Pardubice“ je analýza stavu 

současné provozní kapacity letiště, vytvoření ročního přehledu dostupných kapacit, analýza 

vlivu jednotlivých jevů ovlivňujících dráhovou kapacitu a případný návrh optimalizace.  

 

Klíčová slova 

letiště Pardubice, provozní kapacita, dráhová kapacita, dráhový systém, snížení kapacity, 

roční kapacita 

 

 

 

 

Abstract 

The subject of diploma thesis “Operational capacity of Pardubice airport” is to analyze actual 

operational capacity state, to create annual overview of available capacities, to evaluate 

impact of the input elements affecting runway capacity and eventual optimalization 

suggestion. 

 

Key words 

Pardubice airport, operational capacity, runway capacity, runway system, capacity 

reduction, annual capacity 
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0 Seznam použitých zkratek 

 

ACN Klasifikační číslo letadla 

AČR  Armáda České republiky 

AGL Nad zemí 

AIP Letecká informační příručka 

AMS Monitorovací systém letiště 

AMSL Nad střední hladinou moře 

APN Odbavovací plocha 

ASDA Použitelná délka přerušeného vzletu 

ATIS Automatická informační služba koncové řízené oblasti 

ATM Uspořádání letového provozu 

ATS Letové provozní služby 

ATZ Letištní provozní zóna 

BG Bulharsko 

BT Časová rezerva 

CANI Czech Air Navigation Institute 

CCC Capacity Coverage Chart 

CIV Civilní 

CLV Centrum leteckého výcviku 

CWY Předpolí  

D-ATIS Automatická informační služba v koncové řízené oblasti 

datovým spojem 

DME Měřič Vzdálenosti 

EBA East Bohemia Airport 

EP  Exit Point – Bod rozdělení odletových tratí 

ES Španělsko 

FAA Federal Aviation Authority 

FAF Fix konečného přiblížení 

FL Letová hladina 

FUA Pružné využití vzdušného prostoru 

GB Velká Británie 

GR Řecko 

GP Sestupový maják ILS, sestupová rovina 

ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
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IFR pravidla pro let podle přístrojů 

ILS Systém pro přesné přiblížení a přistání 

IMC Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů 

LDA Použitelná délka přistání 

LKCR Letiště Chrudim 

LKHK Letiště Hradec Králové 

LKPD Letiště Pardubice 

LKSK Letiště Skuteč 

LKVM Letiště Vysoké Mýto 

LLZ Kurzový maják ILS 

LOC Lokální 

LOS Úroveň služeb 

LS LPS Letištní stanoviště letových provozních služeb 

LTZ Letištní technické zabezpečení 

(M)CTR (vojenský) Řízený okrsek 

MIL Vojenský 

MOA Vojenské pracovní zóny 

(M)TMA (vojenská) Koncová řízená oblast 

MTOW Maximální letová hmotnost 

NATINAMDS Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové  

obrany NATO 

NATO Severoatlantická aliance 

NDB Nesměrový radiomaják 

ODVL Odbor dohledu nad vojenským letectvím 

PAD Manipulační plocha 

PANCAP Praktická roční kapacita 

PAR Přesný přibližovací radar 

PCN Klasifikační číslo vozovky 

PHCAP Praktická hodinová kapacita 

PT Čas zajetí na stání letadla 

QFE Atmosférický tlak vztažený k výšce letiště nad mořem 

QNH  Atmosférický́ tlak redukovaný na střední hladinu moře 

podle podmínek standardní atmosféry, používaný pro 

nastavení tlakové stupnice výškoměru k zobrazení 

nadmořské výšky  
RET Pojezdová dráhy pro rychlé odbočení 

ROTA Čas obsazení dráhy při příletu 
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ROTD Čas obsazení dráhy při odletu 

RTZ Radiotechnické zabezpečení 

RVR Dráhová dohlednost 

RWY/ VPD Vzletová a přistávací dráha 

ŘLP Řízení letového provozu 

SBT Čas zablokování stání 

SID Standardní přístrojový odlet 

SOT Čas obsazení stání 

STAR Standardní přístrojový přílet 

SZZ Světelné zabezpečovací zařízení 

TDZ Zóna dotyku 

THR Práh dráhy 

TODA Použitelná délka vzletu 

TORA Použitelná délka rozjezdu 

TR Turecko 

TRA Dočasně rezervovaný vzdušný prostor 

TWR Řídící věž 

TWY Pojezdová dráha 

VCS Systém pro hlasovou komunikaci 

VFR Pravidla pro let za viditelnosti 

VMC Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti 

ZÚL Zimní údržba letiště 
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1 Úvod 

Letiště Pardubice je díky kombinaci vojenského a civilního provozu jediné svého druhu 

v České republice. Protože je pardubické letiště letištěm vojenským, nikdo doposud neřešil 

problematiku provozní kapacity. Tato problematika je na všech komerčních civilních letištích 

propracována do detailů tak, aby bylo zajištěno co největší využití provozního potenciálu 

daného letiště. U vojenských letišť je však celosvětově situace jiná, a proto ani 

v Pardubicích se problematikou kapacity zatím nikdo nezabýval. Vzhledem k mému 

dvouletému působení na Letišti Pardubice jako řídícího letového provozu jsem získal jistý 

vhled do problematiky letového provozu na letišti. Tuto zkušenost a jistou zvědavost jsem 

se rozhodl zúročit při vytvoření analýzy kapacity letiště Pardubice, která je dle mého názoru 

navýsost potřebná.  

Taková studie si vyžaduje vytvoření odhadu okamžité provozní kapacity letiště, vytvoření 

přehledu faktorů vstupujících do výpočtů a ovlivňujících tak dráhovou kapacitu. Zhodnocení 

naplněnosti této kapacity a vytvoření přehledu o dostupné kapacitě v průběhu delšího 

časového období. Na základě zjištěných údajů je potřeba, pro ucelení obrazu o situaci na 

letišti, stanovit roční hodnotu počtu pohybů a vytvořit případný návrh optimalizace, který by 

stanovil způsoby, jak navýšit nedostatečnou kapacitu, případně jak dosáhnout potenciálu 

letiště, když nebude naplněna. 

Pro zpracování takové analýzy letiště Pardubice je nejprve potřeba vytvořit si podrobný 

obraz o situaci pardubického letiště. Tento obraz by nám měl jasně říci, jaký typ provozu je 

na letišti provozován, jaké jsou možnosti pohybů letadel, jaké prostory jsou pro provoz 

v Pardubicích k dispozici atd. Na základě takového přehledu bychom měli být schopni 

vypočítat provozní kapacitu letiště, jejíž hodnota bude zohledňovat veškeré pravidelné dění 

v rámci provozu dráhy, pojezdových drah, odbavovacích ploch, technického zabezpečení 

a údržby letiště a případně meteorologických podmínek.  

Analýza provozní kapacity letiště ovšem u stanovení určité hodnoty počtu odbavených letů 

nekončí. Pro vytvoření opravdu použitelné studie je potřeba získanou hodnotu dále 

rozpracovat, rozšířit o snižující faktory a porovnat se skutečnými počty letadel, kterých 

letiště Pardubice dosahuje.  

Výstupem by pak mělo být obrazné vyjádření procentuální dostupnosti kapacity v průběhu 

roku. Ideálním prostředkem pro vytvoření takového přehledu je Capacity Coverage Chart, 

neboli schéma kapacitního pokrytí pro dlouhá časová období. Pro pardubické letiště bude 

a pro většinu světových letišť je tímto sledovaným intervalem doba jednoho roku. Na 
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základě tohoto schématu pak lze vypočítat teoretickou hodnotu roční kapacity letiště, která 

je celosvětově velmi sledována. Optimalizace by se pak měla zaměřit na konkrétní jevy, jež 

negativně ovlivňují maximální potenciál letiště s jednou dráhou. Tato práce by zároveň měla 

posloužit jako doklad o současném stavu a provozních podmínkách letiště Pardubice pro 

jeho provozovatele. 
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2 Popis Letiště 

Pro vytvoření podrobného obrazu o letišti Pardubice si nyní popíšeme základní funkční 

prvky letiště tak, abychom je následně mohli analyzovat a určit jejich vliv na provozní 

kapacitu letiště.  

2.1 Všeobecně 

Letiště Pardubice je vojenské letiště s povoleným provozem civilních letadel. Z tohoto 

pohledu je unikátem v České republice a tomu také odpovídá místní provoz. Letiště se 

nachází 4 km jihozápadně od středu, na okraji města Pardubice. Provozovatelem vojenské 

části letiště je Armáda České republiky – Správa letiště Pardubice, která poskytuje letové 

provozní služby, záchrannou a požární službu, meteorologické zabezpečení, letištně 

technické a radionavigační zabezpečení. Provozovatelem civilní části letiště je společnost 

East Bohemia Airport a.s. (EBA). Vlastníkem společnosti EBA je pak Pardubický kraj  

a statutární město Pardubice. Společnost EBA poskytuje služby odbavení cestujících  

a nákladů, technickou obsluhu letadel, služby posádkám letadel a celní a pasovou službu. 

Společnost EBA a Správa letiště Pardubice jsou smluvními partnery ve věci společného 

užívání letiště. Třetím velmi důležitým subjektem na letišti je LOM Praha s. p. CLV 

Pardubice (Centrum leteckého výcviku), vystupujícího pouze pod zkratkou CLV. Pro 

výcvikové účely používají poměrně velké množství typů letecké techniky s vojenskou 

registrací jako: Zlín Z142, vrtulníky Mi-2, Mi-17 či Aero L-410 a L-39. Již pouze z tohoto 

výčtu pramení, že každodenní provoz na letišti Pardubice je velmi různorodý. Pardubické 

letiště nese kódové označení 4D, což značí, že má dráhu delší než 1800m a že je schopno 

přijmout letoun s rozpětím křídel až do 51,99 m. letiště Pardubice je také schopno držet 

požární pohotovost kategorie 5 po dobu 24 h denně, v provozní době EBA potom až 

kategorie 7. [1, 2, 3] 

 

2.2 Vojenský účel 

Jednu z nejdůležitějších rolí na letišti hraje Armáda České republiky, konkrétně úkoly 

přidělené vojenskému útvaru Správě letiště Pardubice. Jedním z hlavních úkolů Správy 

letiště Pardubice jako vojenského útvaru je zabezpečit naplňování smluvních vztahů mezi 

AČR, Ministerstvem obrany České republiky a CLV k zajištění základního leteckého výcviku 

posluchačů Univerzity obrany Brno a mladých pilotů leteckých základen AČR. Dále je to 

plnění úkolů spojených se zabezpečením funkce náhradního letiště pro letecké základny 
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AČR a leteckou techniku armád Severoatlantické Aliance (NATO), plnění úkolů Cross-

servicingu (příprava k opakovanému vzletu prováděná pilotem) pro vojenské letouny  

a podílení se na zabezpečení pohotovostního systému NATINAMDS (NATO Integrated Air 

and Missile Defence Systém), úkolů náhradního intervenčního letiště a schopnost pro 

plnění úkolů „Narušitel-Zátaras“. Dále musí v souladu s mezinárodními bezpečnostními 

smlouvami zabezpečit mezinárodní pozorovací mise smluvních stran Smlouvy o otevřeném 

nebi (Open Skies) a  tranzitních pozorovacích letů. V neposlední řadě mít schopnost plnění 

úkolů pro zabezpečení výluk provozu leteckých základen AČR dle jejich potřeb a provádět 

komplexní zabezpečení nepřetržitého provozu letového provozu. Do struktury útvaru letiště 

je začleněn Technický roj fotografického a vyhodnocovacího zabezpečení, který v rámci 

AČR provádí zpracování a vyhodnocování obrazových informací získaných prostředky 

vzdušného průzkumu fotolaboratorní i digitální cestou. Zpracovává materiál z pozorovacích 

misí v rámci Smlouvy Open Skies ve spolupráci s Odborem kontroly odzbrojení Sekce 

rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany. [2, 4, 5] 

2.3 Dráhový systém pohybových ploch 

Systém pohybových ploch je elementárním stavebním prvkem letiště a jeho parametry hrají 

klíčovou roli provozu na letišti. 

 Vzletová a přistávací dráha 

Na letišti Pardubice je zbudována pouze jedna betonová vzletová a přistávací dráha o délce 

2500 m a šířce 75 m. V tabulce 1 vidíme jednotlivé použitelné délky dráhy pro rozjezd 

(TORA), vzlet (TODA), přerušený vzlet (ASDA) a přistání (LDA). [3, 4] 

Tabulka 1, Použitelné délky dráhy [3] 

 

Dráhová předpolí (CWY) se od sebe svými rozměry na jednotlivých koncích dráhy liší. CWY 

09 má rozměry 215 x 150 m, CWY 27 pak 170 x 150 m. Na obrázku 1 je layout letiště, ze 

kterého můžeme vyčíst jak již zmíněné parametry, tak i další, jako jsou rozměry dráhového 

pásu a rozmístění jednotlivých provozních prvků letiště. Geografické směry dráhy jsou 273° 

a 093°. Magnetická deklinace dráhy činí +3° 54‘ a její roční změna je +8‘.  

Označení RWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m)

9 2500 2715 2500 2500

27 2500 2670 2500 2500
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Obrázek 1, Letištní mapa - ICAO [3] 
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Nadmořská výška vztažného bodu letiště umístěného ve středu dráhy je 741 ft/226 m. 

Vztažná teplota 22,2 °C. Jednostranný příčný sklon od jižního k severnímu je menší než 

1%. Průměrná hodnota příčného sklonu činí 0,791%. Dráha má proměnlivý podélný sklon 

(viz tabulka 2), který nemá větší vliv na provoz i za nepříznivých meteorologických 

podmínek. [3, 4] 

Tabulka 2, Podélný sklon RWY[3] 

 

RWY má únosnost PCN 47 R/B/W/T. Pro účely zjišťování kapacity je únosnost velmi 

důležitá, jelikož určuje, jaký druh provozu, především váhovou kategorii letadel, lze na letišti 

přijmout, aniž by se příslušná dráha výrazně přetěžovala. Jednotlivé údaje znamenají: 

a) PCN 47- pavement classification number, bezjednotkové číslo 

udávající maximální klasifikaci letadel pro přijetí na přistání 

b) R - rigid pavement, tedy pevný povrch, ve většině případů označující 

betonovou dráhu 

c) B - střední kategorie podloží, spadají sem všechna letiště mající 

koeficient únosnosti k mezi 60 a 120 MN/m3 

d) W - neomezená hodnota maximálního přípustného tlaku pneumatik 

letadla 

e) T – Technical evaluation popisuje metodu, jakou bylo dané číslo PCN 

získáno, v tomto případě technickým výpočtem. 

Tato únosnost však není definitivní, jelikož lze dle dodatku A, předpisu L-14 přijmout letadlo 

s vyšším ACN než je PCN samotné vozovky. Pro případ Pardubic platí, že na tuhou nebo 

kombinovanou vozovku, u které tuhá vrstva tvoří základní prvek konstrukce, by neměly 

nepříznivě působit příležitostné pohyby letadel s ACN nepřevyšujícím vyhlášené PCN  

o více než 5%. Současně platí, že roční počet pohybů přetěžujících vozovku nemá překročit 

zhruba 5% z celkového počtu pohybů letadel za rok. [3, 4, 6, 7] 

000 m - 700 m 0,1%
700 m - 1000 m 0,4%
1000 m - 2100 m -0,3%
2100 m - 2300 m -0,1%
2300 m - 2500 m 0,1%
000 m - 200 m -0,1%
200 m - 400 m 0,1%

400 m - 1500 m 0,3%
1500 m - 1800 m -0,4%
1800 m - 2500 m -0,1%

RWY 09

RWY 27
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 Pojezdové dráhy 

K dráze je připojen systém pojezdových drah. Přímo na dráhu vede čtveřice pojezdových 

drah označených postupně od východu na západ A - Alpha, B - Bravo, C - Charlie,  

D – Delta. Alpha je připojena k dráze přímo na prahu dráhy 27, Delta pak na prahu 09. 

Podél dráhy vedou dvě na sebe navazující paralelní pojezdové dráhy. TWY W - Whiskey, 

která spojuje pojezdové dráhy D a C. Od C na ni navazuje TWY T – Tango, která vede až 

po A. Vzdálenosti mezi jednotlivými, s dráhou propojujícími pojezdovými dráhami, nejsou 

tolik důležité do chvíle předpokládaného vzletu z křižovatky. V tuto chvíli jsou tyto rozměry 

rozhodujícím faktorem, zda je letadlo schopné z křižovatky vzletět, či nikoliv. Proto jsou 

použitelné délky dráhy pro vzlet z křižovatky v tabulce 3 jedním z velmi důležitých faktorů 

pro zjišťování kapacity. [3, 4, 6, 7] 

Tabulka 3, Použitelné délky pro rozjezd a vzlet z křižovatek 

 

V tabulce 3 nejsou uvedeny délky pro rozjezd a vzlet z křižovatky C ve směru 09, protože 

je toto dle AIP a letištního řádu zakázáno. Dalším parametrem jsou potom rozměry  

a únosnosti jednotlivých drah, které jsou uvedeny v tabulce 4. Šířka určuje, jakou kategorii 

letadla lze na danou pojezdovou dráhu vpustit. [3, 4, 6, 7] 

Tabulka 4, Údaje pojezdových drah 

 

Tyto údaje jsou téměř stejně důležité jako rozměry samotné dráhy, protože k čemu by byla 

dráha, která je schopna přijmout letadlo s vysokou kategorií a klasifikací ACN, které by ji 

nemohlo žádným způsobem uvolnit. [3, 4, 6, 7] 

Označení RWY Od TORA (m) TODA (m) ASDA (m)

TWY B 1755 1925 1755

TWY C N/A N/A N/A

TWY C 1770 1985 1770

TWY B 755 970 755

RWY 27

RWY 09

označení TWY šířka (m) povrch únosnost

TWY A 15 beton PCN 47/R/B/W/T

TWY B 15 beton PCN 45/R/B/W/T

TWY C 23 beton PCN 45/R/B/W/T

TWY D 23 beton PCN 43/R/B/W/T

TWY T 15 beton PCN 44/R/B/W/T

TWY W 23 beton PCN 44/R/B/W/T
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 Odbavovací plochy 

Odbavovací plochy jsou na pardubickém letišti zbudovány tři. Výměrou největší stojánka je 

umístěna podél pojezdové dráhy T, konkrétně u její východní části. Proto také označení 

APN E-EAST jako východ. Jedná se o odbavovací plochu nejdelší, ale poměrně úzkou, 

délka APN E činí 742 a šířka pak 46m. Tato stojánka slouží pro odbavování letů AČR  

a výcvikových letů CLV, po domluvě však může sloužit i pro odbavení civilních letů 

společnosti EBA. Podél TWY W jsou umístěny další 2 odbavovací plochy. Na jejím 

východním konci, tedy blíže ke středu dráhového systému je umístěna APN M-MIKE jako 

middle (angl. střed). Jedná se o nejmenší odbavovací plochu (283x24m), která je kvůli její 

velikosti v letištním řádu označována jako PAD M neboli manipulační plocha Mike. Jedná 

se o opatření pro co nejmenší užívání této stojánky, jelikož právě parkování na PADu M 

může mít vliv na provoz po TWY W. Tento případ bude rozebrán dále, jako vliv na kapacitu 

dráhového systému. Nejzápadnější stojánka, logicky označována APN W-WEST je 

používána především pro odbavování letadel civilních letů společnosti EBA, po domluvě 

může sloužit i pro odbavování letů AČR, NATO či výcvikových letů CLV. Tato odbavovací 

plocha je svými rozměry nejlépe přizpůsobena parkování velkých letadel, až po kategorii E 

(šířka 75m, délka 280m). Pro APN W jsou publikována a na obrázku 2 zobrazena parkovací 

místa. Na ostatních stojánkách žádná konkrétní parkovací místa publikována nejsou. Na 

APN W je společností EBA zřízena návodčí služba Follow Me, která navádí letadla pro 

zaparkování na konkrétní stání. Na plochách pro primárně vojenské účely, tedy E a M, 

službu Follow Me zajišťuje vojenská letištní hasičská jednotka. [3, 4, 6, 7] 

 

 

Obrázek 2, Parkovací místa na APN W [3] 
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2.4 Specifika provozu 

Jak již bylo zmíněno, na letišti v Pardubicích je velmi rozmanitý provoz. Jelikož zde sídlí 

Centrum Leteckého Výcviku s. p., které má za úkol cvičit posluchače-piloty Univerzity 

Obrany a nové piloty dopravního, vrtulníkového a taktického letectva Armády České 

republiky, nachází se zde flotila opravdu velkého množství typů letecké techniky. Jenom 

CLV zde cvičí s typy jako ultralehký letoun EV-97, cvičný a akrobatický letoun Z-142, 

vrtulník Mi-2 a cvičný bojový letoun L-39 a dopravní letoun L-410. Všechny tyto typy jsou 

kategorie turbulence v úplavu L, tedy lehké. Dále mají jeden typ kategorie M (střední), a to 

vrtulník Mi-17. Ze strany AČR zde ještě pravidelně operují bojový letoun L-159 ALCA (L)  

a Jas-39 Gripen (M). Nesmíme zapomenout na letouny mezinárodních operací ze strany 

Open Skies a jednotlivých účastníků mezinárodních bojových cvičení jako Ample Strike atd. 

Za Open Skies jsou to pravidelně ruské letouny Antonov An-30B (M) a švédský Saab 340 

(M). Co se týče mezinárodních cvičení, startují z Pardubic nejčastěji a pravidelně tankery 

letectva Spojených Států Amerických KC-135 Stratotanker, které jsou již kategorie H-heavy, 

tedy těžké. Nesmíme zapomenout na civilního provozovatele letiště, který také přispívá 

velmi širokým spektrem typů letecké techniky. Pravidelně do Pardubic nachází cestu 

ultralighty, soukromé i komerční bizjety, soukromé vrtulníky, ale i charterové lety různých 

dopravních společností. Nejčastějšími pohyby jsou však pravidelné lety z Pardubic do 

Londýna Stansted (GB), do Alicante (ES), na Rhodos (GR), do Burgasu (BG), nebo do 

Antalye (TR). Celkem je to do 16 destinací od 7 leteckých společností.  

Na závěr výčtu musíme zmínit nepravidelné lety nejspíše nejtěžších letadel, přilétajících 

sice nepravidelně, ale opakovaně na letiště Pardubice. Jsou to Il-76 s maximální vzletovou 

hmotností 195 000 kg, tedy heavy  a An-124 Ruslan s MTOW 405 000 kg. [1, 2, 8, 9] 

Toto byl pouze výčet letecké techniky, dále se budeme zabývat složením provozu 

z hlediska pravidel letu a poněkud specifickým jevem pro civilní letectví, přistáváním 

vrtulníků do přistávacích bran.  

 Poměr IFR/VFR 

Jako první musíme zmínit, jak se pravidla letu dělí a co vlastně znamenají. Pravidla letu 

dělíme na dvě kategorie: 

  VFR – Visual Flight Rules – pravidla pro let za viditelnosti 

  IFR – Instrument Flight Rules – pravidla pro let podle přístrojů 
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Jelikož nejvíce pohybů denně vytváří CLV, které se specializuje na výcvik, je logické, že 

pro piloty v začátcích jejich pilotní kariéry a v nalétávání prvních letových hodin je 

nejdůležitějším prvkem výcviku samotná technika pilotáže. Z tohoto důvodu je nejsnazším 

způsobem navigace - navigace srovnávací. Srovnávací navigace má základ  

v porovnávání jednotlivých geografických či geomorfologických prvků a pozemních staveb 

s mapou, k čemuž nutně potřebují vizuální kontakt se všemi těmito elementy. Proto se piloti 

nejprve zabývají pravidly letu za viditelnosti, která jim umožňují používat zpočátku 

jednodušší a přirozenější způsob navigace a více se soustředit právě na techniku pilotáže 

a chování letadla. [10] 

Naopak od CLV, veškerý ostatní provoz není provozován za účelem získávání zkušeností, 

ale naopak, pomocí zkušeností a techniky vytvářet maximum užitku za co nejméně energie 

a tedy i nákladů. To znamená využívat technicky vyspělé přístroje v maximální možné míře 

a tím i výhod nabízených létáním podle přístrojů a tedy i podle pravidel pro let podle 

přístrojů. Avšak i CLV musí jakožto součást výcviku využívat létání podle přístrojů. O IFR 

provoz tedy na letišti Pardubice není nouze, jde však o provoz, jaký se objevuje na drtivé 

většině letišť světa a ve vzdušném prostoru vůbec. Provoz z bodu A do bodu B, letecká 

doprava. V tomto smyslu je pardubické letiště využíváno pro přílety na letiště a odlety 

z letiště, nikoliv létání v jednom prostoru a poté návrat na letiště vzletu. Tento IFR provoz 

nás bude za účelem zjišťování kapacity zajímat nejvíce, protože má největší vliv na kapacitu 

vzdušného prostoru. 

