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Abstrakt  

Tato diplomová práce pojednává o technologickém vývoji na poli letecké nákladní dopravy. 

Uvádí souhrn projektů a technologických komponent pro efektivní, transparentní a rychlejší 

přepravu zboží a pošty. Na základě analýzy logistických operací při vyřizování leteckého 

carga, navrhuje systém pro zvýšení výkonnosti a účinnosti dílčích procesů za využití 

nejmodernějších technologií. Systém, pomocí datových modelů, integruje do nákladového 

terminálu letiště a na letištní plochy, tím definuje tzv. Smart cargo letiště.  

Klíčová slova: Smart cargo letiště, NET Genium, JettWare, datové modely, logistické operace 

Abstract 

This diploma thesis deals with technological development in the field of air freight transport. 

Features a summary of projects and technology components for efficient, transparent and 

faster shipping of goods and mail. Based on the analysis of logistic operations in the handling 

of aviation cargo, it proposes a system for increasing the efficiency and effectiveness of sub-

processes using the latest technologies. The system, using data models, integrates into the 

cargo terminal of the airport and the airport area, thus defining the so-called Smart cargo 

airport. 

Keywords: Smart cargo airport, NET Genium, JettWare, data models, logistics operations  
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Seznam použitých zkratek 

ACARS   Aircraft Communications Addressing and Reporting System 
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ARR   Arrival 

AS/RS   Automated Storage and Retrieval System 
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IATA   International Air Transport Association 

ICAO   International Civil Aviation Organization 

LDM    Load Message 
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MOP   Master Operating Plan 

MVT   Aircraft Movement Message 
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RCF    Receipt at Airline Warehouse 
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RFS   Road Feeder Service 
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SG    Smart Glasses 
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StB   Simplifying the Business  

UCM    ULD Control Message 

UCR   ULD Control Receipt 
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1 Úvod 

Letecká nákladní doprava je nejmladší alternativou dopravy v přepravním průmyslu zboží 

a pošty. Je charakterizována jako dynamické odvětví dopravy, o čemž z dlouhodobého 

hlediska vypovídá její stabilní růst. Od počátku jejího vzniku se zásadním způsobem změnilo 

její technologické a legislativní prostředí, na základě čehož se stala dopravou s vysokou 

cestovní rychlostí a přepravní vzdáleností. Právem je tak považována za jeden 

z nejdůležitějších způsobů dopravy současnosti. 

I přes technologický a technický pokrok, který byl učiněn na půdě leteckého průmyslu, v oblasti 

přepravy leteckého nákladu a pošty, se v důsledku neustále rostoucí poptávky po letecké 

přepravě, setkáváme s jevem, kdy je řada významných evropských letišť přetížena 

a je překročena kapacita pro odbavení leteckého carga. Z tohoto důvodu je potřeba hledat 

neustále nová řešení a vylepšení, která pomohou zjednodušit a zrychlit odbavovací procesy 

nejen na vnitrostátní úrovni, ale na úrovni celosvětové. Na základě tohoto poznatku, přichází 

v platnost řada vylepšení a novinek, která mají zvýšit efektivitu v celém přepravním řetězci 

cargo průmyslu. Stejně tak se ale blíže zaměřují na dílčí části celého logistického procesu, 

jako je práce v nákladových terminálech letišť. Mezi tato vylepšení patří například program 

Simplifying the Business (StB), Mezinárodní asociace leteckých dopravců, pod který 

zahrnujeme e-freight a e-AWB. Dále je třeba zmínit neziskovou skupinu Cargo iQ, jež 

se skládá z významných leteckých a spedičních společností a agentur pro pozemní manipulaci 

s leteckým nákladem. V rámci této skupiny byl vyvinut a popsán systém plánování zásilek 

a systém sledování výkonu leteckého nákladu na letištích. 

V návaznosti na statistickou studii, provedenou v této práci, je patrné, že poptávka po letecké 

nákladní dopravě stoupá stejně jako po nových řešeních. Je nutné obohacovat tento průmysl 

o stále nové, chytré systémy. Tento fakt se stal základním předpokladem pro vytvoření této 

práce. Autor se v ní zabývá hledáním nových principů pro zvýšení účinnosti odbavovacích 

procesů, výkonnosti lidských zdrojů a jejich aplikací do procesu odbavení leteckého carga na 

úrovni letiště. Hledání nových postupů vede v konečném důsledku k eliminaci možných chyb 

během odbavování nákladu a pošty. Letiště, na kterém se budou nové principy uplatňovat, 

nazýváme souhrnným názvem Smart Cargo letiště (dále jen SCL).  

K nalezení procesů, které lze označit za neefektivní v odbavovacích procesech na cargo 

terminálu, byla nutná autorova návštěva ve společnosti Menzies Aviation Czech, s.r.o. sídlící 

na Letišti Václava Havla v Praze. Za doprovodu cargo managera pana Ing. Viktora Sýkory, 

Ph.D. byl analyzován celý proces odbavení leteckého nákladu a pošty, od přijetí zboží na 

nákladním terminálu až po export na odbavovací plochu. Průběh průzkumu odbavovacího 
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procesu dále pokračoval na letištních plochách analyzováním práce handlingového agenta při 

nakládání carga do letadel za pomoci bezpečnostního inspektora pana Ing. Slobodana Stojiće. 

V celém průběhu manipulovaní s leteckým nákladem byla analyzována řada dílčích 

skutečností, které můžeme označit za nefektivní, popřípadě omezující a zpomalující celé 

odbavení leteckého nákladu. Hlavní bod autorova zájmu je navrhnout takový systém, který by 

za použítí nových technologií více digitalizoval zpracování zásilek, a přitom zůstal kompatibilní 

s novými principi IATA. 

Práce řeší problematiku inovace v leteckém průmyslu na teoretické a praktické úrovni 

s přihlednutím na autorovu znalost analýzy firemních procesů, správy webových aplikací 

a  jejich vývoje. První část se zaměřuje na teoretický popis základních principů letecké 

nákladní dopravy. Popisuje současné dění na poli leteckého nákladního průmyslu, nové 

vývojové tendence a technologie. Pokračuje definováním pojmu smart cargo letiště, jeho 

vztahu k logistickému řetězci a dopadu na výkon přepravy pro jednotlivé druhy zboží. Velká 

část teoretické práce je dále věnována evropským letištím, kde jsou popsány jednotlivé výkony 

letišť, která byla vybrána na základě aplikování smart technologií. Je zhotoveno srovnání 

a  popis z hlediska výkonů přepravy nákladu a pošty za období 2010–2017 a implementace 

nových technologických složek. Na základě analýzy aktuální situace v letecké nákladní 

dopravě jsou v této části blíže popsány informační systémy a technologie, které by dnes 

a v budoucnosti mohly být stěžejními komponenty pro efektivní, transparentní a rychlejší 

přepravu nákladu. V této části práce jsou popsány základní logistické operace při vyřizování 

zásilek leteckého carga společně s přepravním procesem a dokumentací potřebnou pro 

odbavení přepravovaného nákladu a pošty. Nedílnou součástí je popis nové technologie, na 

základě které je v praktické části navržen nový systém pro efektivní odbavení leteckého carga. 

Cílem praktické části diplomové práce je návrh systému pro digitální zpracování zásilek 

leteckého carga s využitím nových technologií. Nové postupy a návrh systému vycházejí 

z  nejnovějších trendů na poli leteckého průmyslu ve světě, jako je používání smart brýlí pro 

zobrazení rozšířené reality. Pro řešení procesů, identifikovaných jako neefektivní, je v práci 

využit software NET Genium, webová aplikace naprogramovaná ve vývojářském nástroji MS 

Visual Studio. Po konzultaci s panem Ing. Martinem Vonkou, Ph.D. byl navržen systém 

disponující výše zmíněnou technologií pro snadné řízení leteckých zásilek, který je snadno 

aplikovatelný, účinný a finančně nezatěžující. Integrace nových technologií a komponenty 

nově navrženého systému jsou v práci zobrazeny pomocí datových modelů a vytvořeny 

v programu Enterprise Architect. 
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2 Letecká nákladní doprava 

Obecný popis a vývoj letecké nákladní dopravy je hlavním tématem této kapitoly. Za primární 

zdroj této části můžeme označit program Mezinárodní asociace leteckých dopravců, 

Simplifying the Business (StB), který zahrnuje celou řadu dílčích projektů, které by mohly hrát 

významnou roli ve zvyšující se poptávce po letecké nákladní dopravě a které nám dávají 

představu o tom, jakým směrem se bude ubírat technologický vývoj a technika využitá 

v procesech leteckého odbavení carga. 

Letecká přeprava představuje více než 35 % světového obchodu. Pokud jde o osobní 

a  nákladní letecké společnosti, nákladní doprava generuje v průměru 9 % tržeb leteckých 

společností, což představuje více než dvojnásobek tržeb ze segmentu první třídy. Pro podporu 

tohoto kritického podnikání je nutné poskytovat vyšší hodnotu pro nákladní letecký průmysl 

tím, že bude spolehlivý, bezpečný, ziskový a udržitelný. [1] 

Letecká nákladní doprava, která je klíčovým prvkem globální dopravy, čelí dnes řadě výzev. 

Současné pohyby letadel se každoročně pohybují ve výši více než 5 bilionů dolarů za zboží. 

Vzhledem k očekávanému růstu v tomto sektoru a úloze kritického činitele obchodu 

a  prosperity, vyžaduje, aby jeho procesy, postupy a mezinárodní normy podporovaly globální 

efektivnost a byly lépe sladěny s moderními požadavky a schopnostmi. [2] 

 Vývoj a současnost 

Využití letecké nákladní dopravy nadále roste, dosud však nedosáhla očekávání, které 

panovalo ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Předpokládalo se, že v budoucnu bude 

letecká nákladní doprava primárním zdrojem příjmů pro letecké společnosti a bylo jen otázkou 

času, kdy příjmy leteckých společností z přepravy nákladu převýší příjmy z přepravy 

cestujících.  