Z ročních statistik Letištního stanoviště Letových provozních služeb (LS LPS) jsme schopni 

vytvořit graf 1, kde vidíme procentuální zastoupení používaných pravidel letu celkového 

počtu pohybů na letišti Pardubice v jednotlivých letech. [11] 

 

        Graf 1 Poměr IFR/VFR 
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 Pracovní plochy pro vrtulníky 

Dalším specifikem pardubického provozu jsou branky/SPOTy pro vrtulníky.  Jsou zřízeny 

v travnatých plochách letiště, mezi RWY a TWY T za účelem nácviku přistání a vzletu 

vrtulníků. Tyto branky jsou vymezeny žlutými praporky, nebo oranžovými kužely a mají 

standardní šířku 10 m. Pro tyto branky je klíčovým údajem únosnost nezpevněných ploch, 

která je vždy kontrolně změřena a udávána pracovníkem letištního technického 

zabezpečení (LTZ) na předletovém briefingu. Na základě tohoto údaje rozhodne vedoucí 

létání o použití těchto pracovních prostorů. SPOTy pro vrtulníky jsou rozděleny a umístěny 

následovně: 

Plnící branka  REFUELING SPOT, umístěna v travnaté ploše mezi 

TWY A a TWY B – 370 m západně TWY A a 38 m jižně 

TWY T. 

Přistávací branky umístěné v travnaté ploše mezi TWY B a TWY C 

LANDING SPOT NORTH, umístěná 375 m západně TWY 

B a 38 m jižně TWY T. 

 LANDING SPOT SOUTH, umístěná 425 m západně TWY 

B a 89 m jižně TWY T 

Střídací branka CHANGING SPOT, umístěná v travnaté ploše mezi TWY 

B a TWY C, 275 m západně TWY B a 38 m jižně TWY T 

Dále jsou na nezpevněných plochách umístěny také dva výcvikové čtverce kvůli nácviku 

visení vrtulníků do maximální výšky 15 m AGL. Čtverce mají rozměry 49x49 m a jsou rovněž 

označeny žlutými praporky, nebo oranžovými kužely. 

VFR
92%

IFR
8%

2016

VFR
88%

IFR
12%

2017

VFR
87%

IFR
13%

2018

Stav k 8. 10. 2018 



21 
 

  Východní čtverec SQUARE EAST, umístěný 110 západně TWY B a 38 m 

     jižně TWY T. 

Západní čtverec SQUARE WEST, umístěný 90 m východně TWY C a 38 

m jižně TWY T 

Kromě pracovních prostorů pro vrtulníky na nezpevněných plochách letiště jsou na letišti 

zřízeny dvě zpevněné plochy. Nejsou plně certifikovány leteckými úřady (ODVL, ÚCL) jako 

přistávací plochy, proto nesou označení Helipady Alpha a Bravo. Tyto jsou umístěny při 

západním a východním okraji TWY B a jsou rovněž využívány k nácviku vzletu a přistání 

vrtulníků. Tyto Helipady navíc umožňují nácvik přistání, vzletu a letu s podvěsem.  

Přistávání a vzlet ze všech těchto pracovních prostorů se podle schválení ODVL provádí 

dle vlastního uvážení a v plné zodpovědnosti letových posádek. Vzhledem k blízkosti 

pojezdových drah je dle nařízení ODVL pojíždění po přilehlých pojezdových drahách za 

současného visení, přistání či vzletu povoleno pouze vojenským letadlům. Při pojíždění 

civilních letadel musí být cvičící vrtulníky na zemi, případně musí pojíždějící letadlo zastavit 

před minutím příslušného místa, dokud cvičící vrtulník nepřistane. Všechny pracovní plochy 

pro vrtulníky jsou zobrazeny na obrázku 3.[3, 6] 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Vzdušný prostor 

Používaný vzdušný prostor okolo letiště Pardubice je složen z řízeného okrsku (MCTR – 

military control zone) letiště Pardubice, koncové řízené oblasti (MTMA – military terminal 

maneuvering area) letiště Pardubice, přilehlých výcvikových prostorů dočasně 

rezervovaných prostorů (TRA – temporarily reserved area) 56, 57, 63, 71, 72, 73  

a zakázaného prostoru P 6 (Prohibited). Dále do MCTR Pardubice zasahuje letištní 

Obrázek 3, Pracovní prostory pro vrtulníky. [6] 
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provozní zóna Chrudimi (ATZ-Aerodrome traffic zone), do MTMA vstupuje ATZ Vysokého 

Mýta a Skutče (ATZ LKSK sice nemá na provoz v MTMA téměř žádný vliv, rozdělením 

prostorů ve FIR Praha ale do MTMA zasahuje, proto je zmiňována). Na části jižní a západní 

hranici sousedí prostory Pardubic s MTMA a MCTR Čáslav. Za severní hranou MTMA 

Pardubic se nachází ATZ Hradce Králové, který sice geograficky a rozdělením nenarušuje 

prostory Pardubic, nicméně zdejší provoz má na letiště Pardubice značný vliv, o kterém se 

budeme bavit později. Za severní hranou MTMA Pardubic se nachází řízený prostor třídy 

E. Horizontální rozdělení prostorů je zobrazeno na obrázku 4. Pro lepší orientaci, co se týče 

letištních provozních zón, je přiložen i obrázek 5. Na něm jsou mimo zmiňované polohy 

vidět i jednotlivé geografické body a údaje včetně jednotlivých ATZ. Jedná se o výřez 

letecké mapy ICAO, která je nejvíce používaným leteckým dokumentem. Tuto mapu 

s sebou piloti mají vždy v letadle a je ideálním nástrojem pro srovnávací navigaci. Používá 

se v měřítku 1:500 000. [3, 12] 

 

Obrázek 4, Horizontální členění vzdušného prostoru LKPD [3] 
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Obrázek 5, Mapa prostorů [12] 

Pro názornou ukázku výškového členění jednotlivých částí vzdušného prostoru je přiložen 

obrázek 6. Zde je dobře vidět, jak do pardubického MCTR zasahuje letištní provozní zóna 

Chrudimi. Jelikož jsou CTR konstruována z logických důvodů vždy od země, musí veškerý 

letový provoz LKCR dbát pravidel, a tedy žádat každý vzlet z LKCR o vstup do MCTR. Na 

letišti ve Vysokém Mýtě je situace jiná, jelikož se letiště nachází mimo MCTR, pod MTMA, 

mohou provádět vzlety a přistání bez omezení ze strany LKPD. Jediné, co je omezuje, je 

hranice 1000 stop AGL (nad terénem), kde začíná prostor MTMA. Při směřování letu 

směrem do MTMA proto musí také žádat o povolení vstupu do řízeného prostoru a to 

alespoň 3 minuty před plánovaným vstupem. Tento fakt je velmi důležitý při zohledňování 

kapacity řídících, kteří jsou hlášeními ze strany vstupujících a prolétajících letů VFR 

zatěžováni časově náročným poskytováním letištních informací a informacemi o provozu. 

[1, 9, 10]  
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Obrázek 6, Vertikální členění vzdušného prostoru LKPD 

 

Za účelem výcviku jsou pardubické prostory dále přerozděleny do jednotlivých pracovních 

prostorů neboli zón (MOA – Military Operation Area). Tyto zóny jsou určeny pro výcvik 

především CLV a jsou pojmenovány podle význačných bodů jednotlivých oblastí. Jak již 

bylo zmíněno, většina výcviku je prováděna za VFR a tomu také odpovídá konstrukce 

jednotlivých MOAs. Pro většinu zón tedy platí, že jak z velikostních, tak z důvodů okolního 

IFR provozu není možné v těchto létat podle IFR. I zde však najdeme prostory, ve kterých 

toto lze. Jsou to prostory buď zeměpisně, nebo výškově separované od hlavních příletových 

a odletových koridorů. Na obrázku 7 jsou šedou barvou znázorněny 2 IFR zóny uvnitř 

MTMA – Gama a Omega. Tyto zóny jsou z již zmíněných důvodů konstruovány od 6000 ft 

AMSL do FL95, při vyhlášení prostoru TRA63 až do FL 125. Další 3 zóny, které jsou 

schopny pojmout výcvik provozu IFR jsou Paper, Mountain a Camel, jejichž hranice jsou 

shodné s hranicemi příslušných TRA ve stejném pořadí 75, 76, 32. Ostatní zóny pro účel 

zjišťování kapacit nemají význam, jelikož provoz VFR nás zajímá nejvíce ve fázi přiblížení 

a při pohybech po pohybových plochách letiště. Nicméně i provoz v pracovních prostorách 

musí být informován o okolním provozu a naopak, což znamená další, velmi významnou 
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časovou zátěž řídícího. Pramení to již z podstaty pracovních prostorů, kde se piloti 

soustředí na svůj výcvikový úkol a nikoliv na okolní provoz. V tomto ohledu pak spoléhají 

na řídícího, který musí hlídat i jejich vyčleněný vzdušný prostor pro případ průletu, či vstupu 

z jakéhokoliv směru. [6] 

 

Obrázek 7, Pracovní prostory pro výcvik [6] 

 

2.6 Služba ŘLP 

Uvnitř CTR (řízeného okrsku) a TMA (koncové řízené oblasti) je vzdušný prostor třídy D, 

tedy řízený vzdušný prostor. Všechny lety zde podléhají letovému povolení, to znamená, 

že každý pilot dostane od řídícího letového provozu jasnou hranici, po kterou může 

vykonávat schválenou činnost, tzv. mez povolení. Je to právě služba ŘLP, kdo zajišťuje 

rozstupy mezi lety IFR, IFR a zvláštními lety VFR, kdo musí dodržovat a hlídat dodržování 

všech bezpečnostních pravidel, kdo vydává jasné pokyny, co pilot smí, co musí a co nesmí, 

kdo je zodpovědný za veškeré dění na letišti a v jeho blízkém okolí. Služba ŘLP musí 

zajišťovat bezpečný a pokud možno plynulý tok letového provozu. Právě ŘLP je jedním ze 

základních prvků letiště a má také zásadní vliv na kapacitu daného letiště. Dostatečný počet 
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dobře vycvičených a motivovaných řídících letového provozu je základním předpokladem 

k zajištění co nejefektivnějšího využití kapacity daného letiště. Takovýto personál je 

schopen být vytěžován do maximální možné míry a odvést tu nejlepší práci. V Pardubicích 

je celodenní směna ŘLP stavěna vždy ze dvou řídících a jednoho asistenta řídícího. Tito 

dva řídící mají na starosti jak stanoviště Pardubice věž, tak Pardubice Approach. Jelikož je 

ale pracovní náplň řídícího kriticky náročná, nelze dvě stanoviště obsluhovat ve dvou 

řídících. Z tohoto důvodu jsou pro denní provoz přítomni ještě další 2-3 řídící, kteří jsou 

k dispozici, kdykoliv je potřeba. Nutno dodat, že při letových akcích může být jeden 

z „přisluhujících“ členů směny vyhrazen pro řídící stanoviště přesného přiblížení PAR. Na 

všech civilních stanovištích ŘLP jsou pevně stanoveny intervaly řízení a odpočinku tak, aby 

bylo dosaženo fyzické a psychické připravenosti řídícího, jenž má v daný okamžik zahájit 

svůj interval řízení. Pro vojenské stanoviště ŘLP však žádné takové pravidlo neexistuje,  

a proto se na pardubické věži řídící střídají, až když jeden z aktivní dvojice pociťuje únavu 

nebo jakoukoliv potřebu odpočinku. Na pardubickém letišti také neexistuje funkce 

koordinátora, řídícího pohybových ploch - „Ground“ ani řídícího vydávajícího letového 

povolení - „Delivery“. [9, 11] 

Vzhledem k absenci služby ATIS musí řídící poskytovat veškeré informace o počasí, což 

prodlužuje komunikaci až o 30 sekund. Kvůli neexistenci nekonfliktních odletových  

a příletových tratí (SID, STAR) a neexistenci funkce koordinátora musí řídící každý odlet 

koordinovat zvlášť, s tím velmi úzce souvisí nevydávání SLOTů, což pro řídícího znamená 

další časově náročnou improvizaci při aplikování jednotlivých letových postupů. Z mapy 

prostorů (Obr. 5) víme, že LKPD sousedí s neřízeným letištěm Hradec Králové (LKHK), jež 

produkuje značné množství letů žádajících o vstup do řízeného prostoru Pardubic  

a žádajících změnu pravidel letu z VFR na IFR a obráceně, což opět představuje velkou 

časovou zátěž řídícího, jemuž snižuje kapacitu pro odbavování letů souvisejících přímo 

s letištěm Pardubice. Toto je výčet pouze těch časově nejvíce zatěžujících úkolů, které je 

nutné vykonávat navíc oproti běžnému provozu ŘLP. Všechny tyto faktory budeme 

zohledňovat při celkovém snížení kapacity letiště v kapitole 4. [3, 9, 10] 

 

2.7 ATM systém 

Při současné úrovni provozu ve vzdušném prostoru je pro poskytování letových provozních 

služeb nezbytná technická infrastruktura, tzv. ATM systémy. ATM systém je souhrnný 

název pro jakékoliv zařízení, které slouží řídícím letového provozu k řízení provozu 
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v jakémkoliv vzdušném provozu. Do ATM systému spadají jednotlivé podsystémy jako 

systémy komunikace, navigace, či sledovací systémy, ale i systémy zobrazovací.  

Komunikace 

Komunikační rozhraní pro řízení letů a koordinaci letového provozu je na pardubické řídící 

věži používáno přes systémy AirCom a VCS (Voice communication systém). Tyto dva 

systémy jsou v Pardubicích integrovány do jednoho ovládacího systému Frequentis VCS 

30-20X, který vystupuje u řídícího ve formě dotykové obrazovky, ze které řídící ovládá jak 

telekomunikační kanály, tak rádiové frekvence.  

Navigace 

Pro navigační účely je v Pardubicích instalováno několik navigačních prostředků nutných 

pro IFR přiblížení. Tyto prostředky jsou však instalovány pro přístrojové přiblížení pouze ve 

směru dráhy 27. Toto je jeden ze zásadních faktů pro zjišťování kapacity letiště a bude 

rozebrán později. Tím hlavním navigačním prostředkem je elektronický přístrojový 

přistávací systém neboli ILS (Instrument Landing Systém). V Pardubicích je instalován 

systém ILS Cat-I. ILS umožňuje letadlům bezpečné konečné přiblížení podle přístrojů do 

takové výšky a vzdálenosti od prahu dráhy, kdy je pilot schopen provést vizuální přistání, 

nebo přistání přerušit, či úplně zrušit. Cat-I neboli kategorie 1 je pak označení pro systém, 

jež zajišťuje bezpečné navedení na přistání při minimální dohlednosti 800m (v případě 

přítomnosti RVR-přístrojově měřené dráhové dohlednosti až do 550m od dráhy) a minimální 

spodní základně oblačnosti 200ft (60 m) nad terénem. ILS se skládá z kurzového majáku, 

sestupového majáku a polohových návěstidel. Kurzový maják neboli localizer (LLZ) vysílá 

na kmitočtu 109,350 MHz a má za úkol pilotům zobrazit přesnou kurzovou rovinu, která 

přesně simuluje prodlouženou osu dráhy. Sestupový maják - Glide Path (GP) potom 

simuluje rovinu sestupovou, která pilotovi ukazuje přesný úhel sestupu a to 3°. GP operuje 

na frekvenci 331,850 MHz. Protnutím těchto dvou rovin pak pilot získá přesnou ideální 

trajektorii pro přiblížení. Informaci o vzdálenosti od prahu dráhy pak pilot získává buď od 

zařízení pro určování šikmé vzdálenosti letadel - DME (Distance Measuring Equipment) 

nebo od polohových návěstidel, tzv. markerů, které jsou také samostatnými radiomajáky  

a vysílají pilotovi modulovaný signál tak, že při přeletu každého z nich se pilotovi zobrazí 

světelný, nebo zazní zvukový signál. Tyto markery mají konkrétní publikovanou vzdálenost 

od VPD. V Pardubicích jsou instalovány pouze 2 oproti běžnému počtu tří markerů. Jsou to 

tzv. outer marker, vzdálený 7000 m od prahu dráhy a middle marker, vzdálený 1050 m. 

DME je oproti tomu prostředek novější, který zobrazuje vzdálenost kontinuálně a je pro 

piloty užitečnější. Má navíc tu výhodu, že při naladění patřičné frekvence DME (1117 MHz), 
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se pilot dozví vzdálenost od letiště, ve kterémkoliv bodu v dosahu letištního DME. Dalšími 

radionavigačními prostředky na letišti jsou dva nesměrové radiomajáky tzv. NDB (Non-

directional Beacon). Tyto majáky mají funkci ryze kurzového navádění a pilotovi se jejich 

informace, díky palubnímu vybavení, zobrazuje jako kurz přímo k naladěnému NDB. Slabší 

z dvojice majáků nesoucí označení P (PAPA) má dosah 30 km a vysílá na frekvenci 888 

kHz. Silnější PK (PAPA-KILO) pak vysílá na frekvenci 432 kHz a dosahuje vzdálenosti až 

90 km.[3] 

Přehledové systémy 

Pro potřeby sběru radarových informací jsou v Pardubicích umístěny 2 radarové komplety. 

Prvním z nich je poměrně nová sestava od firmy Eldis. Tato sestava se skládá z primárního 

radaru RL-2000, sekundárního radaru MSSR-1 a přibližovacího radaru PAR-E. Primární 

znamená, že radar vyšle elektromagnetický impuls a ihned vyhledává a zachycuje ten 

samý, ale odražený impuls od objektu, který se nachází v dosahu radaru. Podle toho pak 

takovou informaci zobrazí na monitoru ve formě odrazu. Radar RL-2000 má minimální 

dosah 60-80 NM, vertikální pokrytí 45°, kapacitu zpracování cílů 125cílů/s a meteokanál 

pro hlášení aktuálního stavu počasí v leteckém prostoru. Druhým typem je radar 

sekundární, který pracuje na principu dotaz/odpověď. Tento typ radaru vysílá tzv. dotaz na 

frekvenci 1030 MHz, na palubě letounu je potom umístěn jak přijímač, který dotaz přijme, 

tak i tzv. odpovídač, který podle přidělených parametrů vyšle na kmitočtu 1090MHz 

odpověď. Přijímač pozemního radaru potom tuto odpověď přijme a podle zakódovaných 

parametrů zobrazí příslušnou informaci, tentokrát už včetně všech informací, které letadlo, 

podle nastaveného módu pro odpověď, vyslalo zpět. Radar MSSR-1 je integrován do 

systému RL-2000, má rozsah dálkového dosahu od 0,5 do  

256 NM, dálkovou přesnost ±27 m, přesnost v azimutu ±0,1° a dokáže rozlišovat výškové 

rozdíly od 25 stop, kapacitu zpracování cílů má shodnou s primárním radarem, tedy 

125cílů/s. Třetím radarem je přibližovací radar PAR-E (PAR=Precision Approach Radar). 

Tento radar funguje na principu dvou nezávislých antén, jedna snímá horizontální a druhá 

vertikální polohu letadla. Tyto informace jsou pak zvlášť zobrazeny řídícímu, který podle 

polohy letounu vůči ose dráhy, popřípadě ose sestupu, diktuje opravy kurzu pilotovi, který 

musí reagovat na to, co mu řídící říká. Tento přesný radar má dosah ±20NM, rozsah 

horizontálního skenování -15° až +15°, rozsah vertikálního skenování -1° až +14° a rychlost 

obnovení dat menší než 1s. Již zmíněný způsob navedení na přistání je sice, při řádné 

vycvičenosti jak pilota, tak řídícího, velice přesný a bezpečný, ale znamená obrovskou zátěž 

pro celou směnu řídících, jelikož při vyžádání přesného přiblížení tímto způsobem musí 
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vyčlenit jednoho člena směny zvlášť pro tento úkol. I tento fakt bude zmíněn později při 

ohledu na zátěž řídících. [ELDIS] 

Druhým systémem je potom starší a nyní již záložní systém RPL-5M, který má typově stejné 

zastoupení radarů, které dnes ale výkonem a především spolehlivostí zaostávají. Tento 

komplet byl v roce 2017 nahrazen, právě výše uvedeným moderním přehledovým 

systémem. [14] 

Zobrazovací systémy 

Výstup veškerých radarových informací se řídícím letového provozu zobrazuje na 

obrazovkách systému Letvis. Na pardubické MTWR je instalována varianta LETVIS MTWR 

pro řízení letového provozu ve vzdušném prostoru letišť. Tento systém má za úkol plnit 

funkci sledování, vyhodnocování a aktivního ovlivňování vzdušné situace v okolí letiště  

a tím umožňovat řídícím řídit letový provoz jak radarovým způsobem, tak ulehčovat řízení 

způsobem procedurálním. 

 

Obrázek 8, Zobrazení systému LETVIS 

Zdroje radarové informace o letovém provozu zobrazované v systému Letvis mohou být 

různé. Řízení letového provozu ČR státní podnik má k dispozici mnoho radarových čidel po 

celé České republice a i za hranicemi, ze kterých sbírá potřebná data a skládá z nich 

multiradarovou informaci, která je v systému Letvis značena jako CIV. Vojenské oddělení 

ŘLP pak do této informace přidává informace z vlastních zdrojů a tím vzniká další 

multiradarová informace, tentokrát zvaná MIL. Poslední možností zdrojové informace je tzv. 

LOC, která se skládá z dat zjištěných místními, výše zmíněnými radarovými systémy. Do 
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radarového tracku LOC pak může být, podle nastavení, přidána data z radarů v Písku, či 

na Buchtově kopci na Vysočině. Priority jednotlivých zdrojů radarové informace jsou 

stanoveny následovně: MIL, CIV, LOC. Právě v závislosti na jednotlivých zdrojích RDR 

informací docházelo v minulosti k častým chybám, jež vedly k bezpečnostním hlášením. Do 

výčtu jednotlivých chyb patří např.: 

• Štěpení cílů 

• Chybné predikce (chybné zobrazování vektorů rychlostí a jejich směrů) 

• Přeskakování informace o nadmořské výšce 

• Zdvojování cílů 

• Výpadky zdrojů multiradarové informace 

Od instalace nových radarových systémů na letišti Pardubice a rekonfigurace celého 

systému zobrazení se četnost těchto chyb minimalizovala. 

Dalším systémem poskytujícím informace je systém AMS (Airport Monitoring Systém). 

Tento systém slouží k informování řídícího o stavu jednotlivých letištních systémů  

a k ovládání některých z nich. Lze zde najít provozní schopnost navigačních prostředků, 

tedy obou NDB, markerů, a všech prvků systému ILS. AMS obsahuje také zobrazení dráhy, 

včetně možnosti zaznačení jejího obsazení a taktéž obsazení jednotlivých stojánek  

a pojezdových drah. Dále zobrazuje stav zdrojů napájení elektrickou energií a ovládání 

veškerého světelného zabezpečení, včetně signalizace závad. Jedním z nejdůležitějších 

prvků systému AMS je tzv. meteopravítko, jež řídícímu zobrazuje informace o dráze 

v užívání, směru větru, rychlosti větru jak průměrné, tak v nárazech, informaci o dohlednosti 

vizuální, přístrojově měřené dráhové dohlednosti (RVR), spodní základně oblačnosti, 

teplotě, rosném bodu, letištním a oblastním tlaku QNH a QFE, převodní hladině a všech 

význačných jevech počasí. Všechny tyto informace o počasí vkládá do systému letištní 

meteorolog-synoptik. 

V neposlední řadě má řídící k dispozici tzv. digitální větročet, který zobrazuje přesnou 

aktuální informaci o směru a síle větru, včetně dvouminutových a desetiminutových 

průměrů, maxim a minim. 

Služba zabezpečující všechny tyto systémy má mimo jiné za povinnost provádět kontrolu 

světlotechnického zabezpečení, která zahrnuje i prohlídku dráhy. Prohlídka dráhy a tedy  

i čas obsazení dráhy technikem SZZ je v průměru 7 minut a 50 sekund. 

Propracovaný a výkonný ATM systém, společně s dobře vycvičenou a motivovanou 

obsluhou, je základním předpokladem k dosažení vyšší dráhové kapacity. Nenechme se 
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však zmýlit, takový systém sám o sobě není jedinou podmínkou pro navyšování kapacit. 

Jednoduše řečeno, co nejtěsnějších možných rozstupů, mezi za sebou letícími letadly, 

nemůže být dosaženo, dokud řídící nebudou mít k dispozici přesné a jednoznačně 

zobrazené informace o obou, za sebou letících letadlech, ale také dokud jednotliví řídící 

nebudou dostatečně dobře vycvičeni pro co nejtěsnější dodržování rozstupů ve fázi 

konečného přiblížení. Celý soubor těchto parametrů, podmínek a faktů je pak pozorován  

a hodnocen příslušným úřadem, který posléze vydává rozhodnutí o tom, jaké procedury 

budou pro dané letiště schváleny, a tedy i jaké budou uplatňovány v rámci řízení letového 

provozu. Pro letiště Pardubice je tímto úřadem Odbor dohledu nad vojenským letectvím – 

ODVL. [15] 

2.8 Služba LTZ 

Pro chod letiště je nezbytné, aby dráhový systém a jemu přidružené stavební subsystémy 

byly trvale provozuschopné. To znamená, aby dráha a pojezdový systém byly neustále 

čisté, bez jakýchkoliv mechanických i chemických nečistot a v perfektním stavu, bez 

prasklin, děr atd. Mezi povinnosti služby LTZ patří i zimní údržba letiště ZÚL, při jejímž 

vykonávání je cílem již zmíněný stav. K zajištění provozuschopnosti všech prvků dráhového 

systému slouží v Pardubicích služba LTZ - letištní technické zabezpečení. Tuto službu vždy 

drží směna, která od 1. 12. 2018 čítá 3 stálé členy, kteří zajišťují nepřetržitý dohled v režimu 

24/7, a 2 členy v tzv. pohotovosti, kteří jsou schopni se v případě potřeby dostavit do 120 

minut. Technika služby LTZ je však oproti civilním standardům poněkud staršího data 

výroby a s tím také souvisí horší časy plnění jednotlivých úkolů. V pardubickém letišti jsou 

k dispozici 3 šestimetrové radlice na odklízení sněhu (1xNSR 6-99B, 2xLLV60), 2 letištní 

zametače TJS 420, jeden sypač Siko 3H a fréza Kahlbacher, 3 sněhové frézy (2xDE 210, 

1xD 470), jeden kolový nakladač HON 053 a měřič adheze ADR/FM. Po celém světě se 

pro službu LTZ uplatňují časové normy plnění jednotlivých úkolů, které mají zajistit co 

nejefektivnější údržbu a co nejvyšší kapacitu letiště za jakýchkoliv podmínek. Vzhledem 

k faktu, že letiště Pardubice je vojenské letiště, neexistují žádné časové normy pro ZÚL atd. 

Nicméně obvyklý časový úsek pro odklizení základního obrazce letiště, tzn. 45 m široký pás 

dráhy po celé délce a okrajových pojezdových drah (A, T, W, D), je přibližně 45 minut. 

Časový úsek pro opravu výtluku na dráze činí cca 20 minut. Kromě nahodilých aktivit 

spojených s různými vnějšími vstupy má služba LTZ za úkol provádět i pravidelné kontroly 

dráhy a to nejméně 4x denně. Délka takové kontroly se pohybuje v průměru okolo 4 minut. 
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3 Kapacita letiště Pardubice 

 

Jedním z nejdůležitějších parametrů každého letiště a vůbec celého letového provozu je 

kapacita. Kapacitu letiště určují všechny prvky a subsystémy letiště, tím nejvýznamnějším 

subsystémem majícím největší vliv na konečnou kapacitu letiště je kapacita dráhového 

systému. Maximální propustná kapacita je hlavním a nejzákladnějším způsobem měření 

kapacity dráhového systému. Maximální propustná kapacita nám udává průměrný počet 

pohybů, vykonaných v rámci určitého dráhového systému za jednu hodinu, při dodržení 

požadavků na plynulost provozu a současného dodržení všech bezpečnostních pravidel  

a rozstupů předepsaných příslušným úřadem ATS. Dalšími třemi možnými vyjádřeními 

kapacity letiště jsou praktická hodinová kapacita, vyhlášená kapacita a schválená kapacita. 

Tyto tři jsou způsoby vyjádření kapacity, navržené k odhadnutí počtu pohybů za hodinu, 

které mohou být realizovány s maximální určenou dobou zpoždění, v těchto odhadech 

uvažovanou jako průměrné zpoždění. Všechny tři zmíněné kapacity jsou tzv. odvozené 

kapacity ve smyslu, že jsou založeny na, a mohou být odvozeny ze základního stanoveného 

měřítka maximální propustné kapacity. Tyto kapacity obvykle dosahují  

80-90 % maximální propustné kapacity. Kapacita (maximální propustná) dráhového 

systému záleží na mnoha parametrech a faktorech. Těmi nejdůležitějšími jsou: počet  

a geometrické rozmístění drah, požadavky na rozstupy, počasí (dohlednost, srážky, směr 

a síla větru), složení typů letecké techniky, složení a řazení pohybů po dráze, druhy  

a poloha výjezdů z dráhy, výkonnost systému ATM a omezení ze strany zástavbových 

oblastí a životního prostředí. Ke všem faktorům se vrátíme v kapitole 4, kde je budeme dále 

rozebírat a hodnotit vliv na celkovou kapacitu. Kapacity dráhových systémů hlavních letišť 

po celém světě mají opravdu velký rozsah. V rozvinutých zemích dosahuje dráhová 

kapacita 25 až 60 pohybů na jednu dráhu. Několik největších letišť ve světě operuje se 

čtyřmi a více současně fungujícími dráhami a může obsloužit dokonce více než 200 pohybů 

za hodinu. [15, 16] 

 

3.1 Kapacita 

Rozsah kapacit dostupných na letišti udávaných na dlouhé období, jako např. rok,  

a frekvence změn těchto kapacit mohou být shrnuty v tzv. schématu kapacitního pokrytí 

(capacity coverage chart) – CCC zobrazeného na Obrázku 9. Toto CCC schéma 

automaticky předpokládá, že: 
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1. složení operací je 50% příletů a 50% odletů.  

2. používaná dráhová konfigurace v jakémkoliv konkrétním čase je právě 

ta s nejvyšší možnou kapacitou za určitých převládajících podmínek. 

 

 

Obrázek 9, Capacity Coverage Chart [17] 

 

Na schématu je dobře vidět, kolik procent času má letiště jakou kapacitu a jaký na ni mají 

vliv jednotlivé faktory. Nerovné nebo kostrbaté schéma CCC ukazuje letiště, kde zásoba 

dráhové kapacity není spolehlivá. To znamená, že mnoho faktorů může ovlivňovat 

dráhovou kapacitu velkou měrou. V praxi to může zapříčinit významné provozní problémy. 

Schéma ideálního letiště by pak bylo schéma naprosto rovné (Obr. 9, čára CCC by neměla 

jediný zub), kde žádný z možných nastalých jevů nemá na kapacitu žádný vliv, takový 

případ samozřejmě neexistuje. [15, 16] 

Existuje několik jednoduchých matematických modelů, které dokáží docela přesně vyjádřit 

kapacitu dráhových systémů s jednoduchým rozmístěním jednotlivých drah. Tyto modely 

navíc poskytují vhled do problematiky citlivosti daného systému na jednotlivé jevy 

zobrazené na obr. 8 a zmíněné v úvodu této kapitoly. Dále existuje množství počítačových 

simulací a složitějších matematických modelů, které dokáží odhadnout kapacity a zpoždění 

na letištích s mnohem složitějším rozložením dráhového systému. Tyto modely jsou však 

velmi drahé a pro náš účel naprosto zbytečné. [15, 16] 

Kapacita systému pojezdových drah velmi závisí na místních podmínkách a geometrickém 

rozmístění, které má dané letiště k dispozici. Na většině hlavních letišť kapacita systému 
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pojezdových drah značně převyšuje kapacitu dráhového systému, dlouhodobě pozorovaná 

zpoždění v určitých kritických bodech jsou tak výrazně nižší než ta, která zaznamenáváme 

u kapacitních omezení právě systémů dráhových. Nicméně, existují výjimky, kde se 

z důvodu nedostatku prostoru a historického rozložení daného letiště setkáváme s různými 

druhy kapacitních problémů. Tyto záležitosti se pak musí řešit individuálně pro každé letiště 

s ohledem na místní podmínky a možnosti. [15, 16] 

Co se týče kapacity stojánek, je důležité rozlišovat mezi kapacitou statickou, která udává 

maximální možný počet letadel zaparkovaných v jakýkoliv konkrétní moment, a kapacitou 

dynamickou. Ta naopak určuje počet letecké techniky, kterou je možno obsloužit za daný 

časový úsek, i v tomto případě se nejčastěji udává počet za hodinu. Dynamická kapacita 

velmi úzce souvisí s časem blokujícím stání letadla, tzv. SBT (stand blocking time). Určení 

tohoto časového úseku je mnohdy velmi náročné, jelikož se odvíjí od rozměrů jednotlivých 

stání, podmínek, úkolů a v neposlední řadě od obslužné techniky přidělené každému stání. 

Navíc se SBT pro jedno konkrétní stání může měnit podle letecké techniky právě 

přistavené. Všechny tyto faktory se napříč všemi letišti po celém světě velmi liší, navíc je 

mnohdy velmi obtížné porovnávat kapacitu dráhových systémů s kapacitou stojánek, ale 

při správném dlouhodobém vývoji by měla být všechna letiště, kromě letišť prostorově velmi 

omezených, schopna dosáhnout kapacity stojánek vyšší, než je kapacita příslušného 

dráhového systému. [15, 16] 

3.2 Dráhová kapacita 

V současnosti se užívá několika podobných způsobů, jak určit dráhovou kapacitu, všechny 

se záměrem poskytnout odhad, jaké množství pohybů letecké techniky (přílety a/nebo 

odlety) lze provést na určitém systému drah za specifickou jednotku času, typicky jednu 

hodinu. Aby nedošlo ke zmatení, musíme velmi jasně porozumět definicím jednotlivých 

způsobů měření.  

Zprvu si musíme uvědomit, že z dlouhodobého pohledu je dráhová kapacita 

pravděpodobnostní veličinou – náhodnou proměnnou, která může nabývat různých hodnot 

v různých časech, v závislosti na různých, do výpočtu zahrnutých okolnostech. Jako 

jednoduchý příklad můžeme uvést, že počet příletů a odletů vykonaných z/na dráhu v rámci 

jedné konkrétní hodiny na rušném letišti závisí na složení provozu, který bude tuto dráhu 

v dané hodině využívat. Když se například stane, že provoz v dané hodině bude z velkého 

procenta složen z letadel s velkou hmotností (A380, A350, B747, atd.), bude kapacita 

systému obecně nižší, než když se provoz bude skládat především z letadel menších 

(bizjety, turbovrtulové, atd.) Důvodem je, že větší a především těžší letadla tvoří turbulenci 
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v úplavu, která by mohla znamenat určitou hrozbu pro letadlo letící v okamžité blízkosti 

za nimi. K zajištění bezpečnosti vyžadují úřady státního dohledu (ÚCL, ODVL) vyšší 

rozestupy (ve smyslu vzdálenostním a časovém) mezi dvojicemi za sebou letících letadel, 

kdykoliv je první z letadel těžší, přesněji řečeno ve vyšší kategorii turbulence v úplavu. 

Počet pohybů, které mohou být vykonány, se však i při stejném složení provozu může lišit 

v závislosti na větru, dovednostech řídících letového provozu a mnoha dalších faktorech. 

[15, 16] 

 Maximální propustná kapacita 

Prvním, a jak uvidíme později, tím nejdůležitějším způsobem vyjádření je Maximální 

propustná kapacita. Maximální propustná kapacita je definována jako očekávaný počet 

pohybů za 1 hodinu na dráhovém systému, bez porušení pravidel předepsaných úřady 

ATS, za předpokladu nepřetržitého provozu. 

Hned na začátku musíme zmínit dva důležité body. Za prvé, k výpočtu maximální propustné 

kapacity musíme znát konkrétní podmínky, za kterých jsou dráhové operace prováděny. To 

znamená platné vzdálenostní a časové rozstupy, složení provozu, složení pohybů (přílety 

a odlety), přidělení pohybů po jednotlivých VPD (pokud se dráhový systém skládá z více 

než jedné dráhy, tímto faktorem se dále zabývat nebudeme) a pár dalších faktorů, které 

budou popsány v kapitole 3.3. Za druhé, definice maximální propustné kapacity nebere 

žádný ohled na jakékoliv požadavky LOS (LOS - level of service -  parametr zabývající se 

úrovní služeb, v našem případě průměrným zpožděním). Jinými slovy, vše co nás zajímá 

při určování maximální propustné kapacity je, kolik pohybů za hodinu může být v průměru 

vykonáno v případě, že je dráhový systém využit do nejvyšší možné míry za předpokladu 

nepřetržitého provozu, bez ohledu na to, jak velké zpoždění na každý let tím může být 

způsobeno. [15, 16] 

 Další způsoby udávání kapacity 

Právě absence jakéhokoliv odkazu a vztahu ke zpoždění byla motivací k užívání dalších tří 

způsobů určení hodinové kapacity. Běžná charakteristika následujících tří způsobů je, že 

definují nebo spíš odhadují kapacitu nepřímo, přes explicitní, či implicitní specifikaci 

přípustné míry zpoždění nebo zátěže řídících letového provozu. Mluvíme tedy o praktické 

hodinové kapacitě, schválené kapacitě a vyhlášené kapacitě.  

Praktická hodinová kapacita (PHCAP-practical hour capacity) je z těchto tří nejstarší a byla 

původně navržena americkou FAA na počátku šedesátých let 20. století. Je definována jako 
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očekávaný počet pohybů vykonaných na dráhovém systému za jednu hodinu s průměrným 

zpožděním 4 minuty na pohyb. Všimněme si, že tato definice jasně udává prahové, tedy 

maximální hodnoty přijatelného průměrného zpoždění a jasně z ní vyplývá, že „kapacity 

dráhového systému je dosaženo“, jakmile je tento práh překročen. Obecně platí, že 

praktická hodinová kapacita dráhového systému odpovídá přibližně 80-90% maximální 

kapacity tohoto dráhového systému v závislosti na konkrétních podmínkách. Všimněme si 

také, že dnešní průměrné zpoždění je značně vyšší než 4 minuty na téměř každém velkém 

letišti, zvláště pak v tzv. špičkách. To by ovšem znamenalo, že podle definice by všechna 

tato letiště fungovala nad horní hranicí jejich vlastní kapacity. Tato nesrovnalost však 

neznehodnocuje provázanost kapacity s prahovou hodnotou průměrného zpoždění. 

Namísto toho jednoduše poukazuje na to, že selhání, nebo chceme-li překonání dráhové 

kapacity, co se vývoje poptávky týče, donutilo mnoho letišť operovat se znatelně nižší 

úrovní, než co bylo považováno za přijatelné v roce 1960 a také, že prahová hodnota 

průměrného zpoždění větší než 4 minuty by v dnešní době mohla být vhodnější. Výběr 

průměrného zpoždění 4 minuty však není neodůvodněný a je údajně podpořen 

pozorováním a simulováním v tzv. teorii čekání, matematické teorii front. [15, 16] 

Schválená kapacita dráhového systému je způsob určení kapacity, který je definován 

poněkud neurčitě. Je definován jako počet pohybů za hodinu, který může být rozumně 

udržitelný po několik hodin. Pojem „Rozumně udržitelný“ odkazuje na pracovní zatížení 

řídících letového provozu a ATM systému. K dosažení maximální propustné kapacity musí 

ATM systém fungovat naplno, na hranici jeho potenciálu. To však nemusí být v praxi 

proveditelné na více jak 2 po sobě jdoucí hodiny. Je tedy otázkou, zda by se neměla určit 

jiná hranice než maximální propustnost při obsluze systému po dobu několika hodin, či 

celých dní letového provozu. Dobrým příkladem užití pojmu schválená kapacita je stanovení 

výkonnostních cílů na mnoha velkých letištích ve Spojených státech. Tyto cíle jsou určeny 

po dohodě mezi odborníky americké FAA a celými týmy řídících letového provozu daného 

letiště a jasně stanovují požadované úrovně kapacity dráhového systému, jaké by mělo být 

dosaženo na každém zúčastněném letišti po mnoho opakujících se období několika hodin. 

Například schválená kapacita pro letiště Boston Logan za dobrých povětrnostních 

podmínek a operací směřujících na severo-východ, byla v roce 2000 stanovena přibližně 

na 110. Tato kapacita je dále obvykle rozdělena do podmnožin, jako schválená kapacita 

příletů, letištní míra přijetí letadel, schválená kapacita odletů a letištní míra odletů. Typicky 

je schválená kapacita stanovena na přibližně 90% maximální propustné kapacity 

v případech, kdy je v užití kombinace dráhového systému s největší maximální propustností 

(a jsou dobré povětrnostní podmínky) a téměř 100% maximální propustné kapacity při užití 

kombinací dráhového systému nebo při povětrnostních podmínkách s nízkou maximální 
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propustností. Důvodem je, že podmínky s nízkou propustností jsou povětšinou spojené se 

špatným počasím a převládají obvykle pouze několik málo za sebou následujících hodin  

a je rozhodující v těchto obdobích přiblížit se co možná nejvíce k maximální propustnosti 

dostupné kombinace drah nebo dráhového systému. [15, 16] 

Vyhlášená kapacita je další měřítko založené na stejně obecném pojmu jako kapacita 

schválená. Je definována, opět trochu nejednoznačně, jako počet pohybů letadel za hodinu, 

které může letiště pojmout při rozumné úrovni služeb (LOS), přičemž průměrné zpoždění 

je bráno jako zásadní ukazatel úrovně služeb. Zatímco praktická hodinová kapacita  

a schválená kapacita jsou způsoby určení kapacity užívanými ve Spojených státech (se 

snižující frekvencí), pojem vyhlášená kapacita je ten, který byl celosvětově rozšířen  

a poskytuje základ pro celosvětově používané postupy jako přidělování slotů. Tím se 

rozumí, že každé letiště, jež zaznamená přetížení, „vyhlásí“ maximální kapacitu, která je 

později použita k nastavení horní hranice pro počet pohybů, které na toto letiště může být 

naplánováno. Například v létě 2011, vyhlášená kapacita letiště Frankfurt International byla 

stanovena na 81-84 pohybů za hodinu, s určeným číslem pro každou konkrétní hodinu 

v průběhu dne v závislosti na složení přílet/odlet a procentuálním zastoupení velkých - 

těžkých letadel naplánovaných na každou hodinu. Bohužel však neexistuje žádná obecně 

přijatá definice vyhlášené kapacity, a dokonce ani standardní metodologie k jejímu 

stanovení. Tato problematika je v podstatě ponechána místním či národním letištím  

a organizacím pro civilní letectví, aby ve spolupráci s ostatními zaujatými stranami 

vyhlášenou kapacitu jednotlivých letišť vytvářeli a stanovovali. Přístupy pro určování 

vyhlášené kapacity se tedy liší stát od státu a mnohdy i letiště od letiště v rámci jedné země. 

Ve skutečnosti existují případy letišť, kde vyhlášená kapacita letiště je dokonce určována 

kapacitou letištního terminálu pro pasažéry nebo kapacitou odbavovacích ploch, u kterých 

se věří, že jsou více omezujícími prvky letiště než dráhový systém. Avšak ve většině případů 

je vyhlášená kapacita velkých letišť mimo Spojené státy stanovena přibližně okolo 85-90 % 

schválené kapacity s odůvodněním, že bude zajištěna spolehlivost pohybů a letových 

operací, stejně jako rozumná úroveň služeb, tedy co nejmenší zpoždění. [15, 16] 

Nyní můžeme shrnout výhody a nevýhody jednotlivých způsobů určování kapacity 

dráhového systému zmíněných v této kapitole. Mezi jednotlivými způsoby je jednoznačně 

maximální propustná kapacita nejméně subjektivní metodou a je také tou nejzákladnější. 

Poskytuje totiž odhad kapacity v jejím nejvěrnějším slova smyslu: kolik pohybů je možné na 

daném dráhovém systému provést za konkrétní jednotku času, průměrnou hodnotu  

a dokonce kdy je dráha, nebo celý systém dotlačen na úplný strop. Je skutečně možné 

získat hrubý odhad maximální propustnosti sběrem dat v terénu. Vše co potřebujeme, je 
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pozorovat dráhu a sčítat počty pohybů probíhajících během nepřetržitého a rušného 

časového úseku, okamžik dosažení maximální propustné kapacity nastane v okamžiku, kdy 

všechny pohyby začnou nabírat zpoždění. Všimněme si, že to znamená, že je mnohem 

jednodušší změřit maximální propustnost na velmi přetíženém letišti než na letišti, které 

není zatíženo tak hustým provozem. Data by navíc měla být sbírána v průběhu dopravních 

špiček spíše než při průměrném provozu. Stejně důležité ale je, že maximální propustnou 

kapacitu je možné docela přesně spočítat díky množství existujících analytických  

a simulačních modelů. Tyto modely kromě současného stavu navíc umožňují odhadnout 

kapacitu za hypotetických, v budoucnu nastalých podmínek. Jeden z těch opravdu 

jednoduchých si blíže představíme v kapitole 3.4 a posléze použijeme pro určení maximální 

propustné kapacity letiště Pardubice. [15, 16] 

Hlavní nevýhodou maximální propustnosti však je, že v žádném případě nezohledňuje LOS 

neboli úroveň služeb. Ve skutečnosti zaznamenáme opravdu dlouhá zdržení, jakmile se 

průměrný počet letů, naplánovaný na dané letiště za hodinu, přiblíží do těsné blízkosti 

maximální propustné kapacity jeho dráhového systému na několik hodin v řadě. Naproti 

tomu, jakmile se průměrná poptávka a požadavky budou držet skutečně blízko průměrné 

hodinové, nebo schválené kapacitě, LOS, v tomto případě měřeno jako průměrné zpoždění 

na let zůstane, setrvá v přípustných mezích. Měřítka jako praktická hodinová, schválená  

a v nejvíce případech i vyhlášená kapacita jsou tedy velmi dobrými ukazateli, kolika 

požadavkům může být vyhověno při současné rozumné úrovni služeb, tedy přijatelným 

zpožděním. Tyto způsoby určení kapacity jsou také velmi dobrými nástroji pro účely 

plánování. Jakmile totiž průměrná hodinová poptávka, opakující se po několik hodin za 

sebou v rámci jednotlivých dní poroste v průběhu let natolik, že se přiblíží hranici průměrné 

hodinové, schválené nebo vyhlášené kapacity, je to jasný signál, že zvýšení maximální 

kapacity letiště je vysoce žádoucí. Může se potom totiž velmi lehce stát, že i sebemenší 

navýšení poptávky a překročení hraničního počtu pohybů pravděpodobně povede 

k nepřijatelným zpožděním a přetížení letiště. [15, 16] 

Shrnutím je, že praktická hodinová, schválená a vyhlášená kapacita jsou poněkud 

subjektivním způsobem určení kapacity, které však mohou být velmi užitečné, jsou-li 

použity správně. Zároveň jsou však metodami odvozenými, ve smyslu, že pro jejich určení 

musíme nejprve vypočítat maximální propustnou kapacitu, abychom je mohli alespoň 

přibližně odhadnout. Dále v této práci se pod pojmem Dráhová kapacita budeme zabývat 

pouze kapacitou maximální propustnou příslušného dráhového systému, v ostatních 

případech budou jiné způsoby určení kapacity výslovně zmíněny. Stále bychom měli mít 

také na mysli, že pro určení dráhové kapacity se typicky užívá předpokladu, že přibližně 
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50% provozu jsou přílety a 50% odlety, my se však složením provozu budeme zabývat 

podrobněji, proto je budeme zmiňovat konkrétně pro dané případy. Nemohli jsme si také 

nevšimnout, že jsme jednotlivé kapacity vztahovali zatím pouze na jednu hodinu jako 

jednotku času. Dalším přirozeným způsobem měření, majícím velký praktický význam, je 

vztažení kapacity na období jednoho roku, tedy roční kapacita letiště. Je to konečné číslo, 

které je velmi snadno porovnatelné s požadavky letiště a jejich roční předpovědí a je typicky 

dáno ročním odhadem, např. „100 000 pohybů do konce roku 2022“. Americká FAA ve 

skutečnosti za tímto účelem pár let používala míru praktické roční kapacity (PANCAP). 