Hlavní příčinou neschopnosti letecké nákladní dopravy překonat příjmy z přepravy cestujících 

je skutečnost, že vzdušná přeprava je režim dopravy s vyššími náklady v porovnání 

s jakoukoliv dopravou na zemi. Náklady za obsluhu letadla jsou mnohem vyšší než obsluha 

nákladního automobilu, lodě či železničního vozu. Zákazníci, kteří leteckou dopravu využívají 

k přepravě svého zboží, jsou především počítačové společnosti, jejichž náklady za leteckou 

dopravu jsou více než vyrovnány tím, že je jejich výrobek uveden včas na trh a je dán dříve do 

provozu. Dále jsou to pak zákazníci, kteří odesílají zboží podléhající zkáze, jako je čerstvé 

ovoce, květiny, ryby atd. Přepravci většiny komodit však shledávají přijatelné dodací lhůty, 

a  proto si zvolí nižší přepravní náklady spojené s dopravou po zemi.  
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Dalším důvodem je fakt, že většina letadel přepravující náklad byla původně navržena 

pro přepravu cestujících a není zvlášť vhodná pro nákladní dopravu. Rovněž také není 

pravděpodobné, že se budou vkládat prostředky do vývoje letecké nákladní dopravy více než 

do přepravy cestujících. I přes tato fakta vzrostla letecká nákladní doprava během posledních 

několika let velmi rychle, jak ukazuje obrázek 1. [3] 

 

           Obr. 1: Vývoj letecké nákladní dopravy v EU  

                         (Zdroj: autor, EUROSTAT) 

 

 IATA strategie 

Simplifying the Business (StB) je program Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA). 

Zahrnuje portfolio projektů, které posílí a podpoří letecký nákladní průmysl. Hlavním 

podmětem pro zavedení StB je staromódní řešení některých procesů, vyžadující digitalizaci 

a  nedostatečnou transparentnost. Úkolem StB je tedy zvýšit celkovou efektivitu a kvalitu 

služeb leteckého nákladu.  

Výbor pro nákladní dopravu IATA upřednostnil 6 projektů s cílem urychlit digitalizaci, 

transparentnost a bezpečnost letecké nákladní dopravy. Patří mezi ně: E-freight a e-AWB, 

ONE record, Interactive Cargo, Smart Facility, ACID – Air Cargo Incient Data, Cargo Connect. 

Program StB Cargo je také zaměřen na podporu dlouhodobějších inovací ve prospěch 

členských leteckých společnosti IATA a leteckého nákladního průmyslu jako celku. [4] 

2.2.1 E-freight a e-AWB  

Elektronická nákladní doprava (e-freight) je celosvětovou iniciativou zahrnující dopravce, 

pozemní obsluhu, odesílatele a celní orgány. Cílem e-freight je vybudování bezpapírového 
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přepravního procesu pro letecký náklad prostřednictvím regulačního rámce, moderních 

elektronických zpráv a vysoké kvality dat.  

Letecký nákladní list (AWB) je důležitým dokumentem leteckého nákladu, který tvoří smlouvu 

o přepravě mezi „odesílatelem“ a „dopravcem“ (leteckou společností). Rozlišení 672 (MeA) 

elektronického leteckého nákladního listu odstraňuje požadavek na klasický AWB, proto 

již není potřeba tisknout, manipulovat ani archivovat papírové dokumenty, což z velké části 

zjednodušuje letecký nákladní proces. [5] 

2.2.2 ONE record  

Projekt ONE Record bude řídit bezpapírové procesy a vytvářet prostředí plug & play, 

do kterého se společnosti mohou snadno připojit a sdílet své informace. Konečná vize projektu 

ONE Record je komplexní distribuční logistický a dopravní dodavatelský řetězec, ve kterém 

jsou data snadno a transparentně sdílena v digitálním ekosystému zainteresovaných stran, 

komunit a datových platforem. 

Program e-freight vytvořil základy digitalizace leteckého nákladního průmyslu, které vedlo 

k transformaci průmyslu na elektronické procesy a systémy. ONE record nenahrazuje systém 

e-freight, ale je z něj vyvinut. Zatímco e-freight je založen na výměně zpráv, dnešní digitální 

infrastruktura je založena na sdílení dat, což je možné díky zralosti webových technologií, 

cloud hostingu a distribuovaných databází. S ONE Record budou logističtí a dopravní partneři 

schopni kombinovat data přepravy do „jedné zásilky“. To výrazně zlepší kvalitu a dostupnost 

dat přepravy. [4] 

2.2.3 Interactive Cargo 

Projekt Interactive Cargo je zaměřený na vývoj reaktivních leteckých nákladních služeb, 

založených na inteligentních systémech. Ty jsou schopné samo-monitorovat a odesílat 

varování v reálném čase – reagovat na odchylky v přepravním procesu, z důvodu vyšší 

poptávky po informacích v reálném čase. [4] 

2.2.4 Smart Facility 

Projekt Smart Facility je součástí StB Cargo a jeho cílem je vytvářet transparentnost 

v manipulaci s nákladem a posílit základní kapacity přepravních operací na trvale vyšší úroveň 

v celém odvětví. 

Dále se program Smart Facility snaží snížit složitost auditu mezi operátory dopravce 

a nákladních terminálů. V současné době se v přepravním procesu ztrácí tisíce hodin 

na auditech kvality redundantních zařízení, jelikož je každý dopravce provádí jednotlivě, 

aby zajistil, že provozní standardy odpovídají dohodnutým úrovním služeb. To přináší zátěž 

dopravcům i provozovatelům zařízení. Zavedením společného auditu a akreditačního 
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schématu se toto zatížení výrazně sníží a vytvoří důvěru v provozní kapacity nákladních 

zařízení. [4] 

2.2.5 ACID – Air Cargo Incient Data 

Projekt, jehož cílem je shromažďovat a předkládat zprávy o leteckých dopravních nehodách, 

které by na základě prognostických programů a proaktivního přístupu zajistili leteckým 

společnostem a pozemním provozovatelům bezpečné pracovní prostředí. 

Základním požadavkem bylo vynalezení mechanismu pro sledování hlavních příčin vzniku 

leteckých incidentů z pohledu nebezpečného nákladu a nákladních kontejnerů. Tento náhled 

na problematiku umožňuje IATA zjistit, které oblasti potřebují vyšší pozornost. [4] 

2.2.6 Cargo Connect 

Součástí StB Cargo je také projekt Cargo Connect, zaměřený na zjednodušení, standardizaci 

a modernizaci propojení se systémy Cargo Community Systems (CCS). Bude podporovat 

digitální spolupráci a umožní větší efektivitu tím, že vytvoří silnější vazbu mezi leteckými 

společnostmi, dopravci a distribučními partnery. 

V současné době existuje více než 40 000 zasilatelů, kteří si vyměňují elektronické informace 

se 450 leteckými společnostmi, a to převážně prostřednictvím zasílaných zpráv třetí stranou 

nazývané Cargo Community Systems. Aby bylo možné elektronicky vyměňovat data, musí mít 

každý zasílatel identifikační číslo, které je distribuováno společně s partnerskou leteckou 

společností. 

Dnes jsou identifikační čísla vytvářena a ručně distribuována pomocí CCS. Podle normy z roku 

1995 jsou pro každé CSS specifická. To znamená, že kdykoli zasílatel změní CCS, musí se 

jeho identifikační čísla měnit, což je nejenom časově náročné, ale také to způsobuje 

nedostatečnou transparentnost, viditelnost a harmonizaci připojení CCS. [4] 

2.2.7 Cargo Community System 

Cargo community system, elektronická platforma pro výměnu dat používaná na letišti Charlese 

de Gaulla, umožňuje sledovat operace na letištních zásilkách a zároveň optimalizovat 

dodržování celních předpisů a bezpečnostních povinností. Tato výměnná platforma je úzce 

spojena se systémem e-freight a umožňuje vydání elektronického nákladního listu 

s  bezpečnostním certifikátem. [4] 

 Shrnutí  

Jak je zmíněno výše, v současnosti je trendem v leteckém nákladním průmyslu aplikování 

nových, moderních technologií, pro uspokojení poptávky zákazníků po rychlé a spolehlivé 

přepravě zboží a pošty. Tyto technologie dělají leteckou nákladní dopravu chytřejší, 
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efektivnější a transparentnější. Nutné je také zmínit vysokou míru digitalizace, která nahrazuje 

papírovou dokumentaci a usnadňuje tak práci pracovníkům letiště. I přesto najdeme letiště, 

kde jsou zavedené projekty jako je e-freight a e-AWB, ale v konečném důsledku je stále vysoká 

míra papírové dokumentace. Příkladem může být Letiště Václava Havla v Praze, kde se o této 

skutečnosti autor práce sám přesvědčil. Můžeme ale i tak konstatovat, že schopnosti služeb 

při odbavování leteckého carga se stávají více účinnějšími a bezpečnějšími.
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3 Smart cargo letiště  

Hlavním cílem této kapitoly, je popis základního konceptu SCL v návaznosti na logistický 

řetězec, za použití nejmodernějších technologií pro zjednodušení a zvýšení efektivity 

zpracování zásilek v celém přepravním procesu.  

Letiště je infrastruktura nezbytná pro realizaci a servis operací souvisejících s leteckou 

dopravou. Podle ICAO je definice letiště stanovena jako „vymezená oblast na pevnině nebo 

vodě (včetně všech budov, zařízení a vybavení) určená k úplnému nebo částečnému využití 

pro přílet, odlet a pohyb letadel na povrchu“ (ICAO, 1999). Termín zahrnuje souhrn všech 

druhů konstrukcí a zařízení sloužících letecké dopravě osob a zboží. Z pohledu dopravy je to 

středisko, kde je síť letecké dopravy spojena s pozemními dopravními sítěmi.  

Na letišti je v případě nákladní dopravy ukládáno plnění těchto potřeb. Ve vztahu k letadlu 

se jedná o vzlet a přistání, parkování, doplňování paliva a údržbu. Pro letecký náklad se jedná 

o vyzvednutí a doručení, kontrola a balení, záznam o nákladu, vážení a klasifikace, přípravy 

na nakládku / vykládku a manipulaci do a z letadla. [7] 

Ačkoli většina letišť může zvládnout určité množství zboží, velikost a tvar terminálu 

pro nákladní leteckou dopravu se značně liší a jsou ovlivňovány faktory, jako jsou 

charakteristika zboží, typy letadel, komunikační systémy atd. Kromě toho různé obchodní 

modely produkují různé objemy nákladu a mají různé potřeby, které vedou ke specifickým 

potřebám letiště při manipulaci s nákladem (Ashford a kol., 2011). 

Příčiny, které umožňují rozvoj podnikání na nákladním letišti, jsou spojeny s širším 

hospodářským rozvojem regionu nebo země, ve které se letiště nachází. Patří mezi 

ně schopnost a snadný přístup na letiště a z letiště, typy výrobků atd. Hlavní letecké nákladní 

uzly se obvykle nachází v regionech se silnou průmyslovou výrobou, kde je potřeba dovážet 

suroviny pro výrobní proces a pak exportovat ty výrobky, které mají obvykle vysokou hodnotu, 

krátkou životnost nebo naléhavost dodání. Náklady na dopravu představují druhotnou 

záležitost. [7] 

 Logistický řetězec 

Předpokladem pro popis této kapitoly je, že SCL má stejný vztah k logistickému řetězci jako 

letiště, které nemusí disponovat nejmodernějšími technologiemi, vzhledem k tomu, že tzv. 

chytrá řešení jsou aplikována na úrovni nákladového terminálu letiště. Přepravní proces bývá 

zpravidla u všech služeb dopravy podobný. Zabýváme se zde obecným popisem přepravy 

mezi odesílatelem a příjemcem. Celý proces je pak rozdělen na jednotlivé služby zajištěné 

dopravcem.  
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Současná ekonomika vyžaduje globální dodavatelský řetězec. Pro dosažení cíle spojuje 

dodavatelský řetězec letecké dopravy různé subjekty po celém světě (ICAO, 2013). Náklad 

a pošta jsou často přepravovány společně s cestujícími, avšak požadavky pro odbavení 

a přepravu carga jsou značně odlišné od požadavků odbavení a přepravy cestujících. Faktory 

letecké přepravy carga, jako je sestavení nebo rozbalení ULD, manipulace s nákladem, 

zajištění teploty nebo vlhkosti pro náklad, jsou označovány za kritické a vyžadují speciální 

zařízení (Zhang, 2002). Navíc se od letišť vyžaduje, aby nabízela určitou infrastrukturu a byla 

propojena s dopravní sítí, která může usnadnit intermodální dopravu do vnitrozemí. 

Procesy logistického řetězce přepravy nákladu z místa původu do místa určení jsou často 

složité a podléhají řadě regulačních požadavků, zejména pokud zahrnují mezinárodní leteckou 

dopravu. V důsledku hodnoty a rozmanitosti fyzikálních vlastností můžeme hovořit o tom, že 

je letecký náklad velmi různorodý. Může pocházet a být dodáván téměř odkudkoliv na světě. 

Může mít formu osobních věcí, cenných předmětů a darů, výrobků nebo technického vybavení 

a dokonce živých zvířat, více o druzích zboží v kapitole 3.3.  

Přeprava nákladu bude řešena v řetězci řadou subjektů s různou odpovědností, včetně 

provozovatelů letadel, expresních dopravců, poštovních provozovatelů, regulovaných agentů, 

odesílatelů, příjemců, dopravců a pozemních obsluh. Náklad může být přepravován několika 

různými lety před tím, než dosáhne cílové destinace a zásilky budou podrobeny různým 

postupům a dokumentačním požadavkům v souladu s právními a obchodními rámci. Všichni, 

kdo se podílejí na těchto často složitých pohybech, nesou odpovědnost za zajištění 

bezpečnosti a zabezpečení nákladu a za provoz v rámci zákona. Jsou zejména odpovědni za 

to, že nic týkající se carga nebude ohrožovat životy cestujících. [10] 

Na základě definice poskytnuté ICAO (2013) je jasné, že všechny strany mají vysokou 

odpovědnost. Proces je iniciován prodejcem a kupujícím. Obě zúčastněné strany mají 

navzájem uzavřen obchodní vztah vyžadující výměnu zboží pomocí letecké dopravy. 

Odesílatel odpovídá za to, že jsou splněny všechny celní požadavky. 

Dopravci přepravují náklad od různých odesílatelů podle místa určení a konsolidují jej 

do příslušného hubu pro další přepravu. Činnosti spojené s manipulací nákladu jsou 

rozhodující pro zajištění rychlé přepravy. Celkový čas pro tyto operace obvykle závisí 

na následujících faktorech: celní odbavení a postupy kontroly nákladu, účinnost manipulátorů 

s nákladem a uspořádání skladovacích zařízení (Světová banka, 2015). 
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 Role a odpovědnosti 

Následující část práce podrobně popisuje odpovědnosti jednotlivých rolí v celém přepravním 

řetězci. Je také potřeba zmínit, že jeden subjekt může plnit více než jednu úlohu 

v  dodavatelském řetězci a mít tak kombinovanou odpovědnost. 

Zprostředkovatel neboli „broker“ je nezávislý agent, který usnadňuje pohyb zboží od kupujícího 

k prodávajícímu, například zajištěním letecké dopravy nebo splněním celních požadavků, jako 

je prohlášení o zboží. Zprostředkovatelské funkce jsou často integrovány s předáváním, 

konsolidací, a dokonce skladovacími funkcemi v rámci jednoho subjektu. 

Kupující neboli „buyer“ je zákazník zboží a v kontextu mezinárodního obchodu je také znám 

jako dovozce. Kupující nebo dovozce buď vyřizuje zásilky sám, nebo využije služeb 

zprostředkovatele na pomoc s různými požadavky hraničních regulačních agentur. 

Odesílatelem je subjekt nebo jednotlivec, který iniciuje pohyb nebo přepravu zboží. Z anglické 

terminologie je tato role označována jako „consignor“. Související termín „shipper“ se často 

používá k popisu subjektu nebo jednotlivce, který iniciuje obchod se zbožím.  

Příjemcem je strana uvedená na faktuře nebo na seznamu zásilek jako příjemce zboží na 

konci přepravního pohybu. 

Nákladoví přepravci neboli speditéři jsou součástí procesu logistiky přepravy v rámci 

dodavatelského řetězce a jejich hlavním úkolem je zajistit, aby byly letecké zásilky připraveny 

k přepravě provozovateli letadel. Ujednání mohou zahrnovat konsolidaci nákladu. 

Speditéři a poskytovatelé logistických služeb mohou nabídnout službu související s přípravou, 

skladováním, přepravou a konečným dodáním zboží, včetně příslušných dokumentačních 

zjednodušujících formalit. Nákladový dopravce je obvykle organizátorem více přeprav a  druhů 

dopravy, které přispívají k budování dodavatelského řetězce. Přeprava může být prováděna 

jedním nebo multimodálním dopravním prostředkem. Multimodální přeprava nastává, když je 

letecká nákladní doprava kombinována s námořní, železniční nebo silniční dopravou. Služby 

nabízené dopravcem mohou zahrnovat konsolidaci, skladování, manipulaci, balení nebo 

distribuci zboží. Dopravce může navíc poskytovat řadu doplňkových a poradenských služeb 

v  souvislosti s fyzickým pohybem zboží. Tyto služby budou často zahrnovat celní a fiskální 

záležitosti, prohlašování zboží k úředním účelům, pořizování pojištění zboží a vybírání nebo 

pořizování plateb či dokladů týkajících se zboží. 

Spediční služby zahrnují také logistické služby s moderními informačními a komunikačními 

technologiemi v souvislosti s přepravou, manipulací nebo skladováním zboží a de facto 

celkovým řízením dodavatelského řetězce. 
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Hlavní povinností dopravce je chránit zájmy svého zákazníka a odesílatele. Spedice vyžaduje 

úzkou spolupráci s provozovateli letadel, s cílem rezervovat prostor v letadlech pro zásilky, 

které jsou připraveny k přepravě a pro které jsou uzavřeny smlouvy o letecké dopravě.  

Pozemní obsluha je subdodavatelem a jedná jménem dopravců nebo provozovatelů letadel. 

K tomu dochází, když dopravce nebo provozovatel letadla nemá potřebné vybavení. Služby 

pozemního odbavování mohou zahrnovat poskytování skladů pro přijímání, manipulaci, 

přípravu a označování nákladu a pošty, jakož i nakládání/vykládání tranzitu a skladování 

nákladu a pošty. Pozemní obsluha je zodpovědná za řešení provozních aspektů na základě 

pokynů dopravců a provozovatelů letadel. Jakmile je zásilka připravena k odeslání, dopravce 

uvolní náklad a vydá pokyn pozemnímu obslužnému personálu, aby jej doručil provozovateli 

letadla. 

Určený poštovní operátor je jakýkoliv vládní nebo nevládní subjekt, oficiálně jmenovaný 

členským státem Světové poštovní unie (UPU) pro provozování poštovních služeb a plnění 

souvisejících povinností vyplývajících ze zákonů UPU, včetně povinnosti univerzální poštovní 

služby.  

Provozovatel letiště je subjektem odpovědným za poskytování a bezpečnost letištní 

infrastruktury. Provozovatel zřídí bezpečné prostředí, přes které se zboží pohybuje. Může být 

také odpovědný za poskytování „služeb nákladu na letišti“. Provozovatel letiště je také 

odpovědný za řešení incidentů vyplývajících z identifikace fyzické hrozby v leteckém nákladu. 

Provozovatelé letadel, známí také jako letecké společnosti a letečtí dopravci, zajišťují leteckou 

dopravu zboží. Smlouva o přepravě (AWB) zavazuje provozovatele letadel, s příslušnými 

smluvními stranami k bezpečné a spolehlivé přepravě nákladu a poštovních zásilek z letiště 

odletu do letiště příletu. 