PANCAP a další podobné odhady roční kapacity mohou být odvozeny od základní hodinové 

maximální propustnosti, musí však nezbytně zohledňovat LOS a měly by brát v úvahu  

i denní a sezónní vzorce vývoje požadavků na dané letiště. [15, 16] 

 

3.3 Faktory ovlivňující dráhovou kapacitu 

Závislost jakékoliv dráhové kapacity na mnoha různých faktorech je zdůrazněna v kapitole 

předchozí. Nyní si popíšeme další faktory a způsob, jakým ovlivňují dráhovou kapacitu. Tyto 

faktory jsme již jednou zmiňovali v kapitole 3.1, nyní si je však více rozebereme. Na 

dráhovou kapacitu mají vliv tyto okolnosti: 

• počet a geometrické rozmístění drah 

• požadavky minimálních rozstupů, určených ATM systémem 

• dohlednost, spodní základna oblačnosti  

• složení provozu 

• složení a řazení pohybů 

• druhy a umístění uvolňovacích pojezdových drah 

• omezení ze strany zástavbových oblastí a životního prostředí. [15, 16] 

 Počet a geometrické rozmístění drah 

Tím nejjasnějším a obvykle nejdůležitějším faktorem, ovlivňujícím dráhovou kapacitu je 

počet drah letiště a jejich geometrické rozmístění. Z čistě praktického úhlu pohledu, tím 

nejjistějším způsobem pro navýšení provozu na letišti je vybudování dobře situované 

(vztaženo především k orientaci již existujících drah) a dobře navržené nové dráhy. 

Bohužel, jak již bylo zmíněno, zbudování nové dráhy je dnes na většině letišť označováno 

za nemožné. Nyní se podíváme, jak geometrické rozmístění ovlivňuje kapacitu dráhového 

systému.  
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Za prvé je důležité rozlišit mezi počtem drah, které jsou na letišti umístěny, a počtem drah, 

které jsou v jakémkoliv daném čase aktivní zároveň. Například letiště Boston Logan  

a Amsterdam Schiphol mají 5 hlavních drah, ale nikdy nepoužívají více než 3 najednou, 

především kvůli geometrickému rozmístění a hlukovým omezením. Naopak Atlanta má 5 

drah, které využívá všechny najednou v průběhu denních špiček. Podobně je tomu i u letiště 

Dallas Fort Worth, kde je drah dokonce 7 a obvykle je v užití 6 z nich, někdy, v největších 

denních špičkách, dokonce všech 7. Je to právě počet drah v užití současně najednou, 

který je hlavním faktorem ovlivňujícím kapacitu celého dráhového systému. 

Za druhé, počet a označení drah v užití v jakémkoliv okamžiku, stejně jako jim přiřazené 

typy letecké techniky a druhy pohybů, se může v průběhu dne změnit. Výběr konkrétní 

konfigurace drah v užití a jejich určení závisí na mnoha faktorech: poptávka po službách  

(v průběhu časových intervalů s nižší hustotou provozu může letiště obsloužit všechen 

provoz na jedné dráze, i když by třeba mohlo být využito drah více), složení pohybů  

(v průběhu denních špiček příletů, může být více drah vyčleněno pouze pro přílety a stejně 

tak i naopak pro odlety), povětrnostní podmínky, jako směr a síla větru, srážky, dohlednost, 

a nakonec hluková omezení, která mohou např. vyloučit některé dráhy v užití v průběhu 

noci nebo různých ročních období. Existuje tedy řada kombinací drah v užití pro každé 

letiště s více dráhami, které se mohou v průběhu dne měnit v závislosti na změnách 

podmínek. Boston Logan s pěti dráhami může například využít okolo 20 ti různých 

kombinací k obsloužení letového provozu.  

Díky pouze jedné zbudované dráze na pardubickém letišti se tímto faktorem budeme 

zabývat pouze u případu otočení směru dráhy, což je jediná možná varianta, kterou lze 

v Pardubicích využít pro efektivnější provoz za nepříznivých, především povětrnostních 

podmínek. [15, 16] 

 Požadavky minimálních rozstupů 

Každý ATM systém, bez ohledu na to jak vyspělý či jednoduchý, určuje soubor minimálních 

rozstupů mezi letadly letícími podle pravidel pro let podle přístrojů - IFR. Je zřejmé, že 

účelem těchto požadavků je zajištění bezpečnosti, ale zároveň je to soubor požadavků, 

které určují konečný počet letů, které mohou využít jakoukoliv část vzdušného prostoru, či 

využít dráhový systém za jednotku času. Požadované délky rozstupů mezi IFR lety na 

velkých letištích po celém světě jsou ty nejmenší vůbec, což částečně poukazuje na 

celkovou potřebu maximálního využití kapacity letiště a také na profesionalitu řídících 

letového provozu a jejich výcvik. Takto malé rozstupy jsou z velké míry také umožněny 

velmi pokročilými ATM systémy, které na jednotlivých letištích byly vyvinuty.  
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Na pardubickém letišti je však situace poněkud odlišná. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.7, 

parametry jednotlivých navigačních systémů, podmínky k řízení provozu posuzuje OVL. Po 

dlouhodobém sledování spolehlivosti systému, včetně všech již zmíněných výskytů  

a četnosti chyb, Odbor vojenského letectví usoudil, že dostatečné míry bezpečnosti bude 

dosaženo při dodržování minimálních radarových rozstupů 5NM.  

Co však žádný ATM systém neovlivní, je minimální rozstup při turbulenci v úplavu. Tyto 

postupy jsou jednoznačně předepsané letecký předpisem L-4444. Rozstupy při turbulenci 

v úplavu jsou pro přílet a pro podmínky letiště Pardubice definovány následovně: 3 minuty 

pro přílet lehkého letadla za těžkým nebo středním, 2 minuty pro přílet středního letadla za 

těžkým. Rozstupy pro ostatní případy budou zmíněny vždy u konkrétního případu v kapitole 

3.4. Dodrženy musí být oba dva typy rozstupů, proto je nutné při aplikaci uplatnit vždy větší 

z nich. 

S těmito velice důležitými údaji budeme pracovat v samotném výpočtu dráhové kapacity 

jako s jedním z nejdůležitějších parametrů. [9, 10] 

 Dohlednost, spodní základna oblačnosti 

Počasí je faktor, který ovlivňuje dráhovou kapacitu velkou měrou. Je určujícím prvkem, na 

jaký směr dráhy se bude létat, která pravidla letu budou využívána, nebo dokonce zda se 

vůbec bude létat. Na velkých mezinárodních letištích je mnoho variant, jak se s nepříznivou 

situací vypořádat. V Pardubicích je však RWY pouze jedna, a tedy nezbývá, než se 

přizpůsobit podmínkám panujícím v daný okamžik. Dle nařízení ICAO se rozdělují dva 

druhy podmínek pro již zmíněná pravidla létání. Jsou to VMC - meteorologické podmínky 

pro let za viditelnosti a IMC - pro let podle přístrojů. Pro třídu D vzdušného prostoru (MCTR, 

MTMA LKPD) jsou VMC podmínky stanoveny následovně: spodní základna oblačnosti 

1500 ft (450 m) a letová dohlednost 5 km, přičemž VFR lety se musí vyhýbat oblačnosti  

1,5 km horizontálně, 300m vertikálně a nesmí letět nad vrstvou oblačnosti pokrývající více 

než 4/8 oblohy. V tomto případě může být kapacita co nejvyšší, jelikož se mezi jednotlivými 

lety VFR nezajišťují žádné rozstupy. Všechny horší podmínky, byť jen v jednom 

z uvedených parametrů, jsou označeny jako IMC. Jak již bylo zmíněno, v případě IMC 

podmínek mohou být lety prováděny pouze za pravidel IFR, a je tedy nutné dodržovat 

rozstupy popsané v kapitole 3.3.2, které znamenají nižší kapacitu letiště. Existuje ale  

i případ, kdy už klesly hodnoty dohlednosti a spodní základny oblačnosti pod stanovená 

minima VMC a kdy je povolen tzv. zvláštní let VFR, tento případ však pro účely zjišťování 

kapacity má stejný význam jako lety IFR, a proto se jím nebudeme více zabývat. I při IMC 

má Letiště Pardubice své limity. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.7, přístrojová dráha 27 je 
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vybavena systémem ILS kategorie 1, který dokáže navést pilota až do bodu rozhodnutí,  

a to do výšky 60 m nad letištěm a do vzdálenosti 800 m od zóny dotyku (550 m při správné 

indikaci RVR). V tomto bodě se pilot musí rozhodnout, zda dostatečně vidí dráhu a dokáže 

přistát, či nikoliv. Zhoršení podmínek pod tato minima je jedním z jevů snižujících kapacitu, 

rozebíraných v kapitole 4.1.4. [3, 9, 10] 

 Složení provozu a pohybů 

Vzhledem k empiricky získaným údajům z letiště Pardubice můžeme konstatovat, že co do 

počtu pohybů, je poměr pohybů IFR/VFR značně nevyrovnaný. Na kapacitu mají největší 

vliv lety IFR, kdy mezi nimi musí být, službou ŘLP, zajišťovány rozstupy, které jsou zmíněny 

v kapitole 3.3.2, a tedy vznikají vynucené prodlevy mezi jednotlivými přílety, potažmo odlety 

letů IFR. Naopak letům VFR se rozstupy zajišťovat nemusí a jejich prodlevy jsou minimální. 

Dalším faktorem je složení typů letadel podle kategorie turbulence v úplavu, kdy se, 

z pohledu kapacity, nevyplatí řadit Lehká letadla za Střední a Těžká, protože mezi nimi musí 

být opět zajištěn rozstup, nebo alespoň zaznít upozornění na možný výskyt turbulence, 

přičemž znovu vzniká prodleva ať už rozstupem nařízeným, či vlastním rozstupem dle 

uvážení pilota při letu VFR. Není to ale pouze složení provozu a jeho rozstupy, co ovlivňuje 

kapacitu. Druhým významným parametrem je složení jednotlivých pohybů ve smyslu přílet, 

odlet, či smíšené pořadí. Je zřejmé, že mnohem větší kapacity je možné dosáhnout při 

pouze jednom typu pohybu, tedy když budou letadla pouze přilétat nebo odlétat. Protože 

jakmile je takováto sekvence např. příletů přerušena, byť jedním vzletem, okamžitě dochází 

k delšímu obsazení dráhy a tedy i k delším intervalům při řazení letadel na přílet atd. 

Všechny tyto faktory berou velká letiště v potaz a vytvářejí podmínky, pro využívání 

kombinace drah sloužících pouze pro přílety, či odlety. To samé platí o složení provozu, 

kdy se jednotlivé lety řadí do časově nejúspornějších sekvencí tak, aby bylo využito co 

největší procento z maximální kapacity daného systému. [9, 10, 11] 

 Druhy a umístění uvolňovacích pojezdových drah 

Po celém světě existuje opravdu velké množství variant rozložení jednotlivých druhů 

uvolňovacích pojezdových drah ve všech možných vzdálenostech podél příslušné dráhy. 

Tzv. RETs (Rapid Exit Taxiways - Rychlé odbočky) jsou jedním z nejúčinnějších prvků 

letiště, okamžitě zvyšujících dráhovou kapacitu. Díky jejich ostrému úhlu ve vztahu k dráze 

je možno dráhu opustit, nebo na ni najet v mnohem větší rychlosti, než by bylo možné při 

použití běžné, kolmé odbočky. Nutná doba obsazení dráhy se tak zkracuje na opravdu 

nezbytné minimum potřebné ke vzletu, nebo přistání. Dostatečný počet uvolňovacích 

pojezdových drah neboli odboček, podél celé dráhy, je také předpokladem k dosažení 
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optimální výkonnosti daného dráhového systém, letadla tak mohou uvolnit dráhu nejbližším 

možným výjezdem a nemusí pojíždět po dráze až ke vzdálené odbočce. Jak plyne 

z Obrázku 1, systém pojezdových drah a odboček je v Pardubicích poněkud jiné koncepce, 

z dob dřívějších, kdy se ještě tolik nedbalo na kapacitu a bylo obvyklé stavět dráhové 

systémy v pravoúhlých tvarech. Z toho také plynou časy obsazení dráhy, uvedené 

v kapitole 3.5, při samotné analýze dráhové kapacity. [7, 18] 

 Omezení ze strany zástavbových oblastí a životního prostředí 

Hluková omezení, omezení zástavbovými oblastmi či životním prostředím je celosvětově 

velmi diskutované téma. V dnešní době je všeobecně kladen velký důraz na co nejšetrnější 

letový provoz a velká letiště kvůli tomu výrazně omezují letové prostory a různá časová 

období jejich využívání. Volí kvůli tomu odlišné kombinace oproti těm, které by v danou 

chvíli disponovaly větší kapacitou. Pardubické letiště má však dráhu pouze jednu, a tak se 

ho takovéto omezení týká opravdu velkou měrou. Vzhledem k poloze letiště podléhají tato 

omezení Územnímu rozhodnutí o Letišti Pardubice. V tomto dokumentu jsou jasně 

zakázány přílety a odlety na LKPD mezi 23. hodinou večerní a 5. hodinou ranní. Výjimkou 

je pouze 13 letů ročně na zvláštní povolení. Toto omezení je tak velké, že snižuje kapacitu 

letiště na nulu po celých 25 % celkového ročního času. Omezení ze strany zástavbových 

oblastí sice nebude rozebráno mezi jednotlivými jevy snižujícími kapacitu, ale bude 

zohledněno při výpočtu roční kapacity. Výjimka 13 letů je v ročním měřítku zanedbatelný 

počet, a proto již nebude dále zohledňována. [3] 

 

3.4 Model pro výpočet kapacity dráhového systému 

V souvislosti s porozuměním různých definic měření kapacity kvalitativně je nezbytné mít 

přístup k výpočetním nástrojům poskytujících rozumně přesný odhad kapacity dráhového 

systému za jakýchkoliv podmínek a okolností. V průběhu let vývoje letecké dopravy bylo 

vyvinuto velké množství matematických a simulačních modelů, které nám to umožňují. 

V této kapitole si jeden z takových modelů ukážeme a popíšeme. Je to model, který později 

využijeme k přibližnému výpočtu a odhadu dráhové kapacity na letišti v Pardubicích. Tento 

model, navzdory mnoha zjednodušujícím předpokladům, poskytuje poměrně dobrý vhled 

do problematiky procesů a principů řídících dráhovou kapacitu. Navíc tento model 

produkuje relativně přesné odhady v porovnání s kapacitami pozorovanými v praxi. 

Zejména je tento model vhodný pro analýzu citlivosti, která odhaluje vliv jednotlivých faktorů 

zmíněných v kapitole 3.3. Navíc tento model dobře nastiňuje koncepci přístupu, kterou 
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prakticky převzaly všechny počítačové matematické modely, které jsou v současné době 

hojně užívány při odhadování kapacit a zpoždění složitých dráhových systémů.  

Původním autorem tohoto jednoduchého matematického vzorce je Alfred Blumstein, který 

jej publikoval ve své publikaci The Landing Capacity of a Runway v roce 1959. Vzorec 

odhaduje kapacitu jedné dráhy užité výhradně pro přílety, stejný princip lze však snadno 

rozšířit do podoby pro odhad kapacity pouze pro odlety, či pro smíšený provoz, tedy 

přílet/odlet.  

Uvažujme tedy dráhu, znázorněnou na obrázku 10, která je určena pouze pro přílety. 

Letadla klesají v jedné řadě po trajektorii konečného přiblížení až do bodu dotyku s dráhou, 

kde ihned po přistání zpomalují a opouští dráhu nejvhodnějším výjezdem na systém 

pojezdových drah.  

 

 

 

 

 

Trajektorie letů přilétávajících letadel se spojují v bodě konečného přiblížení - FAFu (Final 

Approach Fix), v našem případě 6,99 NM šikmé vzdálenosti od dotykové zóny. Po celou 

dobu konečného přiblížení letadla musí dodržovat bezpečné podélné rozstupy, stanovené 

příslušným úřadem, v našem případě ODVL, jak již bylo zmíněno v podkapitole 3.3.2. Navíc 

musí být zajištěno použití dráhy pouze jedním letadlem pro přílet, nebo odlet, tj. každé 

letadlo musí bezpečně uvolnit a být pryč z dráhy, než následující letadlo může přistát. Tato 

bezpečnostní pravidla stanovují limity, pro maximální míru přijetí letu na dráhu, tedy její 

maximální propustnou kapacitu. [15, 16] 

Definujme nyní následující veličiny: 

r     =  délka trajektorie konečného přiblížení 

vi = rychlost letadla i ve fázi konečného přiblížení, odůvodněným předpokladem 

je, že letadlo udržuje konstantní rychlost po celou dobu konečného přiblížení  

r - Konečné přiblížení 

RWY 

Sij 

i FAF j 

Obrázek 10, Názorná ukázka schématu příletů podle pravidel IFR 
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Oi    = čas obsazení dráhy letadlem i, což je čas, který uplyne od okamžiku 

dosedu do okamžiku, kdy letadlo opustí dráhu jedním z výjezdů  

SWT  =  minimální časový rozstup při turbulenci v úplavu  

Nyní vezměme v úvahu případ, kdy letadlo i přistává a je okamžitě následováno letadlem 

j. Minimální podélný radarový rozstup označme, jako Sij a minimální časový rozstup, 

kterého může být dosaženo mezi, za sebou přistávajícími, letadly bez jakéhokoliv porušení 

požadavků na rozstupy jako Tij. Pak dvě základní rovnice, které určují čas Tij jsou 

následující: 

 

𝑇"# = max (	
𝑟 + 𝑆"#
𝑣#

−
𝑟
𝑣"
, 𝑂"	, 𝑆123 , kdy	𝑣" 	> 	 𝑣#  

𝑇"# = max (	
𝑆"#
𝑣#
, 𝑂"	, 𝑆123 , kdy	𝑣" 	≤ 	𝑣# 

 

První je situace, ve které platí 𝑣" 	> 	𝑣#. V tomto případě si jsou letadla nejblíže v momentě 

protnutí vstupního bodu konečného přiblížení, ve vzdálenosti r od bodu dotyku, letadlem i, 
od této chvíle už se vzdálenost mezi nimi pouze zvyšuje. Pokud je mezi nimi, v tomto 

okamžiku, zajištěn právě minimální podélný radarový rozstup Sij, pak vzdálenost letadla j 
od bodu dotyku na dráze je r + Sij. Časový rozdíl mezi postupným přistáním vedoucího  

a následujícího letadla pak bude roven vyjádření 

 

𝑟 + 𝑆"#
𝑣#

−
𝑟
𝑣"

 

 

Nicméně, časový interval mezi jednotlivými přistáními na dráhu musí být zároveň nejméně 

čas Oi a SWT,a to proto, aby bylo zajištěno bezpečné uvolnění dráhy vedoucím letadlem 

(typ i), než dosedne letadlo druhé a aby nebyl porušen minimální rozstup při turbulenci  

v úplavu. Pak minimální časový interval Tij mezi dvěma postupně přistávajícími letadly na 

jednu dráhu je roven nejdelšímu z časových úseků  

3.1b 

3.1a 
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𝑟 + 𝑆"#
𝑣#

−
𝑟
𝑣"
,				𝑂"				a					𝑆12  

 

a je tedy dán rovnicí 3.1a. Naopak ve druhém případě, pro který platí 𝑣" 	≤ 	𝑣#, jsou si letadla 

nejblíže v okamžiku dotyku prvního letadla s dráhou, v tomto případě je nejkratší možný 

časový interval dán vztahem 3.1b. Nyní předpokládejme, že pravděpodobnost události, kdy 

letadlo i je následováno letadlem j, je pij, pak  

 

𝐸:𝑇"#; = 	<<𝑝"#∙𝑇"#

?

#@A

?

"@A

 

 

kde E[Tij] označuje očekávanou (nebo „průměrnou“) hodnotu Tij, a k je počet  různých 

kategorií letounů.  

V praxi je extrémně těžké dosáhnout dokonalé přesnosti v řazení jednotlivých rozstupů 

mezi letadly ve fázi konečného přiblížení co nejblíže za sebe. S lidským činitelem hrajícím 

klíčovou roli v zajišťování rozstupů je důvodné očekávat jisté nevýšení časových intervalů, 

oproti těm stanoveným předepsanými rozstupy. V duchu přirozené tendence obou stran, 

jak pilotů, tak řídících, provádět veškeré úkony spíše na bezpečnější stranu než riskovat, 

bychom očekávali navýšení průměrných hodnot časových intervalů mezi jednotlivými 

dvojicemi letadel, Tij. Ve skutečnosti je tomu opravdu tak, zajišťování IFR rozstupů na 

velkých letištích zpravidla přesahuje minimální možný časový interval v průměru o 5 až 15 

sekund. Uvedený model přesně toto kritérium dokáže zohlednit. Můžeme totiž ke každému 

elementu Tij přidat časovou rezervu, kterou považujeme za dostatečnou a zároveň 

přijatelnou, která bude zohledňovat jak prodlevy úmyslné, tak neúmyslné. Označíme-li tuto 

přidanou rezervu jako b, pak platí  

𝑡"# = 	 𝑇"# 	+ 	𝑏 

a výsledný prvek tij nám udává průměrný časový interval dané dvojice letadel přistávajících 

za sebou na jednu dráhu. V návaznosti na rovnici 3.2 pak můžeme zapsat očekávaný vztah 

jako  

3.2 
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𝐸:𝑡"#; = 	<<𝑝"#∙𝑡"#

?

#@A

?

"@A

 

 

Jakmile jsme zjistili vztah pro výpočet času potřebného pro přistání dvou po sobě letících 

letadel, maximální propustná kapacita je v tom případě jednoduše dána vztahem 

 

Maximální	propustná	kapcita = 	µ = 	
1

𝐸[𝑡"#]
 

 

kde E[tij] je měřeno v hodinách. [15, 16] 

 

 

3.5 Kapacita IFR příletů 

Nyní se můžeme pustit do samotného určení kapacity pardubického letiště. Nejdříve si 

určíme konkrétní hodnoty parametrů potřebné k výpočtu. Jak jsme již zmiňovali, minimální 

povolený podélný radarový rozstup v TMA a CTR Pardubice je 5NM a minimální rozstup při 

turbulenci v úplavu jsou 3 minuty (2 minuty zmíněné v kapitole 3.3.2 uplatňovat nebudeme, 

z důvodu zahrnutých kategorií letadel, uvedených v tabulce 5). Dále nás bude zajímat délka 

trajektorie konečného přiblížení r, v našem případě vzdálenost FAF - TDZ = 6,99NM. 