Letecký náklad může být přepravován pomocí osobních letadel nebo nákladních letadel. 

V některých případech, zejména pro přepravu na krátké vzdálenosti mohou provozovatelé 

letadel přepravovat letecký náklad po silnici. Smlouva o přepravě zůstává a segment silnice je 

považován jako let s určeným číslem letu. Tento typ operace je značen jako „road feeder 

service“. 

Expresní dopravci spojují práci makléře, dopravce, zasílatele, obsluhy letadel a provozovatele 

letadel do jediné společnosti nebo skupiny, což je důvod, proč se také někdy označují jako 

„integrátoři“. Expresní doručení se stalo specifickým obchodním modelem v nákladní dopravě. 

Expresní dopravci spravují end-to-end multimodální dodavatelské řetězce zahrnující 220 států 

a území. 
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Provozují sofistikované systémy informačních technologií pro sledování tras, které jim 

umožňují sledovat průběh jednotlivých zásilek od vyzvednutí až po doručení. Logistický 

řetězec přepravy nákladu je zobrazen na obrázku 2. [10] 

 

Obr. 2: Logistický řetězec přepravy nákladu  

(Zdroj: ICAO, Moving Air Cargo Globally) 

 

 Typy zboží 

Při současné úrovni technologie umožňuje letecká doprava přepravit velkou škálu zboží, 

kamkoliv na světě. Jsou však vyjímky, které přepravit nemůže. Příkladem jsou nebezpečné 

druhy zboží, přepravovány s určitým omezením (např. radioaktivní materiál). Jiné, jako jsou 

výbušniny, jsou v letecké přepravě zcela vyloučeny. I přesto, je letecká doprava schopna 

přepravit většinu druhů zboží bez větších komplikací (IATA DG Regulation). 

Rozlišujeme dvě kategorie přepravovaného zboží, které se dále dělí. Do první skupiny patří 

zkazitelné zboží, jehož rozdělení zahrnuje přepravu živých zvířat, potravin a čerstvých 

květin. Prioritou je, vzhledem k rychlé kazivosti a citlivosti zboží, včasné doručení spolu 

se zvýšenými nároky na kvalitu přepravy každé skupiny.   

Do druhé skupiny řadíme ostatní produkty, které podléhají víceméně běžnému režimu 

přepravy. Jedná se o přepravu textilu, elektroniky, farmaceutik, kosmetiky a ostatních zařízení. 

U prvních dvou uvedených druhů zboží můžeme v nákladní letecké dopravě pozorovat značné 
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výkyvy v přepraveném množství, které je v případě textilu ovlivněno uváděním sezónních 

kolekcí, v případě elektroniky potřebou rychlé distribuce nového produktu. [12,13,14] 

Údaje, poskytované každoročně asociací leteckých dopravců, přináší přehled o hlavních 

komoditách přepravovaných letecky, mezi ně patří: automobilové díly a příslušenství, stroje 

a součásti, tisk, elektronická/elektrická zařízení a součástky včetně spotřebičů, módní 

oblečení, obuv, televizory, radiostanice a rekordéry, počítače a software, ovoce a zelenina, 

sportovní zboží, zvířata, chemikálie, kovové výrobky, fotografické a filmové vybavení, květiny, 

plastové materiály a léky. 

Mezi nejžádanější komodity pro leteckou nákladní dopravu patří ty, které splňují jednu nebo 

více následujících charakteristik: 

1. Pokud je komodita: 

a) zkazitelná 

b) s rychlým zastaráním 

c) požadována v co nejkratší době 

d) cenná vzhledem k hmotnosti  

e) drahá pro manipulaci nebo ukládání 

2. Pokud je poptávka: 

a) nepředvídatelná 

b) častá 

c) nad rámec místní nabídky 

d) sezónní 

3. Pokud problémy s distribucí zahrnují: 

a) nebezpečí úrazu, poškození zboží 

b) vysoké náklady na pojištění pro pozemní dopravu  

c) těžké nebo drahé zabalení vyžadované u pozemní dopravy  

d) potřeba zvláštního zacházení nebo péče [3] 

Riziko porušení nebo poškození při přepravě na velké vzdálenosti je v letecké dopravě 

minimalizováno z důvodu znatelně menší manipulace se samotným produktem. Poplatky 

za pojištění mají tedy tendenci být podstatně nižší u letecké dopravy, než je tomu u pozemní 

nákladní dopravy, jelikož riziko poškození zboží je v letecké dopravě kratší. Pojištění 

představuje pro mnohé společnosti značný výdaj.  

Balící služby v letecké dopravě jsou obvykle spojeny s minimálními náklady. Protože letecká 

doprava snižuje riziko nárazů a otřesů, postačují obvykle kartonové obaly. Celkové náklady 
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spojené s uskladňováním zásob jsou však vysoké; zahrnují náklady vázané na skladové 

zařízení, pojištění a daně. [3] 

3.3.1 Nebezpečné zboží 

Nebezpečné zboží neboli „Dangerous goods“ patří do zvláštní kategorie během přepravy. Jsou 

to výrobky nebo substance, které by mohly mít vliv na zdraví, bezpečnost a životní prostředí. 

Jsou uvedeny v seznamu nebezpečného zboží a jsou klasifikovány dle klasifikace uvedené 

v  knize Dangerous Goods Regulations.   

V případě nebezpečného zboží je nutné zajistit speciální postupy zahrnující ojedinělý způsob 

manipulace, nakládání, balení a dokumentace. Tyto postupy jsou vydávány mezinárodní 

asociací leteckých dopravců, jako IATA Dangerous Good Regulations a jsou vydávána jednou 

ročně. Jestliže letecký dopravce není členem IATA a nepodléhá tedy pravidlům, která jsou 

vydávána touto společností, jsou pravidla a předpisy pro přepravu nebezpečného zboží 

leteckou přepravou vydávána organizací ICAO. [11] 

 Význam SCL na logistický řetězec přepravy nákladu 

Jak bylo zmíněno výše, označením „Smart Cargo“ nijak neměníme význam ani způsob 

přepravy nákladu v celém logistickém řetězci. Role a odpovědnosti společností a pozemního 

personálu zůstávají také stejné. Změna v procesu se týká modernizace infrastruktury lokálně, 

na cargo terminálu letiště, v bodech od importu nákladu do jeho exportu. 
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4 Evropská letiště a smart cargo technologie 

Hlavním cílem této kapitoly je analýza 5 vybraných letišť evropského kontinentu, která jsou dle 

statistik největší s ohledem na objem přepravovaného nákladu a pošty. Při výběru letišť byla 

zohledněna podmínka, že letiště jsou technologickou vyspělostí na vysoké úrovni a mohou 

nosit označení SCL. Letiště jsou popsána z hlediska implementace „smart“ složek a výkonů 

přepravy nákladu za období 2010–2017. V této části autor využil data z Evropského 

statistického úřadu Eurostat a měsíčních reportů implementace StB projektů asociace IATA.  

 Výběr letišť 

K analýze bylo vybráno 5 evropských letišť, která byla dle Evropského statistického úřadu, 

vedoucími letišti v objemu přepravovaného zboží v součtu pro vnitrostátní a mezinárodní lety 

pro rok 2017. Výběr letišť zohleďnuje také geografické umístění jednotlivých letišť, 

ekonomickou a politickou situaci v daném regionu a množství leteckých dopravců, kteří na toto 

letiště létají. Vybraná letiště jsou: 

 Letiště Charlese De Gaulla v Paříži 

 Letiště Frankfurt nad Mohanem 

 Letiště London/Heathrow  

 Letiště Amsterdam/Schiphol  

 Letiště Lipsko/Halle  

 Technologické vybavení 

Hlavním bodem této kapitoly je popis inovativních řešení a kusů techniky, využívaných na 

vybraných letištích. Z důvodů zvyšující se poptávky po letecké nákladní dopravě řada předních 

letišť v odbavování leteckého carga přichází s implementováním nových řešení a vylepšení, 

která pomohou zjednodušit a zrychlit odbavovací procesy nejen na vnitrostátní úrovni, ale i na 

úrovni mezinárodní. 

4.2.1 Schiphol – Smart Gate Cargo 

Inovativní program Schiphol SmartGate Cargo je veřejno-soukromá iniciativa, založená 

daňovou a celní správou, holandskými celními úřady, společností Schiphol, Air Cargo 

Netherlands (ACN) a společností KLM Cargo. Cílem je dosáhnout bezpečnější, rychlejší, 

efektivnější a levnější manipulace s nákladem. SmartGate Cargo zahrnuje společné inspekční 

středisko, které začalo fungovat koncem listopadu 2016, s ultra-moderními monitory pro 

skenování ULD a s radiačním portálem.  
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Letecké nákladní společnosti si mohou rovněž zakoupit vlastní rentgenový přístroj (viz obrázek 

3), který splňuje parametry na kvalitu požadované celními orgány. To jim umožní skenovat 

vlastní náklad. [15] 

 

     Obr. 3: Schiphol SmartGate Cargo  

            (Zdroj: daily-cargo.com) 

4.2.2 Elektronické nakládání letadla 

British Airways je jednou z aerolinií, která nakládání nákladu do letadla na letišti Heathrow řeší 

elektronicky. Elektronické nakládací instrukce jsou handlingovému agentu předkládány 

v tabletu, který má po celou dobu nakládky k dispozici. V tabletu je spuštěna aplikace, která je 

po celou dobu propojena s odbavovacím systémem společnosti British Airways. Do aplikace 

ramp agent napíše a potvrdí, kolik má naloženého nákladu (zavazadel) a pomocí aplikace 

odešle data na Centralizované řízení nakládky (CLC), kde je na základě těchto dat zpracován 

loadsheet, který se systémem ACARS zašle pilotům do kokpitu. Letišti Heathrow si tento 

způsob dokumentování nakládání zadalo jako požadavek pro všechny aerolinky, které chtějí 

operovat své lety právě na tomto letišti. [16] 

4.2.3 Cargo Community System 

Platforma pro elektronickou výměnu dat, využívaná na letišti Charlese de Gaulla v Paříži 

„Cargo Community System“, vyvinutá společností Cargo Information Network France (CIN) 

a  Groupe ADP, umožňuje sledování provozu letištního nákladu při optimalizaci dodržování 

celních předpisů a povinností v oblasti bezpečnosti a zabezpečení. Je již využíváno 115 

leteckými společnostmi a 80 spedičními agenty. Tato platforma pro výměnu dat je úzce 

spojena s elektronickou přepravou, tj. s možností vydání elektronického leteckého nákladního 

listu s bezpečnostním certifikátem. Tento projekt sníží počet papírových dokumentů, které 

doprovázejí každou zásilku. [17] 
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4.2.4 Autonomní řízení vozidel 

V rámci autonomního řízení vozidel je nutné zmínit dva projekty, které jsou prozatím na 

začátku vývoje, ale v budoucnu by mohly hrát významnou roli v řešení logistiky přepravy jak 

cestujících, tak nákladu po letišti. 

Prvním projektem je Smart Air Cargo Trailer na Franfurtském letišti, zaměřený na zvyšování 

efektivity procesů v Cargo City South. Výzkumný projekt poskytující řešení pro autonomní 

řízení vozidel pro přepravu nákladu a pošty, založené na potřebách a minimalizaci čekacích 

časů na rampách. Přeprava v rámci frankfurtského letiště Cargo Cities je často řešena 

individuálně. To vytváří tlak na dopravní systém a zpracovatelskou kapacitu na rampách. Díky 

účasti na výzkumném projektu „Smart Air Cargo Trailer“ se společnost Fraport AG snaží 

vyvinout řešení pro optimalizaci využití zdrojů. V budoucnu budou zásilky na krátké vzdálenosti 

na letišti Cargo City South řízeny automaticky pomocí platformy založené na cloudu. 

Inteligentní nákladní vozidla budou vybavena komplexními kamerovými systémy, které budou 

průběžně zaznamenávat plné naložení přívěsu. Jakmile bude dosaženo určité úrovně zatížení, 

řídicí systém automaticky požádá nákladní automobil o přepravu k dopravci nebo 

manipulátorovi nákladu. Cílem je minimalizovat čekací doby na rampách a zvýšit využití 

nákladních vozidel. Základní koncept je zobrazen na obrázku 4. [18] 

 

 Obr. 4: Schéma Smart Air Cargo Trailer 

 (Zdroj: smartaircargotrailer.com) 
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Druhým projektem zabývajícím se autonomními vozidly s využitím na letišti je projekt 

společnosti Easy Mile, vyrábějící vozítka TLD (TractEasy) pro přepravu nákladu z cargo 

terminálu ke stojánce. TractEasy je vybaveno celou řadou senzorů a kamer – jako jsou 

LIDARS, GPS, IMU, odometrie – umožňující bezpečnou a spolehlivou navigaci na předem 

zmapované ploše bez nutnosti další infrastruktury. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití, 

může pracovat ve všech povětrnostních podmínkách a bezpečně jezdit ve smíšeném provozu. 

Maximální rychlost je 25 km/h a má maximální trakční kapacitu 25 tun. TractEasys je pod 

dohledem přes EasyMile Control Center a je řízen a optimalizován prostřednictvím aplikace 

Fleet. Na obrázku 5 je příklad detekování překážky a na obrázku 6 rozsah monitorovaného 

pole okolo vozidla. [19] 

 

Obr. 5: Detekce překážky TractEasys 

              (Zdroj: easymile.com) 

 

             Obr. 6: Monitorovací pole TractEasys 

             (Zdroj: easymile.com) 
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 Objemy přepraveného zboží 

Následujcí část nám dává jasnější představu o výkonech letiště v počtu odbaveného nákladu 

a cestujících v letech 2010-2017. Společně s grafickým znázorněním implementace e-AWB, 

popsané v kapitole 4.4 můžeme porovnat, jaký dopad mělo používání tohoto systému na 

zvýšení přepravy carga na vybraných letištích. 

4.3.1 Letiště Charlese De Gaulla 

Tabulka 1 zobrazuje výkony letiště v počtu odbaveného nákladu a cestujících od roku         

2010-2017. V tomto období vzrostl objem přepravy nákladu až o 80 %. Na obrázku 7 je 

pak znázorněn grafický vývoj obou sledovaných entit. 

          Tabulka  1: Výkony objemu přepravy na letišti Charlese de Gaulla 

  Zboží a pošta (t) Cestující 

Vývoj Přílety Odlety Celkem Přílety Odlety Celkem 

2010 599 679 691 259 1 290 938 29 093 515 29 046 402 58 139 917 

2011 679 517 851 375 1 530 892 30 370 988 30 500 763 60 871 751 

2012 684 903 823 514 1 508 417 30 771 630 30 859 137 61 630 767 

2013 685 250 803 813 1 489 063 30 981 259 31 045 997 62 027 256 

2014 936 451 1 139 566 2 076 017 31 852 578 31 928 705 63 781 283 

2015 951 411 1 140 674 2 092 085 32 893 888 32 903 432 65 797 320 

2016 1 048 502 1 171 929 2 220 431 33 113 253 32 865 583 65 978 836 

2017 1 080 818 1 213 697 2 294 515 34 775 408 34 733 980 69 509 388 

∆% 10-17 80 % 76 % 78 % 20 % 20 % 20 % 

          (Zdroj: autor, EUROSTAT) 

 

     Obr. 7: Vývoj přepravy nákladu a cestujících na letišti Charlese de Gaulla  

     (Zdroj: autor, EUROSTAT) 
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4.3.2 Letiště Frankfurt nad Mohanem  

Tabulka 2 zobrazuje výkony letiště v počtu odbaveného nákladu a cestujících od roku        

2010-2017. V tomto období zaznamenáváme menší pokles objemu přepravy nákladu o 3 %. 

Na obrázku 8 je pak znázorněn grafický vývoj obou sledovaných entit. 

          Tabulka  2: Výkony objemu přepravy na letišti Frankfurt nad Mohanem 

  Zboží a pošta (t) Cestující 

Vývoj Přílety Odlety Celkem Přílety Odlety Celkem 

2010 1 129 828 1 209 202 2 339 030 26 733 170 26 550 021 53 283 191 

2011 1 054 955 1 232 749 2 287 704 28 384 458 28 177 171 56 561 629 

2012 976 197 1 157 911 2 134 108 28 984 127 28 767 966 57 752 093 

2013 996 574 1 164 549 2 161 123 29 179 424 28 979 360 58 158 784 

2014 1 051 903 1 144 412 2 196 315 29 986 853 29 700 166 59 687 019 

2015 1 025 954 1 125 166 2 151 120 30 723 051 30 416 073 61 139 124 

2016 1 051 710 1 138 035 2 189 745 30 583 494 30 286 253 60 869 747 

2017 1 087 470 1 175 569 2 263 039 32 463 199 32 108 015 64 571 214 

∆% 10-17 -4 % -3 % -3 % 21 % 21 % 21 % 

          (Zdroj: autor, EUROSTAT) 

 

 

    Obr. 8: Vývoj přepravy nákladu a cestujících na letišti Frankfurt nad Mohanem 

    (Zdroj: autor, EUROSTAT) 
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4.3.3 Letiště Heathrow 

Tabulka 3 zobrazuje výkony letiště v počtu odbaveného nákladu a cestujících od roku         

2010-2017. V tomto období vzrostl objem přepravy nákladu o 15 %. Na obrázku 9 je 

pak znázorněn grafický vývoj obou sledovaných entit. 

          Tabulka  3: Výkony objemu přepravy na letišti Heathrow 

  Zboží a pošta (t) Cestující 

Vývoj Přílety Odlety Celkem Přílety Odlety Celkem 

2010 813 788 737 623 1 551 411 33 142 804 32 872 496 66 015 300 

2011 798 593 770 710 1 569 303 34 899 202 34 576 544 69 475 746 

2012 791 636 764 728 1 556 364 35 269 479 34 838 592 70 108 071 

2013 752 595 761 070 1 513 665 36 475 511 35 926 599 72 402 110 

2014 800 785 782 159 1 582 944 37 133 080 36 306 306 73 439 386 

2015 794 167 791 689 1 585 856 38 037 064 36 980 456 75 017 520 

2016 812 747 821 843 1 634 590 38 403 172 37 346 988 75 750 160 

2017 872 440 916 375 1 788 815 39 437 450 38 600 522 78 037 972 

∆% 10-17 7 % 24 % 15 % 19 % 17 % 1 % 

          (Zdroj: autor, EUROSTAT) 

 

 

    Obr. 9: Vývoj přepravy nákladu a cestujících na letišti Heathrow 

    (Zdroj: autor, EUROSTAT) 
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4.3.4 Letiště Schiphol  

Tabulka 4 zobrazuje výkony letiště v počtu odbaveného nákladu a cestujících od roku        

2010-2017. V tomto období vzrostl objem přepravy nákladu o 16 %. Na obrázku 10 je 

pak znázorněn grafický vývoj obou sledovaných entit. 

          Tabulka  4: Výkony objemu přepravy na letišti Schiphol 

  Zboží a pošta (t) Cestující 

Vývoj Přílety Odlety Celkem Přílety Odlety Celkem 

2010 801 280 736 754 1 538 034 22 731 059 22 555 917 45 286 976 

2011 787 961 761 528 1 549 489 24 992 347 24 846 045 49 838 392 

2012 761 488 749 436 1 510 924 25 567 793 25 539 963 51 107 756 

2013 786 705 779 252 1 565 957 26 304 942 26 321 222 52 626 164 

2014 854 381 816 289 1 670 670 27 497 128 27 532 230 55 029 358 

2015 836 428 818 900 1 655 328 29 118 618 29 196 662 58 315 280 

2016 870 860 823 267 1 694 127 31 818 543 31 914 127 63 732 670 

2017 906 172 871 996 1 778 168 34 308 132 34 341 936 68 650 068 

∆% 10-17 13 % 18 % 16 % 51 % 52 % 52 % 

        (Zdroj: autor, EUROSTAT) 

 

 

    Obr. 10: Vývoj přepravy nákladu a cestujících na letišti Schiphol 

    (Zdroj: autor, EUROSTAT) 
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4.3.5 Letiště Lipsko/Halle 

Tabulka 5 zobrazuje výkony letiště v počtu odbaveného nákladu a cestujících od roku         

2010-2017. V tomto období vzrostl objem přepravy nákladu až o 67 %. Na obrázku 11 je 

pak znázorněn grafický vývoj obou sledovaných entit. 