Dalším parametrem je rychlost letadel na přiblížení, pro případ pardubického letiště je 

nejvhodnější rozdělení provozu do 5 ti skupin podle rychlostí přiblížení a kategorií 

turbulence v úplavu. Letadla se při přiblížení všeobecně rozdělují podle rychlosti 

dosahované v okamžiku přeletu prahu dráhy při maximální přistávací hmotnosti daného 

typu do následujících skupin: 

• Kategorie A: do 169km/h (47m/s) 

• Kategorie B: 169km/h - 223km/h (47m/s - 62m/s) 

• Kategorie C: 224km/h - 260km/h (62m/s - 72m/s) 

3.3 

3.4 
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• Kategorie D: 261km/h - 306km/h (73m/s - 85m/s) 

• Kategorie E: od 306km/h (od 85m/s) 

Podle Turbulence v úplavu se pak letadla dělí do kategorií: 

• kategorie Těžká - H: od 136 000kg 

• kategorie Střední - M: 7 000kg - 136 000kg 

• kategorie Lehká - L: do 7 000kg 

Existuje ještě kategorie Super Heavy vyhrazená speciálně pro letoun A380-800, která však 

nebude brána v úvahu, protože pro přijetí tohoto letounu nemá pardubické letiště 

dostatečné parametry. Do samotných výpočtů nebude zahrnuta ani kategorie Heavy, tedy 

Těžká, protože provoz typu H není součástí obvyklého provozu letiště. Avšak vrátíme se 

k němu při snížení kapacity a při zhodnocení přijetí letounu rozměrové kategorie E a F. [15, 

19] 

Teď už ale k samotnému rozdělení do skupin. Podle rychlostí přiblížení se v Pardubicích 

vyskytuje provoz kategorií A-D. My toto rozdělení ještě rozšíříme o jednu skupinu 

označenou jako H (Heli). Tato skupina totiž zastupuje především vojenský vrtulník Mi-17, 

který tvoří výraznou část místního provozu a díky maximální vzletové hmotnosti MTOW 

spadá do střední kategorie turbulence v úplavu, tedy M. V Tabulce 5 je potom konkrétní 

zvolené rozdělení jednotlivých kategorií včetně přibližovacích rychlostí a kategorií WT 

(turbulnce v úplavu). 

Tabulka 5, Rozdělení letecké techniky do kategorií pro výpočet kapacity příletů 

 

Jedinou nesrovnalostí v Tabulce 5 je, že letoun L-410 ve skutečnosti patří do kategorie L  

a tudíž se za příletem letounu L-410 nemusí uplatňovat žádné rozstupy z důvodu turbulence 

v úplavu. Je však zařazen do stejné kategorie jako CASA a to hlavně kvůli stejné kategorii 

přibližovacích rychlostí. Toto zjednodušení si můžeme dovolit díky nízkému procentuálnímu 

zastoupení letounu L-410 v IFR provozu a také díky skutečnosti, že tímto krokem 

uvažujeme s použitím bezpečnějších podmínek, než je stanoveno předpisy. Posledním 

parametrem zobrazeným v tabulce 5 je doba obsazení dráhy Oij jednotlivými kategoriemi 

Kategorie typoví zástupci
rychlost přiblížení v 

[m/s]
Kat. turbulence 

v úplavu
ROTA [s]

A Z-142 39 L 50
H Mi-17 40 M 120
B CASA, L-410 56 M 120
C A319, B737, A320 67 M 150
D L-39 77 L 110
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při příletu značená jako ROTA (Runway Occupancy Time - Arrival). Tento údaj byl empiricky 

zjištěn přímo na letišti Pardubice, ve formě měsíčního průměru. Dalším parametrem je 

minimální rozstup při turbulenci v úplavu SWT, jehož hodnoty jsou udány v Tabulce 6.  

Tabulka 6, Minimální rozstup při turbulenci v úplavu - přílet [9] 

 

Posledními potřebnými parametry k určení kapacity IFR příletů jsou časová rezerva 

každého časového úseku příletu b, kterou z důvodu proveditelnosti jednotlivých úkonů 

stanovíme na 10s a pravděpodobnost výskytu jednotlivých, za sebou letících dvojic pij. Tuto 

pravděpodobnost jednoduše stanovíme prostým vynásobením pravděpodobností výskytu 

jednotlivých typů za IFR. Pro tento údaj platí stejné pravidlo jako pro dobu obsazení dráhy 

Oij, tedy že poměr zastoupení jednotlivých typů v celkovém složení provozu byl empiricky 

získán a vytvořen měsíční průměr, tyto pravděpodobnosti jsou udány v tabulce 7, včetně již 

vynásobených hodnot.  

 

Tabulka 7, Pravděpodobnost jednotlivých dvojic pro IFR provoz [11] 

 

Shrňme si tedy všechny známé veličiny 

r = vzdálenost FAF - TDZ = 6NM = 12945m 

vi = všechny rychlosti letadel jsou uvedeny v tabulce 5 

Sij = minimální povolený rozstup = 5NM = 9260m 

Oi = časy obsazení dráhy letadly při příletu ROTA jsou uvedeny v tabulce 5 

A H B C D letadlo j
A 0 0 0 0 0

H (Heli) 180 0 0 0 180
B 180 0 0 0 180
C 180 0 0 0 180
D 0 0 0 0 0

letadlo i

p Kategorie A H B C D
0,1 A 0,01 0,03 0,02 0,015 0,025
0,3 H 0,03 0,09 0,06 0,045 0,075
0,2 B 0,02 0,06 0,04 0,03 0,05
0,15 C 0,015 0,045 0,03 0,0225 0,0375
0,25 D 0,025 0,075 0,05 0,0375 0,0625
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SWT = minimální rozstupy při turbulenci v úplavu jsou uvedeny v tabulce 6 

b = časová rezerva = 10s 

pij = všechny pravděpodobnosti jednotlivých dvojic jsou uvedeny v tabulce 7. 

Po dosazení všech známých parametrů do rovnic nám vyjde  

𝐸[𝑇"#	] = 223,79𝑠 

a 

𝐸[𝑡"#	] = 233,79𝑠 

z čehož nakonec vyplývá, že  

 

Maximální	propustná	kapacita	IFR	příletů	

µIP	=	15,40	pohybů	za	hodinu	

 

všechny dílčí výpočty pak obsahuje příloha 1. 

3.6 Kapacita IFR odletů 

Stejným způsobem, jako jsme se dobrali výsledku maximální propustné kapacity pro IFR 

přílety, se nyní podíváme i na IFR odlety. Tentokrát budeme uvažovat dráhu určenou pouze 

pro odlety (obr. 11).  Letadla nyní odlétají po stejné trajektorii od prahu dráhy až do bodu 

opuštění této trajektorie EP(Exit Point). Právě v tomto bodě se jednotlivé trajektorie 

rozpojují a až do této chvíle musí být dodrženy jednotlivá minima rozstupů. Pro odlet nyní 

předpokládáme, že v průběhu odletu drží všechna letadla konstantní rychlost, ideální pro 

stoupání. 

 

 

 

r - fáze odletu  

RWY 

Sij 

i EP j 

Obrázek 11, Schéma odletů podle IFR 
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Obdobně jako při určování propustnosti příletů, předpokládejme, že odlétající letadlo i je 

okamžitě následováno letadlem j a všechny ostatní veličiny jsou označeny shodně jako 

v kapitole 3.4.1. Tedy minimální podélný radarový rozstup jako Sij, minimální časový 

rozstup, kterého může být dosaženo mezi, za sebou vzlétajícími, letadly bez jakéhokoliv 

porušení požadavků rozstupů jako Tij a délka sledované trajektorie jako r, doba obsazení 

dráhy, tentokrát následujícího letadla, jako Oj (v tabulce, kvůli odlišení, značeno jako ROTD 

- RWY Occupancy Time Departure) a minimální časový rozstup při turbulenci v úplavu jako 

SWT. Stejně jako u příletů, i u odletů jsou základem výpočtu kapacity dvě rovnice udávající 

minimální časový interval, mezi dvěma po sobě jdoucími přistáními 

 

𝑇"# = max (
𝑆"# + 𝑟
𝑣"

−	
𝑟
𝑣#
, 𝑂#	, 𝑆123 , kdy	𝑣" 	< 	 𝑣# 

𝑇"# = max [	
𝑆"#
𝑣"
, 𝑂#	, 𝑆12\ , kdy	𝑣" 	≥ 	 𝑣# 

 

V prvním případě (3.5a) je rychlejší zadní letadlo, a proto je nejkratší vzdálenost mezi  

1. a 2. letadlem v momentě přeletu bodu EP druhým letadlem, od této chvíle jsou již letadla 

na rozdílných trajektoriích. Ve druhém (3.5b) případě je rychlejší letadlo 1., a tedy jsou si 

nejblíže v momentě vzletu letadla následujícího. Z rovnic je rovněž patrné, že z již 

zmíněných důvodů v kapitole 3.4, musí být nejkratší možný interval Tij roven nejdelšímu 

z časových úseků  

𝑆"#
𝑣"
	 , 							𝑂#								a						𝑆12  

Opravená hodnota tij je pak znovu dána časovou prodlevou b, průměrná hodnota E[tij]  
a výsledná dráhová kapacita jsou pak odvozeny stejným vztahem jak u příletů, tedy dle 

rovnic 3.2, 3.3, 3.4. 

Rozdělení do skupin podle rychlostí a turbulence v úplavu je vytvořeno stejně jako v případě 

příletů s tím rozdílem, že jsou použity rychlosti, doba obsazení dráhy a rozstup při turbulenci 

v úplavu pro odlety, toto rozdělení je pro odlety uvedeno v Tabulce 8.  

3.5a 

3.5b 
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Tabulka 8, Rozdělení letecké techniky do kategorií pro výpočet kapacity odletů [9] 

 

Jednotlivé rozstupy SWT jsou pak pro podmínky letiště Pardubice definovány následovně:  

2 minuty pro odlet Lehkého nebo Středního letadla za Těžkým a pro odlet Lehkého letadla 

za Středním, 3 minuty pro odlet Lehkého letadla za Těžkým nebo Středním a Středním za 

Těžkým v případě, kdy následující letadlo vzlétá ze střední části dráhy.  V našem případě 

toto musíme brát v úvahu, jelikož převážná většina letadel kategorie A našeho „kapacitního“ 

rozdělení pravidelně odlétá z křižovatky B dráhy 27. Podle tohoto pravidla jsou pak 

stanoveny minimální rozstupy při turbulenci v úplavu, které jsou uvedeny v Tabulce 9. 

Tabulka 9, Minimální rozstup při turbulenci v úplavu - odlet [9] 

 

Výčet konkrétních parametrů pro výpočet dráhové kapacity pro dráhu určenou pouze pro 

IFR odlety je tedy: 

r = vzdálenost THR 09 - EP  = 12616m 

vi = všechny rychlosti letadel jsou uvedeny v tabulce 9 

Sij = minimální povolený rozstup = 5NM = 9260m 

Oi = časy obsazení dráhy letadly při příletu ROTD jsou uvedeny v tabulce 9 

SWT = minimální rozstupy při turbulenci v úplavu jsou uvedeny v tabulce 10 

b = časová rezerva = 10s 

pij = všechny pravděpodobnosti jednotlivých dvojic jsou uvedeny v tabulce 7. 

Kategorie typoví zástupci
rychlost pro stoupání 

v [m/s]
Kat. turbulence 

v úplavu
ROTD [s] LUT [s]

A Z-142 42 L 130 28
H Mi-17 45 M 115 35
B CASA, L-410 65 M 110 32
C A319, B737, A320 145 M 240 180
D L-39 120 L 110 35

A H B C D letadlo j
A 0 0 0 0 0

H (Heli) 120 0 0 0 120
B 180 0 0 0 120
C 180 0 0 0 120
D 0 0 0 0 0

letadlo i
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Po dosazení všech známých parametrů do rovnic nám vyjde  

𝐸[𝑇"#	] = 210,21𝑠 

a 

𝐸[𝑡"#	] = 220,21𝑠 

z čehož nakonec vyplývá, že  

 

Maximální	propustná	kapacita	IFR	odletů	

µIO	=	16,35	pohybů	za	hodinu	

 

všechny dílčí výpočty pak obsahuje Příloha 2. 

 

3.7 Kapacita IFR odlet/přílet 

Nyní použijeme stejný princip analýzy pro odhad dráhové kapacity v režimu provozu 

Odlet/Přílet za pravidel IFR, ale tentokrát je nezbytné počítat minimální časový interval mezi 

celými dvojicemi odbavených letů, nikoliv samostatnými lety. Uvažujme s dráhou, kde za 

každým odlétajícím letadlem i přilétá následující letadlo j a takto se provoz pravidelně 

střídá. 

 

 

 

 

 

RWY 

LRWY 

Sij 

i j 

Obrázek 12, Schéma provozu odlet/přílet podle IFR 
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Není třeba určovat přesný bod, odkud, nebo kam letadla poletí v těsných rozestupech za 

sebou, po stejné trajektorii (vzdálenost r). Je však potřeba vzít v úvahu, že stále musí být 

dodržen minimální radarový rozstup 5 NM mezi jakoukoliv dvojicí IFR letadel v řízeném 

prostoru letiště Pardubice a tudíž i v okolí dráhy. Znovu budeme uvažovat, že přilétající 

letouny dodržují konstantní rychlost na přiblížení a odlétající zase konstantní rychlost pro 

stoupání při odletu a všechny, přilétající i odlétající, udržují stejný kurz. Nebudeme ani 

uvažovat s rozstupem při turbulenci v úplavu, jelikož se tyto mezi přilétajícím a odlétajícím 

provozem v podmínkách letiště Pardubice neuplatňují. Co však naopak bude součástí 

výpočtu, je čas vstupu na dráhu jednotlivých kategorií LUTij a délka dráhy SRWY. Veličiny 

jsou značeny již známým způsobem a tedy,  

vi = všechny rychlosti odlétajících letadel jsou uvedeny v tabulce 9 

vj = všechny rychlosti přilétajících letadel jsou uvedeny v tabulce 5 

Sij = minimální povolený radarový rozstup = 5NM = 9260m 

Oi = časy obsazení dráhy letadly při odletu ROTD jsou uvedeny v tabulce 9 

Oj = časy obsazení dráhy letadly při příletu ROTA jsou uvedeny v tabulce 5 

b = časová rezerva = 10s 

pij = všechny pravděpodobnosti jednotlivých dvojic jsou uvedeny v tabulce 7 

LUTij = časy vstupů na dráhu jsou uvedeny v tabulce 9 

SRWY = délka dráhy = 2500m 

K pokrytí všech případů vyskytujících se v uvažovaném prostředí potřebujeme opět dvě 

rovnice: 

𝑇"# = max [	
𝑆"# − 𝑆_1`

𝑣"
+ 𝑅𝑂𝑇𝐴# + (𝑅𝑂𝑇𝐷" − 𝐿𝑈𝑇"), 𝑂"	\ , kdy	𝑣" 	< 	 𝑣# 

 

𝑇"# = max (	
𝑆"# − 𝑆_1`

𝑣#
+ 𝑅𝑂𝑇𝐴# + (𝑅𝑂𝑇𝐷" − 𝐿𝑈𝑇"), 𝑂"	3 , kdy	𝑣" 	≥ 	𝑣# 

První případ řeší situaci, kdy je přistávající letadlo j rychlejší než odlétající i. V tomto případě 

je nejkratší povolený rozstup Sij v momentě přistání přistávajícího letadla j. Kromě doby 

3.6a 

3.6b 
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potřebné k vytvoření tohoto rozstupu vzletem letadla i potřebujeme vědět, jak rychle letadlo 

j uvolní dráhu a jak rychle je letadlo i schopno dráhu opustit při vzletu (za jak dlouho při 

vzletu přelétne práh dráhy), aby systém odlet/přílet pokračoval nepřetržitě. Časy obsazení 

dráhy však obsahují i časy vstupu na dráhu a opuštění dráhy. Právě vstup na dráhu lze 

provést současně s uvolněním dráhy jiným letadlem v případě, že letadlo vstupující 

vstupuje na dráhu v místě, „za“ místem přistání letadla uvolňujícího. Na letišti v Pardubicích 

se toto běžně užívá, že při přiblížení letadla ve směru dráhy 27 již další stroj čeká na 

vyčkávacím místě Alpha dráhy 27. V tuto chvíli má řídící letového provozu možnost vydat 

podmínkové povolení a vpustit čekající letoun na dráhu po přeletu úrovně příslušného 

vyčkávacího místa přistávajícím letadlem. Konkrétně je to v letecké frazeologii takto:  

„Za přistávajícím letounem L-39, vstupte na dráhu 27 za ním“, či anglicky  

„Behind landing L-39 line up RWY 27 behind“. [20] 

Je samozřejmě potřeba patřičného readbacku od pilota, bez něhož toto povolení řídící 

okamžitě ruší. S využitím této možnosti můžeme čas vstupu na dráhu odečíst od času 

obsazení dráhy tak, abychom dostali co nejkratší čas potřebný k odhadu maximální 

kapacity. Ve druhém případě jsou tyto zákonitosti zachovány, avšak čas potřebný 

k vytvoření minimálního radarového rozstupu je dán momentem vzletu odlétajícího letadla 

i, kdy je vzdálenost nejkratší a rozstup Sij musí být dodržen.  

Nesmíme zapomenout, že jsme tentokrát počítali časový interval mezi jednotlivými 

dvojicemi letadel, nikoliv samostatnými lety, z tohoto důvodu musíme výslednou 

požadovanou časovou mezeru vydělit dvěma. Kdy výsledná rovnice bude vypadat 

následovně: 

𝐸:𝑇"#; = 	<<𝑝"#∙𝑇"#/2
?

#@A

?

"@A

 

 

Po dosazení již zmíněných parametrů do příslušných rovnic dostaneme 

𝐸[𝑡"#	] = 169,66	𝑠 

a z čehož po konečném výpočtu dostaneme  

Maximální	propustná	kapacita	střídavého	IFR	provozu	

3.7 
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Graf 2, Poměr složení pohybů IFR 

µIM	=	21,22	pohybů	za	hodinu.	

	

Dílčí výpočty obsahuje Příloha 3. 

 

3.8 Kapacita IFR 

Teď, když víme dráhovou kapacitu letiště Pardubice pro jednotlivé složení pohybů IFR 

provozu, musíme zjistit, jaká je celková kapacita pro IFR provoz. Vzhledem k empiricky 

zjištěnému poměru složení provozu víme, že podíl příletů a odletů je téměř shodný  

a přibližně dvakrát vyšší než podíl čistě střídavého provozu (viz. graf 2). [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z těchto hodnot jsme velmi jednoduše schopni spočítat Celkovou kapacitu IFR provozu, a to 

podle jednoduchého vztahu. 

µjk_ = 	µjl ∙ 0,39 +	µjm ∙ 0,38 + µjo 	 ∙ 0,23 

Výsledkem je potom 

Maximální	propustná	kapacita	IFR	provozu	

µIFR	=	17,10	pohybů	za	hodinu.	
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3.9 Kapacita VFR příletů 

Nyní již máme kompletní odhad maximální propustné dráhové kapacity pro IFR provoz. 

K úplnému a především k odpovídajícímu odhadu o celkovém provozu v Pardubicích však 

musíme zjistit ještě kapacitu provozu VFR, který tvoří, z již zmíněných důvodů, většinu 

zdejšího provozu. Určení kapacity VFR je o poznání jednodušší, hlavním důvodem je 

absence minimálních radarových rozstupů a pouze částečně uplatňované rozstupy při 

turbulenci v úplavu. Rozhodujícím parametrem kapacity dráhového systému pro VFR 

provoz je tedy doba obsazení dráhy jednotlivými typy. Důvodem je povinnost řídícího 

zajišťovat tzv. dráhový rozstup. To znamená, že řídící nesmí vydat povolení ke vzletu nebo 

přistání, je-li dráha obsazena. Existují případy, kdy je možno uplatňovat zkrácený dráhový 

rozstup, tento případ však uvažovat nebudeme, neboť se na LKPD nepoužívá. S čím však 

musíme počítat, jsou vzlety z křižovatek a tedy zkrácení dráhy pro vzlet. Jedná se však  

o běžnou situaci, na kterou musí být brán zřetel při dodržování rozstupů při turbulenci 

v úplavu. [9, 10] 

Budeme opět uvažovat se třemi případy provozu: přílet, odlet a odlet/přílet. Princip výpočtu 

ponecháme stále stejný. Nejdříve zjistíme obecný časový interval mezi dvěma za sebou 

přilétajícími letadly Tij, ze kterého pomocí časové rezervy b určíme opravený časový interval 

tij. Podle pravděpodobnosti výskytu jednotlivých kategorií pak určíme konkrétní „vážený 

průměr“ E[tij], z něhož vypočteme maximální propustnost µ. 

Jak jsme již zaznamenali při zjišťování kapacity IFR provozu, nejdůležitější je stanovení 

základní rovnice, ze které lze určit obecný časový interval Tij. U VFR provozu máme tento 

úkol mnohem jednodušší, protože kromě radarových rozstupů nás nezajímá ani rychlost 

jednotlivých letounů. Pro výpočet kapacity nás nezajímá ani rozstup při turbulenci v úplavu, 

jelikož se tento u VFR příletů neuplatňuje, jediná prevence proti vlétnutí do turbulence 

v úplavu je informace od řídícího a upozornění na možný výskyt turbulence v úplavu, poté 

následuje pokyn „s dodržením vlastních rozstupů pokračujte na finále“. Tyto situace 

zahrneme do výpočtu patřičnou úpravou časové rezervy, která zohledňuje právě prodlevu 

mezi vydáním pokynu řídícím a vykonáním úkonu pilotem. Jediným klíčovým parametrem 

je doba obsazení dráhy Oij, v případě příletů pouze doba obsazení dráhy prvním z dvojice 

přistávajících letadel Oi. Důvod je velmi prostý, následující letadlo nesmí přelétnout práh 

dráhy, dokud předcházející letadlo bezpečně dráhu neuvolnilo. Proto je první rovnice 

nezávislá na rozdílu rychlostí obou letounů a vypadá takto:  
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𝑇"# = 𝑂" 

 

Jednotlivé časy uvolnění dráhy jsou stále stejné s IFR provozem a jsou uvedeny v Tabulce 

5 jako ROTA. Parametr patřičné časové rezervy b pro VFR provoz však musíme navýšit. 

Důvodem je vlastní dodržování rozstupů pilotem a tedy velmi nepřesné řazení letadel do 

sekvence na přistání. S ohledem na již zmíněné odstupy při turbulenci v úplavu je 

rozumnou hodnotou b = 30s. Po úpravě můžeme dosadit do již známé rovnice  

𝐸:𝑡"#; = 	<<𝑝"#∙𝑡"#

?

#@A

?

"@A

 

Pravděpodobnosti výskytu jednotlivých dvojic jsou opět získány empirickým způsobem 

s vytvořením měsíčního průměru a jsou uvedeny v Tabulce 10. 

Tabulka 10, Pravděpodobnost jednotlivých dvojic pro VFR provoz [11] 

 

Nelze si nevšimnout nulových hodnot pro kategorii C. Důvodem je nulový výskyt letounů 

kategorie C (B737, A320) letících podle pravidel VFR.  

Výsledkem dosazení do rovnice 3.2 je  

𝐸[𝑡"#	] = 123,00𝑠 

z čehož vyplývá, že  

Maximální	propustná	kapacita	VFR	příletů	

µVP	=	29,27	pohybů	za	hodinu.	

Dílčí výpočty obsahuje Příloha 4. 