          Tabulka  5: Výkony objemu přepravy na letišti Lipsko/Halle 

  Zboží a pošta (t) Cestující 

Vývoj Přílety Odlety Celkem Přílety Odlety Celkem 

2010 345 434 341 703 687 137 1 421 678 1 424 757 2 846 435 

2011 387 158 389 592 776 750 1 347 229 1 344 694 2 691 923 

2012 439 054 442 041 881 095 1 237 270 1 231 395 2 468 665 

2013 439 916 455 338 895 254 1 169 660 1 168 404 2 338 064 

2014 448 228 464 452 912 680 1 177 296 1 177 626 2 354 922 

2015 485 631 504 780 990 411 1 162 425 1 164 967 2 327 392 

2016 510 800 544 977 1 055 777 1 099 751 1 101 673 2 201 424 

2017 552 906 591 746 1 144 652 1 188 969 1 182 193 2 371 162 

∆% 10-17 60 % 73 % 67 % -16 % -17 % -17 % 

          (Zdroj: autor, EUROSTAT) 

 

 

    Obr. 11: Vývoj přepravy nákladu a cestujících na letišti Lipsko/Halle 

    (Zdroj: autor, EUROSTAT) 
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 Míra implementace e-AWB 

Následující kapitola nám dává přehled o vývoji a míře implementace projektu e-AWB na 

vybraných letištích. Mírou implementace rozumíme procentuální podíl zásilek, které se 

přepravují pomocí elektronické dokumentace. Hlavním zdrojem jsou měsíční přehledové 

reporty o implementaci e-AWB asociace IATA, které však nedisponují implementací dalších 

projektů StB. 

4.4.1 Letiště Charlese De Gaulla  

Míra implementace e-AWB na letišti Charlese De Gaulla v Paříži je 53,3 %. Přední letecké 

společnosti, využívající tento systém jsou Korean Air, KLM a Delta Air Lines, v rozmezí            

73-83  % implementace, jak ukazuje tabulka 6.  

         Tabulka  6: Implementace e-AWB na letišti Charlese De Gaulla 

 

         (Zdroj: IATA, 2019) 

Vývoj za posledních 12 měsíců, můžeme vidět na obrázku 12: 

 

        Obr. 12: Vývoj implementace e-AWB na letišti Charlese De Gaulla 

        (Zdroj: IATA, 2019) 
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4.4.2 Letiště Frankfurt nad Mohanem 

Míra implementace e-AWB na letišti Frankfurt nad Mohanem je 58,4 %. Přední letecké 

společnosti, využívající tento systém jsou China Airlines, Air France, KLM v rozmezí 89-95 % 

implementace, jak ukazuje tabulka 7. 

     Tabulka  7: Implementace e-AWB na letišti Frankfurt nad Mohanem 

 

    (Zdroj: IATA, 2018) 

Vývoj za posledních 12 měsíců, můžeme vidět na obrázku 13: 

 

Obr. 13: Vývoj implementace e-AWB na letišti Frankfurt nad Mohanem  

(Zdroj: IATA, 2019) 
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4.4.3 Letiště Heathrow 

Míra implementace e-AWB na letišti Heathrow v Londýně je 45,3 %. Přední letecké 

společnosti, využívající tento systém jsou China Airlines, Korean Air a American Airlines, 

v rozmezí 76-84 % implementace, jak ukazuje tabulka 8. 

         Tabulka 8: Implementace e-AWB na letišti Heathrow 

 

         (Zdroj: IATA, 2018) 

Vývoj za posledních 12 měsíců, můžeme vidět na obrázku 14: 

 

           Obr. 14: Vývoj implementace e-AWB na letišti Heathrow 

           (Zdroj: IATA, 2019) 

 

 



34 
 

4.4.4 Letiště Schiphol  

Míra implementace e-AWB na letišti Schiphol v Amsterdamu je 64,5 %. Přední letecké 

společnosti, využívající tento systém jsou KLM, Delta Air Lines a Air France, v rozmezí             

86-95 % implementace, jak ukazuje tabulka 9. 

         Tabulka 9: Implementace e-AWB na letišti Schiphol 

 

         (Zdroj: IATA, 2018) 

Vývoj za posledních 12 měsíců, můžeme vidět na obrázku 15: 

 

            Obr. 15: Vývoj implementace e-AWB na letišti Schiphol 

            (Zdroj: IATA, 2019) 
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 Vývoj nákladní letecké dopravy na letištích 

Vývoj nákladní letecké dopravy, a především pak zvyšující se poptávka po tomto druhu 

dopravy, nám přímo ovlivňuje technologické zázemí jednotlivých letišť. Z porovnání 

statistických údajů, můžeme říci, že aplikováním systému e-AWB se zvýšila přeprava carga 

u některých letišť o více než 50 %. Pochopitelně je nutné do tohoto závěru přidat i další 

komponenty, které přímo ovlivňují poptávku po letecké nákladní dopravě na daném letišti, jako 

je například ekonomická a politická situace v daném regionu, které však nebyly předmětem 

studie. Obrázek 16 zobrazuje procentuální růst vybraných letišť za období 2010-2017. Největší 

nárust zaznamenalo letiště Charlese de Gaulla, nejmenší naopak letiště Frankfurt nad 

Mohanem. 

 

         Obr. 16: Procentuální vývoj nákladu a pošty 2010-2017  

         (Zdroj: autor, EUROSTAT) 
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Obrázek 17 zobrazuje procentuální růst nákladu a pošty pro vybraná letiště za období         

2010-2017 k celkové hodnotě WLU pro rok 2017. V grafickém zobrazení je přeprava 

znázorněna pomocí jednotky WLU, kde 1 WLU je rovna 1000 cestujícím nebo 100 tunám 

nákladu. [20] 

 

          Obr. 17: Nárůst nákladu a pošty 2010-2017 vs. WLU 2017 

        (Zdroj: autor, EUROSTAT) 
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5 Základní logistické operace  

Tato část práce je zaměřená na kompletní proces odbavování leteckého nákladu. Jsou zde 

popsány kroky a postupy na cargo terminálu, od převzetí zásilek, přes složení zásilky do ULD 

kontejnerů až po export na letištní plochu. V této části je daný proces vysvětlen na obecném 

modelu cargo terminálu. Odkazuje se také na neziskovou skupinu Cargo iQ a podrobněji 

popisuje postup při práci handlingového agenta. 

Zpracování leteckého nákladu, přepravovaného mezi dvěma letišti, probíhá v oddělených 

nákladních terminálech, které mají pro leteckou nákladní dopravu dvě rozhraní: první směrem 

k zákazníkovi a druhý směrem k letecké nebo RFS síti. Zásilka je odesílatelem zanechána 

v místě exportu, a to jako samostatná položka nebo jako již vytvořené ULD. V případě 

samostatné položky záleží na plánované době odletu, jestli bude zásilka uložena do 

dočasného skladu nebo bude přímo zahájen proces sestavování ULD. Během tohoto procesu 

jsou položky zabaleny do palet nebo kontejnerů. Následně dojde ke zvážení a naložení do 

letadla nebo na kamiony RFS. [21] 

 Unit load device 

Pro zjednodušení procesů pozemního odbavování se náklad nejčastěji sestavuje 

na speciálních leteckých nákladních paletách nebo kontejnerech, známých pod zkratkou ULD, 

viz obrázek 18. Uvnitř letadel jsou ULD umístěny na určených místech a uzamknuty do fixní 

polohy pomocí západek na podlaze. Vzhledem k tomu, že trup letadla má téměř kruhový 

průřez, existuje několik typů ULD s různými tvary, které efektivně využívají vnitřní prostor 

letadla. [22] 

 

      Obr. 18: Naložená paleta PMC (vlevo). AKE kontejner (vpravo).  

      (Zdroj: Lufthansa Cargo AG) 

Obrázek 19 ukazuje několik často používaných typů ULD. Přerušované čáry označují 

povolené obrysy nákladu a plné čáry označují podlahové desky nebo stěny kontejnerů: 
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        Obr. 19: Příklady typů ULD  

        (Zdroj: The Air Cargo Load Planning Problem, Felix Branddt) 

Palety se obecně upřednostňují u větších zásilek, protože mohou být jednodušeji zabaleny 

než kontejnery a jejich obrys může být zvolen libovolně. Kontejnery mají předem definovaný 

obrys a mohou být umístěny pouze v polohách, kde jejich obrys zapadá do průřezu trupu 

letadla. Jsou preferovány pro menší zásilky nebo zavazadla. Typické průřezy letadel 

pro obrysy ULD jsou znázorněny na obrázku 20. [22] 

 

           Obr. 20: Průřezy letadel a nákladního vozu  

           (Zdroj: The Air Cargo Load Planning Problem, Felix Branddt) 

 

Mezi hlavní výhody použití kontejnerů patří: rychlejší nakládání a vykládání letadla, lepší 

ochrana proti povětrnostním podmínkám, lepší ochrana proti poškození nákladu nebo letadla, 

méně zkušený personál potřebný pro stavbu (vzhledem k tomu, že je pevně dána kontura 

kontejnerů). 