 

p Kategorie A H B C D
0,36 A 0,1296 0,1296 0,036 0 0,0648
0,36 H 0,1296 0,1296 0,036 0 0,0648
0,1 B 0,036 0,036 0,01 0 0,018
0 C 0 0 0 0 0

0,18 D 0,0648 0,0648 0,018 0 0,0324

3.8 

3.2 
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3.10  Kapacita VFR odletů 

Postup určení kapacity VFR odletů je téměř shodný s postupem pro VFR přílety, jediným 

rozdílem je dodržování rozstupů při turbulenci v úplavu (pro potřeby analýzy kapacity 

Tabulka 10). Na to samozřejmě navazuje zpětné snížení časové rezervy b, která již nemusí 

být tak dlouhá, protože časové odstupy řídí řídící letového provozu a zbývá pokrýt reakci 

pilotů a jejich letadel. K tomu aby byla dodržena všechna pravidla bezpečnosti, musí být 

dodržen jak dráhový rozstup, tak rozstup při turbulenci v úplavu. Časovým intervalem Tij 
tedy musí být ten delší z nich. Letadlo j ale samozřejmě nemůže vzlétnout, když ještě 

nebude připraveno ke vzletu. Časovým intervalem Tij pak musí být nejdelší ze všech tří 

časových úseků a základní rovnice pro určení obecného intervalu Tij je následující.  

𝑇"# = max:	𝑂"	, 𝑂#, 𝑆12; 

Parametry Oi a Oj jsou uvedeny v Tabulce 9 a označeny ROTD, Tabulka 10 naopak 

zobrazuje požadované rozstupy při turbulenci v úplavu pro jednotlivé kategorie. Vezmeme-

li v úvahu snížení časové rezervy b zpět na 10s a pravděpodobnosti VFR provozu z Tabulky 

13, vyjde nám 

𝐸[𝑡"#	] = 132,67𝑠 

Z čehož odvodíme 

Maximální	propustná	kapacita	VFR	odletů	

µVO	=	27,13	pohybů	za	hodinu. 

Dílčí výpočty obsahuje Příloha 5. 

3.11 Kapacita VFR odlet/přílet 

Obdobně jako při určení kapacity střídavého provozu IFR, i u VFR uvažujme se stále se 

opakující sekvencí pohybů odlet - přílet a i zde budeme počítat časový interval mezi celými 

dvojicemi letů. Ani tentokrát nás však nezajímá rozstup při turbulenci v úplavu SWT, jelikož 

mezi dvěma odlétajícími letadlo jedno přilétne a vznikne tak dostatečný časový odstup. 

Zajímá nás tedy, jak rychle se jsou schopna letadla na dráze vystřídat. Stejně jako  

u provozu IFR využijeme možnosti podmínkového vstupu na dráhu a základní rovnice 

vypadá takto: 

3.9 

3.10 
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𝑇"# = max:𝑅𝑂𝑇𝐴# + (𝑅𝑂𝑇𝐷" − 𝐿𝑈𝑇"), 𝑂"	; 

Nezbytný časový interval musí být opět ten delší z intervalů: vystřídání letadel na dráze  

a doba obsazení dráhy Oi, z jednoduchého důvodu, letadlo i zkrátka nemůže zahájit vzlet, 

když k němu ještě nebude připraveno (potřebná doba ke vstupu na dráhu a připravenosti 

ke vzletu je Oi). Pravděpodobnost dvojic VFR je opět v Tabulce 13 a časy obsazenosti 

dráhy v jednotlivých případech v Tabulkách 5 a 9, podle toho, zda letadlo přilétá na, či 

odlétá z dráhy. Časovou rezervu b tentokrát ponecháme na hodnotě 10s, protože pilot 

připraven na vzlet „nikdy na nic nečeká“ a pilot na přiblížení má dostatek času a prostoru 

pro co nejkratší přiblížení a přistání. Dle stanovených parametrů nám vyjde 

𝐸[𝑡"#	] = 94,21	𝑠 

a výsledná 

Maximální	propustná	kapacita	střídavého	VFR	provozu	

µVM	=	37,93	pohybů	za	hodinu.	

Dílčí výpočty obsahuje Příloha 6. 

3.12 Kapacita VFR 

Nyní se musíme znovu podívat na celkovou kapacitu, tentokrát provozu VFR. Vzhledem 

k empiricky zjištěnému poměru složení provozu na LKPD víme, že podíl příletů a odletů je 

téměř shodný a přibližně dvakrát vyšší než podíl čistě střídavého provozu (viz. Graf 3). [11] 

Podle empiricky zjištěného poměru provozu dosadíme jednotlivé dílčí hodnoty kapacit do 

rovnice: 

µqk_ = 	µql ∙ 0,4 +	µqm ∙ 0,43 + µqo 	 ∙ 0,17 

z čehož vyjde výsledná 

Maximální	propustná	kapacita	VFR	provozu	

µVFR	=	29,82	pohybů	za	hodinu.	
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3.13 Celková Kapacita LKPD 

Nyní, když už máme veškeré potřebné výpočty IFR a VFR provozu, můžeme směle 

přistoupit k určení maximální propustné dráhové kapacity. Jak jsme se již zmiňovali 

v kapitole 2.4.1, poměr VFR a IFR provozu je značně nevyrovnaný. Jak vyplývá z Grafu 1, 

podíl IFR provozu od r. 2012 nepřesáhl hranici 20%. Výsledný poměr IFR:VFR ale 

stanovíme podle nejaktuálnějších dat, a to dle statistiky z r. 2018, kdy bylo zastoupení IFR 

provozu 13% a VFR provozu 87%. Nezbývá nám tedy nic jiného, než vytvořit vážený průměr 

dvou kapacit podle podílu jejich zastoupení v celkovém provozu na letišti Pardubice. Tento 

průměr potom bude naší hledanou maximální propustnou dráhovou kapacitou. 

µLKPD=	µVFR	· 0,87	+	µIFR	·	0,13 

Výsledkem je  

Maximální	propustná	kapacita	dráhového	systému	letiště	Pardubice	

µLKPD	=	28,17	pohybů	za	hodinu	

I přesto, že do modelů pro odhad kapacity, kromě faktických údajů, vstupuje ještě několik 

zjednodušujících faktorů (rozřazení letadel do kategorií pro výpočet, průměrný poměr 

složení letecké techniky a pohybů, odhadované časové rezervy atd.), jsme byli schopni 

celkem výstižně určit maximální možnou míru počtu odbavených letů IFR na letišti 

Pardubice. Z výsledků je zřejmé, že kapacita pro provoz VFR je výrazně vyšší, a především 

Graf 3, Poměr složení pohybů VFR 
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díky značně vyššímu poměru právě letů VFR je celková maximální propustnost LKPD nad 

hranicí 28 pohybů za hodinu.  

 

3.14 Kapacita ostatních ploch letiště 

Pro celkovou provozní kapacitu letiště je nezbytné zjistit také kapacitu systému pojezdových 

drah a odbavovacích ploch. 

 Kapacita systému pojezdových drah 

Celková kapacita rozmístění systému pojezdových drah může být teoreticky určena počtem 

letadel, která jsou schopna projet po pojezdových drahách za jednotku času. V našem 

případě je tento nejjednodušší způsob dokonce přijatelný. Nelze ho sice využít při určování 

kapacit složitého dráhového systému, jako např. Letiště Václava Havla v Praze, ale je téměř 

ideální k určení maximální kapacity pojezdových drah v Pardubicích, kde je dlouhá 

pojezdová dráha paralelní s dráhou a ústí na dráhu čtyřmi propojovacími drahami, jak je 

vidět na Obrázku 1. Tímto je zaručeno, že letadla mohou pojíždět na požadované místo 

vzletu, téměř bez zdržení na křižovatkách. Jedinou výjimkou je zákaz pojíždění po TWY T 

mezi křižovatkami C a B pro letouny s rozpětím křídel větším než 15m. I z tohoto důvodu 

jsou pro LKPD publikovány trasy pro pojíždění kritických typů letadel. Kritickým typem je 

však v AIP ČR definován pouze letoun An-124, jehož přijetí bude zvláště zváženo jako 

jeden z faktorů snižujících kapacitu letiště. Nicméně, všechna letadla rozměrové kategorie 

B a vyšší, tedy s rozpětím křídel větším než 15m musí v případě potřeby pojíždět přes RWY. 

Toto však bylo zváženo při výpočtu dráhové kapacity a zahrnuto do parametru ROTD, tedy 

doby obsazení dráhy potřebné pro vzlet. Nyní se můžeme pustit do jednoduchého výpočtu 

propustnosti pojezdových drah. Jelikož nemusíme zohledňovat žádná vyčkávací místa 

(vyčkávací místa na dráhu jsou hraničním bodem mezi RWY a TWY a nejsou brána jako 

součást pojezdových drah při výpočtu kapacity), postačí prostý výpočet, kolik projede po 

TWY letadel za hodinu. Rychlost pojíždění vtaxi je v Pardubicích stanovena na 30 km/h 

(8,333m/s), vzdálenost mezi pojíždějícími letadly S nastavíme na velmi konzervativních 

400m a vezmeme v potaz největší délku letadla l, jaké je možné přijmout, tedy An-124  

a jeho 56m. Při takto stanovených parametrech se jedná o minimální kapacitu, kterou 

pojezdový systém má, kdybychom parametry stanovili progresivnější, kapacita by vyšla 

několikanásobně vyšší. Kapacitu tedy vypočítáme podle vztahu 
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µ𝒕𝒂𝒙𝒊 = 	3600 𝑆 + 𝑙
𝑣wxy"
z  

Po dosazení vyjde:  

µtaxi	=	64,1	pohybů	za	hodinu 

Jak vidíme, počet možných pojíždějících letadel značně převyšuje dráhovou kapacitu, tedy 

se nejedná o kritický subsystém letiště. Jak jsme již zmiňovali, nastavené parametry jsou 

velmi konzervativní a jedná se tedy o téměř minimální kapacitu TWY. Když stanovíme 

jednotlivé údaje přísněji, např. S = 200 m a l = 40m, dostaneme se k číslu 124,1 

pojíždějících letadel za hodinu, což je téměř 5 krát více než stanovená dráhová kapacita. 

[15, 16] 

Jiný pohled na kapacitu pojezdových drah přináší nikoliv pohled na kapacitu rozmístění 

TWYs, ale analýzu rozměrů jednotlivých pojezdových drah, tedy kapacitu jednotlivých 

pojezdových drah tzn, jaká letadla mohou po jednotlivých pojezdových drahách pojíždět  

a jaká ne. Podle nejnovějších změn předpisu L14 (změna č. 14 k 8. 11. 2018), již vnější 

rozvor kol hlavního podvozku není zahrnut do kategorie letiště, ale stále je rozhodujícím 

parametrem při určování šířky pojezdových drah. V Pardubicích je proto přípustné pojíždění 

letadel do kategorie C po všech pojezdových drahách, ale pouze TWYs C, D, a W mohou 

sloužit pro pojíždění letadel kategorie D a E.  

Z tohoto pohledu se jednoznačně jedná o kritický subsystém letiště, a proto bude 

předmětem optimalizace letiště v kapitole 6. Nikoliv však z důvodu nízké kapacity 

samotného systému pojezdových drah, ale z důvodu významného snižování dráhové 

kapacity, kvůli nedostatečným rozměrům jednotlivých pojezdových drah. [7, 15, 16, 21] 

 Kapacita Stojánek 

Nyní se pouze ohlédneme za kapacitou odbavovacích ploch. Přestože se na velkých 

letištích tato problematika řeší a plánuje do nejmenších detailů, v našem případě nehraje 

až tak velkou roli, jak by se mohlo zdát. Hlavním důvodem je typ provozu, jaký se na letišti 

v Pardubicích provozuje. Díky výcviku vojenských pilotů a absolutně samostatnému 

technickému zabezpečení letounů vlastními prostředky je jediným omezujícím prvkem 

celkové kapacity stojánek, kapacita statická. Vezměme si už jenom rozměry stojánky  

E - 742 m x 46 m (742x34 po odečtení pásu pojezdové dráhy T), vzhledem k tomu, že na 

tuto APN nejsou publikována žádná parkovací místa, můžeme bez problémů určit její 

kapacitu podle rozměrů letounů, které ji pravidelně využívají. Po uvážení pravidel pro 
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parkování vrtulníků musíme parkovací plochu rozdělit na třetiny, kdy vrtulníky budeme 

uvažovat pro obsazení 1/3 APN E a letouny s pevnými nosnými plochami pro obsazení 

zbylých 2/3 APN E. Rozměrový průměr rozpětí křídel při rovnoměrném rozdělení těchto 

letounů (L-39 - 10m, L-410 - 20m, Z-142 - 10m) činí 13 m. Připočteme-li dostatečný 

manipulační prostor 10m na každé letadlo, vyjde nám, že statická kapacita části APN E pro 

letouny s pevnými křídly činí 21 letadel. Pro vrtulníky (uvažujme Mi-17) i s ochranným 

prostorem je potřebný prostor 44 m na vrtulník, statická kapacita vrtulníkové části tedy činí 

6 vrtulníků a celková statická kapacita APN E pak 27 kusů letecké techniky. Kritický moment 

však nastává ve chvíli, kdy je potřeba na APN E zaparkovat letadlo kategorie D a vyšší, 

jehož jakýkoliv rozměr přesahuje 34 m. V tuto chvíli stojící letadlo zasahuje do pásu 

pojezdové dráhy a omezuje provoz právě na TWY T. Tento případ se však děje v rámci 

roku ojediněle, a proto jej nebudeme uvažovat při určování kapacity APN E za běžného 

provozu. Je to však stále kapacita pouze jedné ze dvou plnohodnotných stojánek na letišti. 

Statická kapacita APN W činí publikovaných 6 míst. Dohromady tedy přibližně  

33 parkovacích míst. [3, 15, 16, 21] 

Nyní se podíváme na kapacitu dynamickou. Vzhledem ke statické kapacitě, rozměrům 

stojánek a především typu provozu můžeme přistoupit k tomu nejjednoduššímu určení 

dynamické kapacity tím, že naprosto unifikujeme jednotlivé časy stání a odbavení pro různé 

typy veškeré letecké techniky CLV. Hlavním důvodem je opět typ provozu - letecký výcvik, 

kdy je potřeba letoun pouze doplnit o provozní hmoty, k čemuž slouží několik týmů 

technického zabezpečení s příslušnou technikou. Díky tomu je možné na stojánce E 

obsloužit každý letoun do 25 minut. Tento čas je obecně značen jako SOT - čas obsazení 

stání. K tomuto času je třeba přičíst ještě PT - čas parkování a vyjetí ze stání a BT - časovou 

rezervu vyčleněnou na prodlevy. Stanovíme-li PT=5min, BT=15, pak celkový SBT (Stand 

Blocking Time - čas „ucpání“ stání), který je roven součtu všech zmíněných časů, bude 

roven 45 minutám. Tento čas nám ukazuje, že každých 45 minut se na APN E může 

vystřídat všech 27 letadel. C dynamická kapacita APN E je potom až 35 letadel/hodinu.  

[15, 16] 

Podíváme-li se na dynamickou kapacitu APN W, kde, vzhledem k možnému odbavování až 

tří dopravních letadel najednou, bude SBT výrazně vyšší, můžeme očekávat snížení oproti 

statické kapacitě. Stanovme nyní velmi konzervativní časy SBT pro APN W. Pro tři malá 

stání je rozumný čas SBT 1 hodina, pro 3 velká stání pro dopravní letouny pak tento čas 

stanovíme na velmi konzervativní 3 hodiny. Celková dynamická kapacita pak bude  

4 letadla/hodinu. Po součtu dvou dynamických kapacit se dobereme výsledku: 

µAPNs	=	39	kusů	letecké	techniky	za	hodinu	
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Pokud bychom však uvažovali kapacitu odbavovacích ploch, včetně zabezpečovacích 

zařízení, jak je tomu běžné na civilních letištích, je kapacita APN E nulová a pak i celková 

kapacita odbavovacích ploch bude kriticky nízká: 

µAPNs	CIV	=	4	kusy	letecké	techniky	za	hodinu	

Stojánkou Mike se zabývat nebudeme vůbec, především vzhledem k jejímu využívání jako 

manipulační plochy. I zde je však v případě nouze možné postavit několik letounů,  

u kterých by však doba odbavení byla výrazně delší. [15, 16] 

Budeme-li předpokládat ideální rozdělení, že APN W slouží k odbavování civilních letů  

a APN E k zabezpečení vojenského letového provozu, můžeme konstatovat, že kapacita 

stojánek převyšuje dráhovou kapacitu a subsystém odbavovacích ploch není omezujícím 

prvkem letiště. Ve skutečnosti je situace v ojedinělých případech odlišná, a proto  

i odbavovací plochy budou zahrnuty do optimalizace kapacity letiště. 
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4 Snížení kapacity letiště Pardubice 

Proměnlivost všech faktorů zmíněných v kapitole 3.3 může velmi výrazně měnit celkový 

počet odbavených letů na jakémkoliv letišti. Všechny tyto faktory, kromě počasí, jsme však 

zahrnuli do výpočtu, a proto se jimi už nebudeme více zabývat při určování míry snížení 

kapacity. Zmíněné faktory jsou totiž z velké většiny parametry statickými, které se 

v průběhu denní doby nebo ročních období nemění. Jedná se především o rozmístění 

dráhy a systému pojezdových drah, včetně odboček, výkonnost ATM systému a s tím 

související minimu rozstupů, či zástavbové oblasti. Vzhledem k poloze letiště se nemusíme 

bát ani snížení z důvodu hlukových omezení. Které z faktorů v kap. 3.3 se ale můžou měnit, 

jsou složení provozu, částečně i pohybů, ale největší vliv na kapacitu letiště očekáváme  

u počasí. Tyto faktory spolu velmi úzce souvisí, a tak budeme uvažovat se změnou složení 

provozu a pohybů v návaznosti na změny meteorologických podmínek. Jedinou výjimkou 

snad bude přijetí letounu kategorie E a F, které nijak nesouvisí s počasím, ale výrazně 

ovlivňuje složení provozu a tím i kapacitu letiště. Obecně tedy budeme brát v úvahu faktory, 

jejichž výskyt v průběhu letového úsilí sníží kapacitu letiště. Tyto můžeme rozdělit do dvou 

skupin, jevy vyskytující se každý den, jejichž snížení ovlivňuje významnou část určitého 

časového období a jevy objevující se občas, ale co se delších časových intervalů, jako např. 

rok týče, pravidelně. Mezi denní omezení kapacity patří kontroly dráhy, světlotechniky 

letiště, změny směrů větru, zhoršení meteorologických podmínek, aktivita v přistávacích 

bránách ve vztahu k civilnímu provozu, a v neposlední řadě, pro pardubické letiště 

specifický, pokles počtu řídících letového provozu. Pokles počtu řídících je způsoben 

složením směn a tedy navyšováním počtu členů směny na období letových akcí. Kromě 

každodenních vlivů se v Pardubicích musí počítat i s pravidelnými, ale méně častými jevy. 

Do této skupiny spadá uzavření pojezdových drah, ať už z důvodu obsazení stojánek 

velkými typy letounů, či výtluků, samotné přijetí letounů kategorie E a F a sezónní rozmary 

počasí jako bouřka či zapadání dráhy sněhem a s tím související zimní údržba letiště.  

[15, 16] 

4.1 Praktická kapacita 

Ještě, než budeme snižovat kapacitu letiště, je rozumné, abychom stanovili jasnou hranici, 

od které budeme kapacitu na základě jednotlivých jevů snižovat. Maximální propustnou 

kapacitu dráhového systému jsme sice vypočítali, jenže v takovém případě se předpokládá 

práce celého systému na horní hranici jeho potenciálu, což je neudržitelný stav pro více jak 

2 po sobě jdoucí hodiny na každém letišti. Jak bylo zmíněno v kapitole 3.2.2, z tohoto 

důvodu se po celém světě pracuje s několika různými způsoby určení kapacity, která 
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zohledňují nejen výkonnost jednotlivých systémů ovlivňujících kapacitu letiště, ale také 

zpoždění a rozumnou úroveň služeb tak, aby určený a stanovený počet pohybů za hodinu 

byl rozumně udržitelný po delší časové úseky, např. celý den.  

Jak ale víme, všechny tyto způsoby určení jsou definovány poněkud neurčitě. Z tohoto 

důvodu vytvoříme jakýsi hybrid, který bude velmi okrajově obsahovat všechny tři určení 

kapacity, zmíněné v kapitole 3.2.2 a bude vhodným prostředkem pro určení Praktické 

kapacity letiště Pardubice. 

Označení praktická kapacita LKPD v této práci není odkazováno na přípustné zpoždění  

4 minuty, jak by se mohlo zdát, ale je to pouze označení kapacity, která je v praxi 

proveditelná. 

Pro vytvoření hranice praktické kapacity LKPD, se pokusíme převzít míru z praktické 

hodinové kapacity tak, aby bylo dosaženo rozumné úrovně služeb, se kterou pracuje 

kapacita vyhlášená a zároveň abychom dokázali určit rozumný konečný počet pohybů, 

který bude udržitelný po delší období tak, jak říká definice kapacity schválené. Nemáme 

však k dispozici nástroje jako stanovení výkonnostních cílů pro LKPD ani empirická data o 

překročení kapacity, protože tuto hranici teprve vytváříme. Ze všech těchto důvodů se 

musíme spolehnout na uváděný průměr jednotlivých určení kapacit, který činí přibližně  

85 % maximální propustné kapacity. 

Snižování kapacity v důsledku jednotlivých jevů, vyskytujících se pravidelně na LKPD,  

se tedy bude odvíjet od praktické kapacity LKPD, která činí  

23,94	pohybů	za	hodinu.	[15, 16] 

	

4.2 Jednotlivé jevy 

Nyní, když víme reálně dosažitelnou míru počtu odbavených letů na LKPD za hodinu, 

přistoupíme ke zhodnocení jednotlivých jevů a jejich vlivu na kapacitu. 

 Kontrola dráhy službou LTZ a RTZ 

Služba LTZ má v průběhu letových akcí a aktivního letového provozu mnoho povinností 

(viz. Kapitola 2.8). Nejčastější povinností je kontrola dráhy, kterou musí služba LTZ provést 

minimálně 4x denně, popřípadě na vyžádání stanoviště TWR. Služba RTZ (radio technické 
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zabezpečení) má za úkol udržovat v chodu ATM systém letiště, k čemuž patří  

i kontroly světelné techniky na dráze, kterou je nutno provést nejméně 2x za den. Tyto 

kontroly trvají v průměru 4 minuty LTZ a 7 minut 50 sekund RTZ a na kapacitu letiště 

v konkrétní hodinu kontroly mají zásadní vliv. Při vstupu jedné ze služeb na dráhu z důvodu 

kontroly je totiž dráha obsazena a není možné na ní přistát, ani z ní vzlétnout. Dráhová 

kapacita tedy v tu chvíli klesá o poměrnou část provozu po dobu 4, respektive 7:50 minut. 

Vzhledem ke stejné povaze kontrol a shodnému vlivu na kapacitu si tyto kontroly shrneme 

do jednoho faktoru. Tyto kontroly se sice občas provádějí současně, ale služba LTZ je 

pravidelně vyzývána ke kontrole dráhy dle potřeb letového provozu, a proto je jako snižující 

faktor ponecháme zvlášť. Výsledný čas obsazení dráhy bude tedy v exponovanou hodinu 

23 minut 40 sekund. Po tuto dobu je kapacita rovna nule, průměrná hodinová kapacita pak 

klesne na   

19,22 letadel za hodinu. 

Graf 4 ukazuje pokles kapacity z důvodu kontroly dráhy oběma kontrolami v jednu hodinu, 

nikoliv však najednou. Lze z něho také vyčíst rozdíl mezi praktickou kapacitou dráhy na 

LKPD a průměrnou hodinovou kapacitou při snížení v důsledku toho samého jevu. 

 

Graf 4, Snížení kapacity z důvodu kontroly RWY 
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 Nácviky visení ve čtvercích pro vrtulníky 

Míra omezení nácviky visení se nemusí zdát jako zásadní faktor, má nicméně vliv na 

kapacitu jak v hodinovém, tak celoročním měřítku. Uvědomíme-li si, že v případě pojíždění 

nebo vzletu civilního letadla, musí být všechny visící vrtulníky v klidu na zemi, zjistíme,  

že tento jev prodlužuje dobu určenou ke komunikaci a reakcím, a tedy i interval mezi 

přilétajícími a odlétajícími letadly. Nácvik visení je klíčový především pro nové piloty 

vrtulníků, kteří jsou posluchači CLV. Četnost visení je různá, většinou však přijde jedna 

skupina nových pilotů ročně, která nacvičuje přibližně jeden měsíc, každý pracovní den. 