Výhody použití palet pak jsou: některý náklad se obtížně vejde do kontejnerů nikoliv na palety, 

při použití otevřené palety existuje více možností pro sestavení, některý náklad označen jako 

„Special Load“ může být naložen pouze na otevřené palety. [23] 

5.1.1 Kontrola ULD 

ULD jsou vlastněny jednotlivými leteckými společnostmi. Zákazníci pozemního odbavování 

jsou proto povinni od svých zákazníků v letecké dopravě požadovat, aby tyto společnosti 

pravidelně kontrolovali ULD. Při výdeji nebo příjmu od agenta nebo letecké společnosti se vždy 

vyplní zpráva UCR (ULD Control Receipt). UCR je důležité pro určení odpovědnosti za každou 
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jednotku ULD uvolněnou nebo přijatou do skladu. Následující tabulka 10 popisuje význam 

označení na ULD. 

 

Tabulka 10: ULD označení 

Kód   Kód   

A Certifikovaný letecký kontejner J 
Tepelně necertifikovaný letecký 
kontejner 

D Necertifikovaný kontejner  U Nestrukturovaný kontejner 

P Certifikovaná letecká paleta H Koňská příhrada 

R 
Tepelně certifikovaný letecký 
kontejner 

V Automobilový přepravní nosič 
 

(Zdroj: HERMES Logistics Technologies, 2009) 

Některé systémy využívané ve skladech pro zaznamenávání ULD např.: systém HERMES 

zajišťuje, že je UCR automaticky vytvořeno společně s procesní zprávou. Systém tak pomáhá 

pozemnímu personálu vyhovět požadavkům na vykazování UCR. Zadáním kódů ULD 

agentem letecké linky do systému se zobrazí seznam ULD, které jsou aktuálně na skladě, 

prázdná ULD nebo ty, které jsou v letadlech. [23] 

5.1.2 Identifikace ULD 

Jakmile je ULD dokončeno, mělo by být připraveno na let. Pro nakládání do letadla musí mít 

každá jednotka všechny informace, potřebné pro ramp agenta, ve formě značky, umístěné 

přímo na ULD. Tyto značky jsou velmi odolné a vydrží nepříznivé povětrnostní podmínky. 

Označení kontroluje ramp agent a musí být shodná s letovou dokumentací. Obecně platí, že 

všechny letecké společnosti by měly mít své vlastní značení ULD s vlastním logem 

a uvedenými požadavky. Pro úspěšné naložení ULD do letadla, musí být provedena a ověřena 

správnost následujících informací: 

 správné označení zásilek, uložené v ULD 

 číslo ULD 

 destinace 

 celková hmotnost 

 letecká společnost 

 potvrzení o váze ULD a sestavení 

 Zaměstnanci ověří, že ULD není těžší, než maximální přípustná hmotnost pro danou 

pozici v letadle. 

 Hmotnost ULD je menší než maximální hrubá hmotnost pro daný typ ULD. 

 umístění štítků na delší straně ULD pomocí drátů 

 kontrola upevňujících prvků na stranách kontejneru  
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Štítky jsou vždy umístěny na straně ULD, takže ramp agent může kontrolovat informace o ULD 

s dokumentací předtím, než je ULD vyloženo z obslužného vozíku. Pokud jsou v poskytnutých 

informacích zjištěny jakékoli nesrovnalosti, pak nastává riziko, že bude ULD vyložena 

a vrácena manipulační společnosti k nápravě. [23] 

 Skladové procesy 

Typický tok zboží na letištním nákladovém terminálu je znázorněn na obrázku 21 (šedé šipky 

reprezentují jednotlivé položky, černé představují ULD). Náklad je vyložen v místě příletů nebo 

v místě příjezdu nákladní pozemní dopravy. Uvnitř terminálu je náklad rozdělen na jednotlivé 

části, uskladněn a znovu sestaven do ULD. Náklad opouští terminál naložením do letadla, na 

nákladní automobil nebo je vyzvednut zákazníkem v místě importu.  

 

Obr. 21: Import a export zboží na nákladovém letištním terminálu  

(Zdroj: Autor, The Air Cargo Load Planning Problem, Felix Branddt) 

 

Po vyložení na další stanici jsou ULD opět uskladněny jako celek nebo jako jednotlivé položky. 

Ty pak mohou být vyzvednuty zákazníkem v místě importu nebo mohou pokračovat do cílové 

destinace. V následujích kapitolách budou popsány procesy související s plánováním 

nakládání (build-up) a rozložení zásilek v letadle (aircraft loading). Související procesy 

vykládky a rozdělení ULD na jednotlivé části nevyžadují, vzhledem ke své jednoduchosti, 

podrobnější popis. Bližší popis obecného modelu a logistických operací je znázorněn na 

obrázku 22. Čárkovanou čarou je označen pohyb volného zboží, plnou čarou pohyb kontejnerů 

a palet (ULD) a modrou čarou pohyb prázdných kontejnerů. Jednotlivé procesy jsou následně 

popsány v dalších kapitolách. [21] 
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Obr. 22: Tok zásilek a ULD na nákladovém letištním terminálu  

(Zdroj: Autor, RFID for air cargo operations, 2011) 

 
Systém ETV (Elevating Transfer Vehicle) je systém pro manipulace s nákladem, který zahrnuje 

elektronické platformy pro nakládání a vykládání nákladu v terminálu a na rampě. Plně 

importované ULD jsou rozděleny na pracovních stanicích a uloženy pomocí AS/RS 

(automatizovaný skladovací a vyhledávací systém). [24] 

 

5.2.1 Příjem zboží 

Zahrnuje příjem volného zboží v nákladním dokovacím stanovišti, převážení a měření zboží, 

rentgenovou detekci volného nákladu pro export, uložení nákladu na vyhrazené místo ve 

skladu. Na obrázku 23 je zachycen pohled na příjmovou rampu zboží.  

 

            Obr. 23: Příjem zboží na MA  

                          (Zdroj: Menzies Aviation) 
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Obrázek 24 pak zobrazuje pohled do cargo terminálu Menzies Aviation na Letišti Václava 

Havla v Praze. 

 

               Obr. 24: Dočasný úložný prostor na MA  

             (Zdroj: Menzies Aviation) 

 

5.2.2 Sestavení ULD / PMC 

Sestavení ULD / PMC neboli „Build-up proces“, je časově a fyzicky nejvíce náročný krok 

prováděný v terminálu leteckého nákladu. Je to proces, kde je letecké zboží baleno do 

leteckých kontejnerů – ULD nebo na palety PMC. Build-up oblast můžeme vidět na obrázku 

25. Pracovníci začínají jedním nebo více prázdnými ULD a sortimentem položek přiřazených 

ke stejnému segmentu dopravy. Toto zboží musí zabalit do ULD zákonným a bezpečným 

způsobem. Velké nebo těžké předměty jsou umístěny pomocí vysokozdvižného vozíku. Menší 

položky jsou obvykle umisťovány ručně.  

 

           Obr. 25: Build-up cargo stanice  

           (Zdroj: Lufthansa Cargo AG) 
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Tento úkol je náročný z několika důvodů. Většina ULD je sestavena několik hodin před 

odletem. Položky při prvotní manipulaci na letišti jsou tedy obvykle podmnožinou nákladu, 

který již dorazil na terminál pro daný let. Vzhledem k tomu, že toto množství nákladu může být 

poměrně velké, je těžké sledovat a kombinovat zásilky tak, aby se všechny položky vešly do 

ULD. Kromě toho se pracovníci musí ujistit, že nejsou překročeny hmotnostní limity 

a maximální obrysy pro ULD.  

Jednotlivé položky s nadměrnou velikostí mohou být umístěny na ULD s přesahem, nicméně 

sousedící ULD musí být umístěna tak, aby nechala pro takové netypické ULD dostatek volného 

prostoru. Položky musí být zabaleny způsobem, zajišťující nejvyšší stabilitu, to znamená, že 

není přijatelné žádné sklápění nebo sklouzávání. Tato stabilita je nutná ve všech fázích letu, 

od vzletu až po přistání. Pro zajištění položek na paletových PMC používají pracovníci sítě 

a popruhy. Pro rozdělení zatížení na větší plochy a zafixování se dále využívají dřevěné desky 

nebo prázdné, dřevěné palety. Je to proces, kde pracovníci pracují pod neustálým časovým 

tlakem. Každé letadlo má plánovaný čas odletu a zřídka kdy čeká na chybějící ULD.  [22] 

5.2.3 Přesun na export 

Fáze procesu, kdy jsou ULD pomocí vozíků a vysokozdvižných dopravních prostředků 

pohybujících se po skladu (ETV) přesunuta na exportní rampu skladu, obrázek 26. [24] 

 

 

        Obr. 26: Exportní rampa na letištní plochy na MA 

                                    (Zdroj: Menzies Aviation) 

5.2.4 Import proces 

Zahrnuje příjem ULD po příletu letadla na letiště. Pomocí ETV se přesunuje ULD a PMC na 

vyznačené místo ve skladu, kde dojde k demontáži a následně se zboží uskladní pomocí 

AS/RS, který se však nemusí na cargo terminálu vždy nacházet. V takovém případě je zboží 

uskladněno pomocí lidské síly. [24] 



44 
 

5.2.5 Nakládání letadel 

Konečným krokem nakládacího procesu jsou aktivity spojené s převozem ULD po letištních 

plochách a naložení sestavené ULD do letadla, viz obrázek 27.   

 

     Obr. 27: Nakládání ULD do letadla 

     (Zdroj: Lufthansa Cargo AG) 

 

Kontejnery a palety jsou v letadle vsazeny do speciálních konstrukcí, vybavených válečky 

a západky. Konfigurace těchto speciálních konstrukcí v letadle je znázorněna na obrázku 28. 

Většina oddílů má pouze jedny dveře pro vstup a výstup ULD. Proto je nakládání a vykládání 

letadla často procesem FILO (first-in-last-out). Tento fakt je především důležitý při plánování 

nakládání zásilek do letadla, které absolvuje svůj let s mezipřistáním na jiném letišti, kde bude 

část nákladu vyložena. Některé zásilky zůstanou v letadle a budou pokračovat v cestě dále. 