Za jeden den jsou noví piloti se svými instruktory schopni naviset zhruba 6 hodin. V součtu 

to dělá přibližně 120 hodin, což je zhruba 30 minut na každý pracovní den létání. To samé 

platí o pilotech, kteří přecházejí na větší typ vrtulníků, především proto jsou většinou 

obsazeny oba čtverce a časová prodleva tím dále roste. Z těchto důvodů stanovíme odhad 

nárůstu časových intervalů mezi jednotlivými pohyby na odůvodněných 15s. Po výpočtu 

s upravenými intervaly tij o zmíněných 15s zjistíme, že hodinová kapacita klesla na  

21,77 letadel za hodinu. 

Pokles kapacity z důvodu 30 minutového visení znázorňuje Graf 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Směr dráhy v užití 09 

Vlivem povětrnostních podmínek je občas nutné otočit směr dráhy v užití a tedy létat  

na dráhu 09. Podle odhadu řídících z pardubického letiště se tak děje stále častěji než 

v minulosti. Protože se žádné údaje a statistiky o změnách směru dráhy v užití 

v Pardubicích nevedou, budeme se muset smířit s empiricky nabytým odhadem, že dráha 

Graf 5, Snížení kapacity z důvodu visení 
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na vedlejší směr je užívána ve 25 procentech času. Hlavní problém představuje RWY09 

pro provoz IFR, především pak pro přílety. Jak již bylo několikrát zmíněno, přístrojovým 

přistávacím systémem je vybavena pouze dráha 27, proto musí všechny lety IFR, přilétající 

v době užití RWY09, po sestupu použít proceduru vizuálního přiblížení. V tomto momentě 

je třeba zajistit, aby letadlo provádějící vizuální přiblížení na směr 09 nemohlo ohrozit 

letadla sestupující po ILS RWY27. Toto je zajištěno pouze v případě dostatečných rozstupů 

mezi jednotlivými letadly. Přesně tohoto při výpočtu kapacity docílíme, přidáme-li  

ke každému IFR příletu 5 minut dostatečných k tomu, aby při případném nezdařeném 

vizuálním přiblížení měl řídící dostatečný prostor pro potřebnou separaci dvou IFR letů. 

Odhad pěti minut je opět odůvodněný, jelikož letoun potřebuje, po ILS sestupu, pro vizuální 

přiblížení cca 2,5-3 minuty a 2-2,5 minuty zbývají pro případné řešení nezdařeného 

přiblížení. Vlivem těchto podmínek a přepočítáním celkové kapacity dle modelu v kapitolách 

3.4 - 3.13 dojdeme k výsledku praktické kapacity  

23,37 pohybů za hodinu. 

Může se zdát a z Grafu 6 je obzvláště patrné, že snížení kapacity v důsledku otočení směru 

dráhy není tak velké. Je to však zapříčiněno obrovským poměrem (87 %) letů VFR, pro 

které se v této situaci nemění vůbec nic. Nic se ostatně nemění ani pro za sebou odlétající 

letadla IFR a i to je příspěvkem k malému snížení. Pro představu opravdového vlivu na 

provoz je vložena do Grafu 6 ještě kapacita RWY09 pro opačný poměr provozu, tedy 87 % 

IFR a 13 % VFR. V tomto případě kapacita klesne až na 14,26 pohybů za hodinu. [3, 9] 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6, Snížení z důvodu dráhy v užití 09 
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 Pokles meteorologických podmínek 

Poklesem dohlednosti a spodní základny oblačnosti může dojít ke změně podmínek pro 

pravidla letu. Jakmile klesne dohlednost pod 5 km, nebo spodní základna pod 1500 stop, 

automaticky musí všechna letadla buď přejít na let IFR, nebo požádat o zvláštní let VFR 

(povoluje se zpravidla pro návrat na letiště tak, aby nedošlo k porušení předpisů), nebo 

opustit řízený vzdušný prostor. V takovém případě, z pohledu kapacity, na všechna letadla 

nahlížíme jako na letadla, mezi nimiž je třeba zajišťovat rozstupy, tedy na letadla IFR. 

Eliminací veškerého provozu VFR automaticky klesá kapacita letiště. V případě provozu 

pouze podle IFR se pak dostáváme až k číslu  

17,10 pohybů za hodinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Grafu 7 je vložena ještě kromě kapacity pro podmínky IMC i kapacita pro IMC na dráhu 

09, která v takovém případě klesne až na  

9,75 pohybů za hodinu. 

Pro případ, že podmínky budou dále klesat a klesnou až pod minimální požadavky pro ILS 

kategorie I, instalovaném v Pardubicích je vložen další ukazatel kapacity. V takovém 

případě již není možno přijímat další letadla bez porušení bezpečnostních předpisů  

a kapacita letiště je v tu chvíli rovna nule. Údaje o četnosti jednotlivých poklesů podmínek 

Graf 7, Zhoršení meteorologických podmínek 
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se v Pardubicích také nevedou, a proto se znovu budeme muset spolehnout na zkušený 

odhad řídících z Pardubic. Stejný pokles kapacity však platí i pro bouřky. Letecký termín 

bouřka v blízkosti letiště, je označením pro bouřkové jádro, které je ve vzdálenosti  

do 10 km od letiště. I tento jev je zanesen do Grafu 7. Bouřka je však tak význačným jevem, 

že četnost výskytu bouřek je evidována a např. v roce 2017 omezila letový provoz ve  

47 případech. [9] 

 Údržba letiště 

Mezi další meteorologické jevy ovlivňující kapacitu patří bezesporu sněžení. Jakmile dráha 

zapadá sněhem do takové míry, že není možno přijmout žádný další provoz, přichází  

na řadu ZÚL (zimní údržba letiště). V takovém případě klesá kapacita opět na nulu až  

do chvíle, dokud není možno alespoň částečně provoz obnovit. Obdobný případ platí i pro 

defekty dráhy neboli výtluky. Jakmile je výtluk zjištěn, je potřeba jej neprodleně opravit  

a není bezpečné povolit jakýkoliv typ provozu. V tu chvíli platí stejný postup, kapacita klesá 

na nulu a po opravě je již dráha tentokrát plně použitelná. V Grafu 8 jsou znázorněny oba 

případy, kdy se po vyklizení základního obrazce dráhy, v případě ZÚL, vrací kapacita na 50 

% do doby, než je zbytek dráhového systému odklizen plně a po opravě výtluku, díky 

rychletvrdnoucí směsi, je dráha plně provozuschopná okamžitě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8, Údržba RWY 
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 Uzavření pojezdových drah 

Při využívání letiště Pardubice v rámci mezinárodních vojenských cvičení či mezinárodních 

operací v rámci Open Skies nastává jev, který snižuje počet použitelných pojezdových drah. 

Zářným příkladem je každoroční cvičení Ample strike, kdy z Pardubic startují tankery KC-

135, tyto letouny z provozních důvodů parkují na Padu Mike a svými rozměry blokují část 

TWY W. Obdobný případ je pak při parkování letounu IL-76 na východní části APN E, kdy 

blokuje TWY A. Z důvodu těchto uzavírek jsou řídící nuceni nechat pojíždět veškerý provoz 

mimo tyto pojížděcí dráhy, tedy přes RWY. Časy obsazení dráhy pak při každém pohybu 

signifikantně rostou a kapacita letiště klesá až k hodnotě 

22,04 pohybů za hodinu. 

4.3 Přijetí letounu kategorie E, F 

Trochu specifickým jevem je pro Pardubice přijetí letounu kategorie E nebo F. Vzhledem 

k tomu, že mají Pardubice kódové označení 4D, je patrné, že by sem letouny vyšších 

kategorií neměly být přijaty. Nicméně, vzhledem k historickému vývoji, pardubické letiště 

slouží také pro přepravu objemných nákladů pro AČR, což si v mimořádných případech 

vyžaduje využití právě letounu vyšší kategorie. Ukázkovým příkladem je přijetí letounu  

AN-124, jehož rozměry ho řadí do kategorie F a požární kategorie 9. Přijetí takového 

letounu je podmíněno zvláštním povolením velitele Správy letiště Pardubice a navýšením 

hasičské jednotky o příslušný počet členů tak, aby byla zajištěna dostatečná požární 

ochrana pro příslušnou kategorii (letiště Pardubice je schopno na speciální žádost držet 

požární ochranu až kategorie 10). Další komplikaci představuje vysoké ACN Ruslanu, jež 

pro Pardubice činí 48. Povolení letounu s vyšším klasifikačním číslem než má dráha musí 

být také předmětem zvláštního povolení od velitele Správy letiště. [3, 7, 21, 22] 

Nyní se dostáváme k samotnému procesu přijetí takového letounu. Letoun An-124 Ruslan 

je sice řazen do kategorie Heavy turbulence v úplavu, vzhledem k jeho MTOW (400 t)  

je třeba s ním zacházet, jako by patřil do kategorie Super Heavy. V tu chvíli sice není nutné 

dodržovat rozstupy pro Airbus 380-800, ale pro bezpečnost následujících letadel je to 

maximálně vhodné. Podélné rozstupy pak vzrostou na 6, 7 až 8 NM pro přilétající letadla 

za letadlem kat. Super Heavy. Dalším faktorem omezení kapacity z důvodu přijetí letounu 

kat An-124 je doba obsazení dráhy. Vzhledem k rozměrům a únosnostem pojezdového 

systému letiště Pardubice, smí An-124 použít pouze TWY D, W a APN W a ostatní operace 

je potřeba provádět na RWY. Největším časovým omezením je pak zpětné pojíždění pro 

vzlet, tzv. backtrack a zahřívání motorů těsně před vzletem, které trvá až 4 minuty. 
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V takovém případě ROTD pro An-124 činí až 540 s, ROTA potom 150 s. Budeme-li 

uvažovat, že letoun po příletu pouze vyloží část nákladu, dotankuje potřebné palivo a bez 

zdržení zase provede odlet v rámci jedné hodiny, klesne kapacita letiště až na  

18,33 pohybů za hodinu. 

V Grafu 9 je potom názorně vidět vliv takového snížení na provozní kapacitu letiště.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Přijetí letounů kat. E, F samozřejmě snižuje počet letounů, které je možno přijmout za celou 

hodinu. Graf 9 nicméně zobrazuje dostupnou hodinovou kapacitu v daný okamžik. Vliv 

přijetí letounu je, jak vidíme v grafu 9, významný, co se týče hodinové kapacity, ale 

vzhledem k minimální četnosti výskytu (do 10 letů, tedy do 20 pohybů) má pramalý význam, 

co se roční kapacity týče (přibližně 0,04 %). Proto s ním dále, při určování roční kapacity, 

uvažovat nebudeme. 

Všechny tyto jevy se na ardubickém letišti dějí pravidelně. Některé denně, jiné v závislosti 

na ročním období a další třeba pouze jednou za rok. Ve větší či menší míře se však 

vyskytnou vždy, a proto je potřeba s nimi počítat. Jistě občas nastanou i případy, kdy  

se těchto jevů vyskytne více najednou, vezměme si například snížení dohlednosti, otočený 

směr dráhy na 09 a přijetí letounu Ruslan. V takovém případě se všechny omezení kapacity 

sčítají a dojde ke snížení až na 9,53 pohybů za hodinu. [3, 7, 21, 22] 

Graf 9, Přijetí letounu kat. E, F 
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4.4 Snížení počtu řídících letového provozu 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.6, dostatečný počet dobře vycvičených a motivovaných 

řídících letového provozu je základním předpokladem pro bezpečnost a plynulost letového 

provozu. Při snížení počtu aktivních řídících může dojít dokonce až k uzavření letiště. 

Snížení počtu řídících však lze brát jako faktor ovlivňující kapacitu letiště pouze v případě 

náhlé indispozice jednoho nebo více členů směny ŘLP. Tento jev však empiricky téměř 

nenastává, a proto jej nemůžeme zahrnout do výčtu pravidelných jevů ovlivňujících kapacitu 

letiště.  

V době mimo hlavní provozní vytížení letiště sice dochází ke snížení počtu osob ve směně 

a to až o 50 procent, ale tato redukce počtu se nijak významně nepodílí na změně kapacity 

letiště, jelikož tato doba, z důvodů uvedených v kapitole 5.2, není při výpočtu kapacity 

zohledňována. 

Za zmínku ovšem stojí fakt, že armáda nemá propracovaný systém výběru a výcviku 

personálu v této oblasti, jaký známe např. od ŘLP s. p., a z tohoto důvodu se v budoucnu 

může potýkat s nedostatkem kvalifikovaných řídících letového provozu.  
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5 Roční kapacita LKPD 

5.1 CCC LKPD 

Díky empiricky získaným údajům o četnosti a době trvání jednotlivých jevů můžeme vytvořit 

analýzu dostupnosti kapacity v delším časovém období a vytvořit např. CCC diagram 

(Capacity Coverage Chart) pro LKPD. Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1, tento diagram 

udává, v kolika procentech roku je dostupná jaká míra přijetí letového provozu, tedy 

kapacita daného letiště. Tento diagram je vytvářen speciálně pro každé letiště, pro 

konkrétní podmínky a konkrétní jevy a jejich četnost. Když vezmeme všechny zmíněné jevy 

podle podílu na snížení kapacity a doby, kterou zabírají vzhledem k celoročnímu provozu, 

můžeme vytvořit přehledný obraz CCC pro LKPD. Konkrétně jsou pak údaje následující. 

[15, 16] 

Hluková omezení zakazují přílety a odlety na LKPD mezi 23:00 a 5:00 každý den, což 

znamená nulovou kapacitu po celých 25 % roku. 

Pokles meteorologických podmínek pod limit ILS cat. I snižuje kapacitu na nulu, četnost 

jevu je dle již zmíněného odhadu za strany ŘLP LKPD stanovena v průměru na 1 hodinu 

týdně v období od 1. 10. do 31. 3. každého zimního období, v součtu to dělá 26 hodin, které 

odpovídají 0,3% ročního času letového provozu.  

Údržba letiště, rozumějme ZÚL, opravu výtluků a každoroční povinnou týdenní odstávku 

dráhy pro rekonstrukci. Pro ZÚL je doba údržby 45 minut a četnost se podle statistických 

údajů LTZ LKPD pohybuje okolo 20 případů ročně. Výtluků je, podle stejného zdroje, zhruba 

10 a jejich oprava zabere cca 20 minut. Týdenní údržba pak zabere celý týden včetně 

víkendu, což dělá 168 hodin. Všechny faktory údržby znemožňují použití dráhy a snižují 

kapacitu opět na nulu. Po sečtení zjistíme, že údržba dráhy zabírá 2,13 % celkové provozní 

doby letiště ročně.  

Kontrola dráhy službami LTZ a RTZ, jak již bylo zmíněno, zabere dohromady 23 minut 40 

sekund denně, při nichž je kapacita opět nulová. Tyto kontroly musí být prováděny každý 

den a celkový podíl je potom 2,20 % za rok.  

Posledním jevem snižujícím kapacitu na nulu je bouřka. Ze statistik služby Meteo LS LPS 

LKPD víme, že se bouřka v roce 2017 vyskytla 47krát, což budeme brát jako rozumně 

relevantní údaj pro vliv na roční kapacitu. Doba trvání bouřky se pohybuje mezi 20 a 30 
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minutami. Použijeme-li průměrných 25 minut, zjistíme, že snížení kapacity z důvodu bouřky 

v blízkosti letiště zabírá 0,22 % roku. 

Nyní již přistoupíme k jevům, jež nesnižují kapacitu definitivně, nýbrž pouze částečně. 

Největší snížení je zaznamenáno u poklesu meteorologických podmínek na IMC. Jak již 

víme, tento pokles snižuje hodinovou kapacitu na 17,10 pohybů. Podle stanoviště ŘLP 

LKPD se tento jev vyskytuje, vlivem přítomnosti řeky Labe a chladných ranních hodin, každý 

den v období od 1. 10. do 31. 3., přibližně na jednu hodinu, což je v součtu 180 hodin  

a v podílu 2,05 % ročně. 

Visení vrtulníků omezuje provoz na LKPD v celkovém čase 120 hodin, které jsou 

v celoročním kontextu 1,48 %. Cvičící vrtulníky omezují hodinovou kapacitu na výsledných 

21,77 pohybů. 

Uzavření pojezdových drah z kapitoly 4.2.6 trvá v průměru týden za rok, což představuje 

1,92 % roku a snižuje míru přijetí letů na 22,04 letů/hodinu. 

Posledním faktorem, zabírajícím největší část roku (25 % zmíněných v kapitole 4.2.3)  

je otočení dráhy na vedlejší směr, tedy RWY 09. Tento jev pak snižuje kapacitu na 23,37 

pohybů za hodinu. 

Po součtu a analýze všech snižujících faktorů dostaneme hledaný diagram CCC LKPD – 

Graf 10, který názorně ukazuje, kolik procent roku je k dispozici jaká část kapacity letiště 

Pardubice. 

V grafu 10 je dobře vidět, jaký vliv má na kapacitu snížení 15 % z důvodu eliminace 

zpoždění. Rovněž je tam zobrazen rozdíl vypočtené maximální propustné dráhové kapacity 

za reálných podmínek výkonnosti ATM systému oproti teoretické hodnotě, ve které je 

zahrnuto minimum povoleného rozstupu 3 NM, kterých by bylo dosaženo při maximální 

výkonnosti a spolehlivosti ATM systému v LKPD. Všechny další snížení jsou pak již 

odrazem zmíněných jevů, které kapacitu snižují v různě dlouhých časových obdobích. Tato 

jednotlivá snížení jsou v Grafu 10 vyobrazeny jako schody na výsledné křivce CCC.  

[15, 16] 
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5.2 Určení roční kapacity LKPD 

Nyní, po výčtu všech pravidelných jevů snižujících kapacitu letiště a určení praktické 

kapacity LKPD, jsme schopni určit proveditelnou roční kapacitu letiště Pardubice. Roční 

kapacita je však také způsobem určení odvozeným, praktickou kapacitu LKPD však již 

známe, a proto se již budeme zabývat snižováním jednotlivými jevy. Před samotným 

výpočtem je však potřebu určit, kolik hodin denně letiště pracuje naplno, kolik hodin 

částečně a kolik hodin denně je letiště bez provozu. V Pardubicích je toto velmi jednoduché. 

Hluková omezení zakazují přílety a odlety na LKPD mezi 23:00 a 5:00. Vzhledem k typu 

provozu na LKPD také víme, že výcvikové létání se zde provádí v pracovní dny mezi  

9. a 22. hodinou a zcela výjimečně do 23:00. Dopravní lety také zpravidla v časných ranních 

a pozdních večerních hodinách do LKPD nesměřují. Snížený počet řídících v nočních 

hodinách již byl zmíněn v kapitole 4.4 a z tohoto hlediska bychom mohli uvažovat o 50 % 

kapacity. Hluková omezení však kapacitu snižují na nulu a poptávka po provozních 

kapacitách letiště je také v nočních hodinách nulová, a tak tuto denní dobu do výpočtu roční 
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kapacity zahrnout nesmíme. Důvod je velmi prostý, přehled o míře využití letiště by  

v tu chvíli naprosto ztrácel význam, protože by neustále zbývala ta část kapacity, kdy je 

letiště bez provozu. Jiná situace platí pro víkendy. V tuto dobu je směna ŘLP téměř plně 

obsazena, CLV výcvik sice neprovádí, ale právě civilní provoz tvoří největší část provozu 

na letišti. Kapacita v tuto dobu je skutečně nevyužitá. Na všech letištích po celém světě 

patří víkendové dny k nejrušnějším, a tedy obecná poptávka po této týdenní době je vysoká. 

Fakt, že se provozovateli civilní části letiště zatím nepodařilo navýšit počty civilních letů, 

nijak kapacitu ve víkendové dny nesnižuje a bylo by chybou s touto kapacitou neuvažovat. 

Poslední částí dne je období mezi 6. a 9. hodinou ranní, kdy se od 6:00 do 8:00 střídají 

směny letiště a provoz je také minimální, od 8 do 9 pak je již letiště plně připravené zahájit 

denní provoz. [15] 

Roční kapacitu tedy budeme počítat pro 14 hodin denně (8:00-22:00), 365 dní v roce. Když 

vezmeme v úvahu všechny snižující jevy, zjistíme, že: 

• 4,85 % roku je kapacita nulová 

• 2,05 % roku je kapacita 17,10 pohybů za hodinu 

• 1,48 % roku je kapacita 21,77 pohybů za hodinu 

• 1,92 % roku je kapacita 22,04 pohybů za hodinu 

• 25 % roku je kapacita 23,37 pohybů za hodinu 

• Zbytek roku, tedy 64,7 % je kapacita 23,94 pohybů za hodinu 

Po vynásobení a sečtení  

(((0,0205x17,10) + (0,0148x21,77) + (0,0192x22,04) + (0,25x23,37) + (0,647x23,94)) x 14 

x 365) x 0,9515 

již můžeme určit: 

roční µ ≈ 103 700 pohybů. 

 

Ohlédneme-li se za statistickými údaji počtu pohybů z LKPD zjistíme, že počty pohybů za 

poslední roky ani zdaleka nedosahují kapacity letiště námi vypočítané. Např. v grafu 11 

vidíme, že zaznamenané počty pohybů od r. 2012 nedosáhly ani 30 % odhadované 

kapacity.  
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Neznamená to však, že by provoz na letišti v Pardubicích byl po celou dobu slabý, a proto 

se na důvody musíme podívat blíže.  

Prvním v řadě důvodů je přetížení personálu ŘLP na LKPD. Neexistence procedurálního 

řídícího - koordinátora, stanoviště Ground a Delivery a automatické informační služby ATIS, 

spolu s úkony spojenými s okolními prostory letiště, dovolují stanovišti ŘLP dosahovat 

praktické hodinové kapacity LKPD jen v ojedinělých případech. 

Další z hlavních příčin, ale tou časově nejvýznamnější, je opět specifický provoz letiště - 

výcvik mladých pilotů AČR. Jelikož výcvikové lety probíhají především v pracovní dny 

převážně od 9:00 do 18:00, v pondělí od 10:00 a v pátek pouze do 14:00, zůstává zbylý čas 

produktivního času letiště nevyužitý. Nelze také opomenout stravovací pauzu, kterou má 

veškerý letecký personál najednou, což je jev, který se na klasickém dopravním letišti 

nevyskytuje. 

Právě tohoto času a především víkendů by mohl využít provozovatel civilní části letiště pro 

komerční civilní lety. Společnost EBA však bohužel doposud nedokázala nasmlouvat 

dostatečný počet letů pro naplnění kapacity letiště. To jenom podtrhuje relativně nízkou 

poptávku po provozování letecké dopravy z a na letiště Pardubice. 

S výcvikem pilotů AČR je spojeno ještě mnoho dalších specifik provozu, která snižují 

kapacitu letiště. Např. nácvik nouzového přistání a autorotace je pro nové piloty AČR 

důležitý, ale pro dráhu letiště časově náročný. Při takovém nácviku se doba obsazení dráhy 

prodlužuje až 3x a snižuje kapacitu dráhového systému. 

Pro přesnější náhled do problematiky skutečného využití hodinové kapacity letiště v době 

letového provozu musíme zredukovat čas využitý v průběhu celého roku. Výsledný čas 
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Graf 11, Využití hodinové kapacity v jednotlivých letech 
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použitý pro znázornění skutečného využití hodinové kapacity letiště pak bude složen pouze 

z částí dnů, kdy je prováděn výcvik na letišti. Toto si můžeme dovolit díky zanedbatelnému 

množství provozu o víkendech a mimo období letových akcí CLV. Díky již zmíněným 

výcvikovým hodinám budeme uvažovat s 260 provozními dny a s 8 provozními hodinami. 

Výsledkem je pak Graf 12, kde je názorně zobrazeno, kolik procent kapacity je v jakých 

měsících obvykle využíváno. Šedou barvou je znázorněna oblast, která obsahuje veškeré 

zaznamenané hodnoty využití ve vztahu k modré Praktické kapacitě LKPD. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zde je již dobře vidět, že využití kapacity letiště je výrazně vyšší, než při pouhém srovnání 

zaznamenaných pohybů s roční kapacitou LKPD. Graf 12 však stále zobrazuje pouze 

měsíční průměry za jednotlivá období a vyrovnává tak denní špičky s nevyužitými hodinami 

provozu. Podrobnější přepočet na opravdu reálné hodiny aktivního letového provozu 

v jednotlivých dnech by poměr využití kapacity praktické kapacity LKPD ještě dále zvýšil.  

Reálným obrázkem o celkovém využití roční kapacity letiště Pardubice však stále zůstává 

Graf 11, který zohledňuje nenaplněnost potenciálu LKPD.  

  

Graf 12, Procentuální využití Praktické kapacity LKPD v letech 2012 - 2018 
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6 Návrhy optimalizace kapacity LKPD 

Vzhledem ke všem zmíněným výpočtům, údajům, faktorům, jevům, parametrům atd. víme, 

že letiště Pardubice nenaplňuje svůj potenciál. Je zřejmé, že určité vstupní parametry do 

výpočtu kapacity a jejího využití změnit nelze. Jedná se např. o typ provozu, uživatele  

a provozovatele letiště, zeměpisnou polohu nebo změny meteorologických podmínek. 

Většina faktorů však ovlivnit lze a na pár z nich bude zaměřena poslední kapitola. Nejprve 

bude proveden návrh optimalizace faktorů stavebního charakteru. Díky nenaplněnosti 

současné kapacity by byly úvahy o výstavbě nové dráhy zcela bezpředmětné. To samé se 

však nedá říci o jednotlivých subsystémech dráhového systému.  

6.1 Rozšíření pojezdových drah 

První v řadě je systém pojezdových drah. Pojezdové dráhy jsou za současného provozu 

kriticky nedostačující. Pro plynulý chod letiště, zvláště pak s takto jednoduchým dráhovým 

systémem, je potřeba, aby všechny pojezdové dráhy splňovaly požadavky pro nejvyšší 

kategorii provozu, jež je provozován na daném letišti. Nejvyšší kategorií letounu 

provozovaného na LKPD je kategorie F. Typický zástupce kat. F, An-124 se sice vyskytuje 

na LKPD ojediněle, účelem optimalizace ale je, aby již nedocházelo k omezení provozu na 

letišti z jakýchkoliv předvídatelných důvodů. Takového stavu bude docíleno v případě, že 

dojde k rozšíření všech pojezdových drah na 25 metrů. Zároveň však musí dojít k přesunutí 

pojezdové dráhy T, respektive její středové osy o 43,5 metru na jih, aby byla zajištěna 

bezpečná vzdálenost od objektů pro kategorii F. Díky dostatečné vzdálenosti TWY T od 

RWY je zároveň zajištěna minimální požadovaná vzdálenost 180 metrů osy TWY T od osy 

RWY. 

Připustíme-li možnost zvláštních povolení pro letouny kat. F, postačí rozšíření TWY A, B a 

T na 23 metrů při dodržení všech ostatních, již zmíněných změn. [21] 

6.2 Rozšíření APN E 

Rozšířením a přesunutím TWY T by zároveň došlo k částečnému rozšíření stojánky E. Toto 

rozšíření je však pro parkování letounu kat. F stále nedostačující. Proto je pro 

bezproblémové stání letounu F potřeba dalšího rozšíření APN E o 40 metrů na sever, 

v délce alespoň 100 m tak, aby byla zajištěna minimální vzdálenost stání letadla od okolních 

objektů a možného provozu 7,5 metru pro kat. F, jak je stanoveno hlavou 3 předpisu L14.  
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Rozšíření o 40 metrů by zároveň umožnilo vyčlenění části nově vybudované plochy na 

novou pojezdovou dráhu, např. U, kopírující severní okraj APN E, která by sloužila pro 

zajíždění na stání letadel, a tím umožnila nezávislé vyjíždění přímo na TWY T a eliminovala 

tak křižující se trasy parkujících letadel. [7, 21] 

6.3 Pojezdové dráhy pro rychlé odbočení 

Pro efektivní využití pojezdového systému a pro co největší redukci doby obsazení dráhy 

jsou ideálním prostředkem pojezdové dráhy pro rychlé odbočení. Na Letišti Pardubice není 

vybudována ani jedna, což má negativní vliv na dráhovou kapacitu. Pro letiště kategorie  

4 musí být „rychlá odbočka“ navržena s odbočovacím obloukem o poloměru nejméně  

550 m, pro umožnění výjezdové rychlosti za podmínek mokrého povrchu 93 km/h. Úhel 

křižování RWY s RET pak má být mezi 45° a 25°, přičemž ideální je úhel 30°. Vzhledem 

k délce potřebné pro přistání nejvyšší kategorie F (900 m - Ruslan), by ideálními místy pro 

vybudování RETs byly křižovatky C a B s tím, že by byly zbudovány 3 rychlé odbočky. První 

z nich by sloužila pro rychlé odbočení ve směru přistání 09 a byla vybudována za 

křižovatkou B tak, že by směřovala pod úhlem 30° k TWY A. Další 2 by pak sloužili pro 

hlavní směr 27 a byly umístěny za křižovatkami B a C tak, že od B by směřovala k TWY C 

a od C směřovala k TWY D. Tímto by bylo zajištěno efektivní uvolňování dráhy a ve spojení 

s rozšířením pojezdových drah maximálně efektivní pojezdový systém pro jednu dráhu. 

Stavební úpravy patří mezi nejstálejší a nejjistější úpravy pro optimalizaci, či dokonce 

zvýšení kapacity letišť. Vzhledem k nákladům potřebným pro stavební úpravy ale mnohdy 

musí ustoupit a management letiště hledá možné alternativy, jak zvýšit provozní přívětivost 

jak pilotům, tak řídícím a veškerému ostatnímu personálu. [7, 18] 

6.4 Zřízení služby ATIS 

Jedním z možných způsobů je zřízení služby ATIS. Služba ATIS nahrazuje část hlasové 

komunikace mezi pilotem a řídícím tím, že je nepřetržitě vysílána letištní informační zpráva 

na dané frekvenci. Tato zpráva musí obsahovat následující prvky v uvedeném pořadí:  

a) název letiště, b) označení pro přílety a/nebo odlety, c) druh kontaktu, komunikuje-li se 

prostřednictvím D-ATIS, d) označení, e) čas pozorování, je-li vhodné, f) druh očekávaného 

přiblížení, g) dráhu v používání a stav záchytného systému, který může vést k nebezpečí, 

jestliže je instalován, h) význačné podmínky povrchu dráhy, a je-li vhodné, brzdící účinek, 

i)zdržení vyčkáváním, je-li vhodné, j) převodní hladinu, je-li používána, k)jiné nezbytné 

provozní informace. Výčet obsahujících informací je velmi dlouhý a využití služby ATIS  

by značně zkrátilo nezbytnou komunikaci při příletu nebo odletu letadel. Tím se uvolní 
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značná část kapacity řídícího, kterou pak může řídící použít k zaměření se na ostatní úkoly, 

které jsou potřeba pro efektivnější provoz letů na letišti. Vzhledem k absenci této služby na 

LKPD stráví řídící opravdu velkou část rádiové komunikace poskytováním letištních 

informací, což vede k velkým prodlevám mezi jednotlivými pokyny a tím k významnému 

snižování kapacity. Zřízení služby ATIS by tak bylo skutečně velkou pomocí pro, již tak dost 

přetěžovaný, personál ŘLP a obrovským krokem k dosažení odhadované kapacity. [13] 

6.5 Restrukturalizace vzdušného prostoru 

Další možností zvýšení provozní přívětivosti LKPD je restrukturalizace vzdušného prostoru, 

konkrétně MTMA a sousedících prostorů TRA a TMA tak, aby pro účely příletů a odletů 

vznikly koridory, které by nezasahovaly do žádného z těchto prostorů. Vzhledem 

k neexistenci nekonfliktních SID a STAR je opět značně přetěžována služba ŘLP, která je 

nucena každý IFR odlet řešit individuálně a koordinovat jej se stanovišti ŘLP, která řídí 

provoz v sousedících vzdušných prostorech. V případě zřízení nekonfliktních odletových a 

příletových tratí, by byl tento proces eliminován, bylo by možné se častěji řídit 

propracovanými koordinačními dohodami a znovu by se tak navýšila kapacita řídícího pro 

řešení plynulosti a tím i ekonomičnosti letového provozu.  

Stejný princip platí i pro pracovní zóny zmiňované v kapitole 2.5, které jsou zřízeny uvnitř 

MTMA LKPD. Všechny tyto zóny se v případě obsazení stávají konfliktním vzdušným 

prostorem pro odlétající a přilétající letadla. Řídící navíc musí hlídat polohu cvičícího letadla 

a případně poskytovat informace o prolétajícím provozu a naopak. Ideálním řešením  

by bylo vyčlenění těchto pracovních zón z MTMA LKPD a jejich umístění do okolních 

prostorů TRA. Vzhledem k vytíženosti těchto okolních prostorů by však muselo dojít i k 

jejich rozšíření. V tu chvíli by ale opět ubýval prostor pro zřízení nekonfliktních koridorů, a 

proto je potřeba s tímto řešením postupovat velmi opatrně a navrhnout propracovaný plán, 

jak tuto situaci vyřešit, např. zjednodušeným modelem FUA neboli pružného využití 

vzdušného prostoru. [3, 6] 

6.6 Doplnění personálu ŘLP 

Nejdůležitějším a dnes již povinným krokem optimalizace letiště Pardubice je zajištění 

dostatečného počtu kvalifikovaných řídících letového provozu. Vzhledem k velmi nízké 

personální obsazenosti pardubické služby ŘLP je nutné doplnit stávající personál novými 

vycvičenými řídícími, kteří budou schopni navyšovat svou kvalifikaci a jednou zaujmout 

místo, např. vedoucího směny, nebo instruktora ve výcviku nově příchozích řídících-žáků. 

Tohoto bude docíleno pouze v případě systematického doplňování ŘLP ze struktury AČR. 
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Je proto potřeba nastavit fungující systém výchovy nových řídících jak nabíráním 

dostatečného počtu studentů na Univerzitu Obrany do oboru ŘLP, tak formou talentových 

náborů z veřejných řad a následným výcvikem ve škole ŘLP s. p. Je nezbytné nastavit 

talentový výběr tak, aby bylo zajištěno jak úspěšné absolvování celého kurzu ŘLP u CANI 

(Czech Air Navigation Institute), tak úspěšné absolvování studia na oboru ŘLP s následným 

simulačním výcvikem u CANI.  
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7 Závěr 

Způsoby určení kapacity dráhového systému, ať už pomocí jednoduchého nebo složitého 

analytického počítačového modelu, jsou pouhými odhady maximálního počtu letů 

odbavených na letišti, přesto poskytují možnost poměrně přesně určit hodnoty provozních 

kapacit letiště za různých podmínek.  

Po analýze současného provozního stavu letiště, při které jsem se zabýval vzletovou  

a přistávací dráhou, systémem pojezdových drah, odbavovacími plochami, technickým 

zabezpečením letiště, specifiky pardubického letištního provozu, službou řízení letového 

provozu a částečně i rozdělením vzdušného prostoru v rámci MCTR a MTMA Pardubic, 

jsem mohl vybrat vhodný model pro výpočet provozní kapacity LKPD.  

Protože je v Pardubicích pouze jedna RWY, použil jsem jednoduchý model, který byl poprvé 

představen již v roce 1959 profesorem Alfredem Blumsteinem. Tento jednoduchý 

matematický model je velice vhodný pro různá rozšíření v případě různých použití. 

Blumsteinova původního modelu jsem využil pro výpočet maximální propustné dráhové 

kapacity pro přílety IFR provozu. Pro všechny ostatní případy jsem tento model musel 

přepracovat a vytvořit tak nové modely-vzorce, podle kterých jsem mohl určit kapacitu 

ostatních druhů pohybů. Po samotném určení kapacit pro jednotlivá složení provozu  

a pohybů jsem, díky statistikám, vytvořil jednoduchý algoritmus, odpovídající provozu 

pardubického letiště a jeho podmínkám, pomocí něhož bylo možné určit maximální 

propustnou dráhovou kapacitu, která činí 28,17 pohybů za hodinu.  

Hodnotu maximální propustnosti jsem dále rozpracoval, rozšířil o snižující faktory  

a porovnal se skutečnými počty pohybů letadel naměřených na LKPD. Hranicí praktické 

kapacity, které je teoreticky možné dosahovat po několik za sebou jdoucích hodin, je počet 

23, 94 pohybů za hodinu. Největší vliv na provozní kapacitu mají pokles meteorologických 

podmínek pod minima ILS cat. I, každoroční údržba dráhy, význačné meteorologické jevy 

jako bouřka či sněžení, pravidelné kontroly dráhy. Tyto faktory kapacitu letiště v postižených 

hodinách doslova nulují a v součtu zabírají téměř 7 % celkové roční doby aktivního letového 

provozu. Velmi výstižně celkový přehled zobrazuje diagram CCC LKPD (graf 10, str. 77), 

který jasně udává, kolik procent roku je jaká část hodinové kapacity letiště Pardubice 

k dispozici. Pomocí tohoto diagramu již bylo možné určit roční kapacitu letiště Pardubice, 

která v závislosti na poptávce, podmínkách, složení provozu a různých omezení činí 

přibližně 104 000 pohybů. Srovnání se statistickými údaji však přineslo zjištění, že této 

kapacity není dosahováno ani z 30 % (graf 11, str. 79).  
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Po podrobné analýze však vyšlo najevo, že hodinové kapacity letiště v průběhu jednotlivých 

období dosahováno je. Je to však složení provozu a nenaplněnost potenciálu letiště v době 

slabého provozu, co velmi snižuje obraz o naplněnosti roční kapacity letiště. Více 

odpovídajícím obrazem o naplněnosti kapacit letiště je proto graf 12 (str. 81), který jasně 

ukazuje, že v určitých obdobích je tato kapacita dokonce přesahována, což značí vytíženost 

letiště.  

Mimo dráhovou kapacitu jsem určil i provozní kapacity pojezdových drah a odbavovacích 

ploch, které jsou při současné situaci dostačující, ale při jakékoliv změně složení provozu 

nebo navýšení provozu se tyto subsystémy stávají kritickými. 

Pro další přiblížení k roční kapacitě letiště proto bude provozovatel letiště muset přistoupit 

k optimalizačním krokům, které povedou k výrazně vyšší provozní přívětivosti, a díky nimž 

bude letiště schopno lépe reagovat na velmi dynamický vývoj každodenního letového 

provozu.  

Jak je psáno v jednom z bodů návrhu optimalizace, nejdůležitějším a dnes již povinným 

krokem optimalizace letiště Pardubice je zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných 

řídících letového provozu. Toho bude docíleno pouze v případě systematického doplňování 

ŘLP ze struktury AČR. Je proto potřeba nastavit fungující systém výchovy nových řídících 

jak nabíráním dostatečného počtu studentů na Univerzitu Obrany do oboru ŘLP, tak formou 

talentových náborů z veřejných řad a následným výcvikem ve škole ŘLP s. p. ČR.  

Je nezbytné si vzít příklad z ŘLP s. p. ČR a nastavit talentový výběr tak, aby bylo zajištěno 

jak úspěšné absolvování celého kurzu ŘLP na CANI, tak úspěšné absolvování studia oboru 

ŘLP na Univerzitě Obrany s následným simulačním výcvikem rovněž na CANI. 

Dalšími kroky by skutečně mělo být navýšení provozní přívětivosti a zajištění co nejvyšší 

úspory času zřízením služby ATIS a restrukturalizací vzdušného prostoru připadajícího 

letišti Pardubice. 

Skutečného potenciálu naplnění kapacity by pak bylo dosaženo stavebními úpravami jako 

přesunutí, rozšíření a vybudování nových pojezdových drah a rozšíření ploch 

odbavovacích. 

Pro zpracování diplomové práce jsem používal programové vybavení MS Word a Excel,  

a inspiraci jsem čerpal především z leteckých předpisů řady L a odborných publikací, 

především literatury [15]. 
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Celá diplomová práce by měla sloužit jako vědecký doklad o stavu provozních kapacit 

letiště Pardubice. Pevně věřím, že poslouží také k motivaci pro skutečně žádoucí zlepšení 

provozních podmínek a k vytvoření odborných prací, či projektů pro optimalizaci 

jednotlivých služeb a subsystémů na letišti Pardubice. 
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Příloha 4, Výpočty IFR příletů 

Tij [s] pij ETij [s] tij [s] Etij [s]
AA 237 0,01 2,37 247 2,47
AH 232 0,03 6,95 242 7,25
AB 165 0,02 3,31 175 3,51
AC 138 0,015 2,07 148 2,22
AD 120 0,025 3,01 130 3,26
HA 246 0,03 7,37 256 7,67
HH 232 0,09 20,84 242 21,74
HB 165 0,06 9,92 175 10,52
HC 138 0,045 6,22 148 6,67
HD 180 0,075 13,50 190 14,25
BA 338 0,02 6,76 348 6,96
BH 324 0,06 19,44 334 20,04
BB 165 0,04 6,61 175 7,01
BC 138 0,03 4,15 148 4,45
BD 180 0,05 9,00 190 9,50
CA 376 0,015 5,64 386 5,79
CH 362 0,045 16,29 372 16,74
CB 203 0,03 6,10 213 6,40
CC 150 0,0225 3,38 160 3,60
CD 180 0,0375 6,75 190 7,13
DA 401 0,025 10,03 411 10,28
DH 387 0,075 29,03 397 29,78
DB 228 0,05 11,42 238 11,92
DC 163 0,0375 6,12 173 6,50
DD 120 0,0625 7,52 130 8,14

223,79 233,79

Tij [s] pij ETij [s] tij [s] Etij [s]
AA 220 0,01 2,20 230 2,30
AH 241 0,03 7,22 251 7,52
AB 327 0,02 6,54 337 6,74
AC 434 0,015 6,51 444 6,66
AD 416 0,025 10,39 426 10,64
HA 206 0,03 6,17 216 6,47
HH 206 0,09 18,52 216 19,42
HB 292 0,06 17,52 302 18,12
HC 399 0,045 17,96 409 18,41
HD 381 0,075 28,58 391 29,33
BA 180 0,02 3,60 190 3,80
BH 142 0,06 8,55 152 9,15
BB 142 0,04 5,70 152 6,10
BC 250 0,03 7,49 260 7,79
BD 231 0,05 11,57 241 12,07
CA 130 0,015 1,95 140 2,10
CH 120 0,045 5,40 130 5,85
CB 120 0,03 3,60 130 3,90
CC 150 0,0225 3,38 160 3,60
CD 110 0,0375 4,13 120 4,50
DA 130 0,025 3,25 140 3,50
DH 115 0,075 8,63 125 9,38
DB 110 0,05 5,50 120 6,00
DC 240 0,0375 9,00 250 9,38
DD 110 0,0625 6,88 120 7,50

210,21 220,21

Příloha 4, Výpočty IFR odletů 

Tij [s] pij ETij [s] tij [s] Etij [s]
AA 325 0,01 3,25 335 3,35
AH 303 0,03 9,09 313 9,39
AB 303 0,02 6,06 313 6,26
AC 333 0,015 4,99 343 5,14
AD 293 0,025 7,32 303 7,57
HA 303 0,03 9,10 313 9,40
HH 369 0,09 33,21 379 34,11
HB 369 0,06 22,14 379 22,74
HC 399 0,045 17,96 409 18,41
HD 359 0,075 26,93 369 27,68
BA 301 0,02 6,03 311 6,23
BH 367 0,06 22,02 377 22,62
BB 319 0,04 12,75 329 13,15
BC 332 0,03 9,96 342 10,26
BD 292 0,05 14,60 302 15,10
CA 283 0,015 4,25 293 4,40
CH 349 0,045 15,71 359 16,16
CB 301 0,03 9,02 311 9,32
CC 311 0,0225 7,00 321 7,22
CD 217 0,0375 8,12 227 8,50
DA 298 0,025 7,46 308 7,71
DH 364 0,075 27,30 374 28,05
DB 316 0,05 15,79 326 16,29
DC 326 0,0375 12,22 336 12,60
DD 273 0,0625 17,05 283 17,67

329,31 169,66

  Příloha 4, Výpočty střídavého provozu IFR 

Tij [s] pij ETij [s] tij [s] Etij [s]
AA 50 0,1296 6,48 80 10,37
AH 50 0,1296 6,48 80 10,37
AB 50 0,036 1,80 80 2,88
AC 50 0 0,00 80 0,00
AD 50 0,0648 3,24 80 5,18
HA 120 0,1296 15,55 150 19,44
HH 120 0,1296 15,55 150 19,44
HB 120 0,036 4,32 150 5,40
HC 120 0 0,00 150 0,00
HD 120 0,0648 7,78 150 9,72
BA 120 0,036 4,32 150 5,40
BH 120 0,036 4,32 150 5,40
BB 120 0,01 1,20 150 1,50
BC 120 0 0,00 150 0,00
BD 120 0,018 2,16 150 2,70
CA 150 0 0,00 180 0,00
CH 150 0 0,00 180 0,00
CB 150 0 0,00 180 0,00
CC 150 0 0,00 180 0,00
CD 150 0 0,00 180 0,00
DA 110 0,0648 7,13 140 9,07
DH 110 0,0648 7,13 140 9,07
DB 110 0,018 1,98 140 2,52
DC 110 0 0,00 140 0,00
DD 110 0,0324 3,56 140 4,54

93,00 123,00

Příloha 4, Výpočty příletů VFR 
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Tij [s] pij ETij [s] tij [s] Etij [s]
AA 130 0,1296 16,85 140 18,14
AH 130 0,1296 16,85 140 18,14
AB 130 0,036 4,68 140 5,04
AC 130 0 0,00 140 0,00
AD 130 0,0648 8,42 140 9,07
HA 120 0,1296 15,55 130 16,85
HH 115 0,1296 14,90 125 16,20
HB 115 0,036 4,14 125 4,50
HC 115 0 0,00 125 0,00
HD 120 0,0648 7,78 130 8,42
BA 180 0,036 6,48 190 6,84
BH 110 0,036 3,96 120 4,32
BB 110 0,01 1,10 120 1,20
BC 110 0 0,00 120 0,00
BD 120 0,018 2,16 130 2,34
CA 240 0 0,00 250 0,00
CH 240 0 0,00 250 0,00
CB 240 0 0,00 250 0,00
CC 240 0 0,00 250 0,00
CD 240 0 0,00 250 0,00
DA 110 0,0648 7,13 120 7,78
DH 110 0,0648 7,13 120 7,78
DB 110 0,018 1,98 120 2,16
DC 110 0 0,00 120 0,00
DD 110 0,0324 3,56 120 3,89

122,67 132,67

Příloha 6, Výpočty VFR odletů 

Tij [s] pij ETij [s] tij [s] Etij [s]
AA 152 0,1296 19,70 162 21,00
AH 130 0,1296 16,85 140 18,14
AB 128 0,036 4,61 138 4,97
AC 110 0 0,00 120 0,00
AD 125 0,0648 8,10 135 8,75
HA 222 0,1296 28,77 232 30,07
HH 200 0,1296 25,92 210 27,22
HB 198 0,036 7,13 208 7,49
HC 180 0 0,00 190 0,00
HD 195 0,0648 12,64 205 13,28
BA 222 0,036 7,99 232 8,35
BH 200 0,036 7,20 210 7,56
BB 198 0,01 1,98 208 2,08
BC 180 0 0,00 190 0,00
BD 195 0,018 3,51 205 3,69
CA 252 0 0,00 262 0,00
CH 240 0 0,00 250 0,00
CB 240 0 0,00 250 0,00
CC 240 0 0,00 250 0,00
CD 240 0 0,00 250 0,00
DA 212 0,0648 13,74 222 14,39
DH 190 0,0648 12,31 200 12,96
DB 188 0,018 3,38 198 3,56
DC 170 0 0,00 180 0,00
DD 185 0,0324 5,99 195 6,32

179,82 94,91

Příloha 6, Výpočty střídavého provozu VFR 