Pro zjednodušení tohoto procesu upřednostňují letecké společnosti určitou konfiguraci těchto 

konstrukcí a odchýlí se od ní pouze tehdy, je-li to nezbytné.  

 

   Obr. 28: Speciální konstrukce pro ukotvení nákladu na palubě letadla  

   (Zdroj: Lufthansa Cargo AG) 
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Obrázek 29 znázorňuje rozložení nákladových pozic nákladního letadla MD11F. Standardní 

pozice pro nakládání jsou označeny šedě. Alternativní nakládací pozice pro větší ULD (např. 

CR + DR nebo GR + GL) a menší ULD (např. 11L / R) jsou označeny jako čárkované čáry. 

[22] 

 

              Obr. 29: Rozložení nákladových pozic nákladního letadla MD11F  

              (Zdroj: The Air Cargo Load Planning Problem, Felix Branddt) 

 

 Cargo iQ 

Mezinárodní organizace leteckých dopravců IATA, vytvořila zájmovou skupinu Cargo iQ, 

jejímž posláním je vytvářet a implementovat standardy kvality pro celosvětový letecký nákladní 

průmysl. 

Cargo iQ působí jako nezisková členská skupina a skládá se z asi 80 významných leteckých 

společností, spedičních společností, agentur pro pozemní manipulaci, přepravních společností 

a poskytovatelů IT řešení po celém světě. 

Členové Cargo iQ vyvinuli systém plánování zásilek a sledování výkonu leteckého nákladu na 

základě společných obchodních procesů a milníků. V rámci tohoto systému Master Operating 

Plan (MOP) popisuje standardní proces end-to-end přepravy leteckého nákladu.  

Průmyslový operační plán (Industry MOP) mapuje procesy a subprocesy, které se obvykle 

účastní plánování a pohybu zásilek leteckého nákladu od odesílatele až po konečného 

příjemce. MOP je rozsáhlý dokument mapující všechny aktivity související se zpracováním 

zásilek. [25] 

 Handling agent 

Handlingový agent (ramp agent) je označení pro člověka, který dohlíží a kontroluje průběh 

celého odbavení letadla. Práci handlingového agenta je možné rozdělit na 3 části: předletová 

příprava, úkony během průletu, komplementace dokumentace k letu. Pracovní postup je 

popsán na základě konzultace s hanlingovým agentem na Letišti Václava Havla v Praze. [16] 
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5.4.1 Pracovní postup 

V rámci předletové přípravy musí mít ramp agent k dispozici následující dokumenty: 

 Dispatch Card – monitorovací dokument k danému letu. Dělí se na příletovou 

a odletovou část.  

 Příletové provozní zprávy: 

o LDM – Load Message, MVT – Aircraft Movement Message, CPM – 

Container/Pallet Distribution Message, UCM – ULD8 Control Message – zpráva 

obsahující konkrétní čísla kontejnerů a palet použitých na daném letu.  

 Loading Instructions Form (LIRF) – nakládací instrukce. 

 Preflight briefing package – předletová příprava pro posádku, kterou tvoří: přehled 

o počasí na letištích po trase letu, NOTAM a OFP.  

Handlingový agent provádí kontrolu pošty a carga, které jsou před příletem letadla již 

připraveny na stojánce. Následuje brífink s pracovníky nakládky, kterým handlingový agent 

předá nakládací listiny, podle kterých má být letadlo naloženo a předá potřebné instrukce 

k danému letu. 

V průběhu vystupování cestujících může agent zavolat do gatu a zjistit finální počty cestujících, 

zavazadel, popřípadě nesrovnalosti. Tyto informace a potřebné dokumenty, jako je operační 

letový plán (OFP), NOTAM a předpověď počasí, předává ramp agent posádce. Na základě 

těchto informací stanoví posádka potřebné množství paliva pro let. Ta předá agentovi tzv. fuel 

figures, lístek s údaji o palivu, který je nezbytný pro tvorbu loadsheetu. Následně jsou k letadlu 

přivezena zavazadla. Dokumenty jako loadsheet, seznam cestujících, seznam kufrů tisknou 

pracovníci gatu. Agent je povinen loadsheet zkontrolovat a podepsat, poté ho odnáší posádce 

do letadla. 

Na Letišti Václava Havla v Praze se využívá principu CDM (Collaborative Decision Making) – 

je to systém spolupráce a koordinace mezi partnery na letišti, který vede ke zvýšení efektivity, 

výkonnosti a bezpečnosti. Filosofie systému CDM je založená na spolupráci při sdílení 

informací mezi ŘLP, dopravcem, handligovou společností, provozovatelem letiště a službou 

řízení toku.  

Po skončení nástupu cestujících na palubu letadla si handlingový agent potvrdí s pracovníky 

v odletovém východu, zda nastoupili všichni odbavení cestující. Pokud tomu tak není, musí se 

nejdříve zjistit, zda měl cestující zapsané zavazadlo, a to z letadla vyložit. Tyto změny se 

zavedou do loadsheetu jako tzv. LMC, změna na poslední chvíli. Poté si vyzvedne jednu kopii 

loadsheetu od posádky, případně další dokumenty a uzavřou se dveře. [16] 
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5.4.2 Kompletace dokumentace k letu 

Na závěr je nutné k letu zkompletovat tzv. Flight File – letovou dokumentaci, která se musí 

uchovat po dobu nejméně 3 měsíců. Letová dokumentace by měla obsahovat následující: 

 Cover sheet – svrchní papír jednotného formátu pro snadné dohledání konkrétního letu  

 Dispatch Card  

 Příletové provozní zprávy – MVT, LDM, CPM, UCM  

 Příletový loadsheet  

 Nakládací instrukce – řádně vyplněné a podepsané jak vedoucím nakládky, tak 

handlingovým agentem  

 Palivový lístek – informace o množství paliva, nezbytné pro tvorbu loadsheetu  

 Loadsheet  

 Bingo Card – seznam zapsaných zavazadel, která neprošla třídírnou, ale cestující si 

dané zavazadlo vzal k odletovému východu.  

 BRS dokument – dokument o zapsaných zavazadlech 

 Cargo/mail manifest – dokument o poště nebo zboží  

 OFP – zkrácená kopie operačního letového plánu  

 Techlog – kopie záznamu o technickém stavu letadla před odletem 

 Seznam cestujících, Seznam cestujících se zapsanými zavazadly [16] 

 Výhledy pro chytrá řešení 

Výše popsané pracovní postupy vyžadují od všech zúčastněných stran naprostou preciznost 

odvedené práce. Na pochybení zde není prostor. Vzhledem ke složitosti jednotlivých kroků pro 

odbavování nákladu je však vhodné pracovní operace provoznímu personálu nadále 

usnadňovat. Již v této části můžeme identifikovat jako problémovou část práci handlingového 

agenta při nakládce carga do letadla. Míra dokumentace je zde značná. Vize budoucnosti, 

i s přihlédnutím k projektům IATA, je vytvořit takové pracovní prostředí, které bude přehledné, 

rychlé a bezpapírové. ULD kontrolu a identifikaci můžeme také označit za proces kritický 

s vyšší pravděpodobností pochybení z pohledu pozemního personálu.  
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6 Dokumentace 

Ke každé přepravě zboží v leteckém provozu jsou přiloženy příslušné doklady. Jsou jimi Cargo 

Manifest a Air Waybill, doklady doprovázející každý typ zásilky. Jedná se o jednotné formy 

používané na celém světě, které obsahují informace o zásilce a další údaje, týkající se 

účastníků procesu, jako jsou odesílatelé a příjemci. Kromě uvedených mohou být v případě 

potřeby vydány i další dokumenty, které doprovází zásilku, jak je znázorněno na obrázku 30. 

Zde můžeme graficky vidět tok a přesun dokumentace v jednotlivých fázích přepravy leteckého 

nákladu. [26] 

 

            Obr. 30: Dokumentace leteckého nákladu v logistickém řetězci  

            (Zdroj: ICAO) 

 

 Air Waybill 

Air Waybill (AWB) je nejdůležitější letecký nákladní doklad, vystavený odesílatelem nebo jeho 

jménem, který dokládá smlouvu o přepravě mezi odesílatelem a dopravcem (leteckou 

společností) za účelem přepravy zboží, nebo pokud to kontext vyžaduje, znamená také 

elektronický záznam zásilky. Řídí se rezolucí IATA 600a „Letecký nákladní list“ a 600b 

„Smluvní podmínky leteckého nákladního listu“. 

Rozlišení 672 (MeA) elektronického leteckého nákladního listu odstraňuje požadavek na 

papírovou AWB. Není tedy třeba již tisknout, zpracovávat nebo archivovat papír, což značně 
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zjednodušuje proces letecké nákladní dopravy. Příklad dokladu AWB je uveden v příloze A. 

AWB slouží jako: 

 doklad o převzetí zboží k přepravě 

 dodací list, na kterém jsou uvedeny doklady, které jsou přiloženy k zásilce a zvláštní 

pokyny odesílatele 

 faktura za přepravní poplatky 

 potvrzení o pojištění, pokud bylo pojištění zajištěno prostřednictvím dopravce 

 dokument pro vývoz, tranzit a dovoz, aby byly splněny požadavky celních úřadů 

 průvodce pro personálem dopravce z důvodu manipulace, expedice a doručení zásilky. 

[27, 28] 

  

 Cargo Manifest 

Vztahuje se na podrobný seznam nákladu (carga) na palubě letadla. Uvádí obchodní údaje 

o zboží, jako jsou čísla přepravních dokladů, odesílatele, příjemce, značení a identifikace, 

počet a druh balení, hmotnost, popis, množství a místo určení. Také se odkazuje na 

vnitrostátní a mezinárodní manifest. Nejběžnější typ cargo manifestu je příloha B této práce. 

[27] 

 Nákladový list  

Nákladový list (loadsheet) je dokument připravený a podepsaný loadsheet agentem na letišti 

odletu. Tento formulář poskytuje informace o hmotnosti letadla a rozložení nákladu v různých 

nákladních prostorách. V případě víceodvětvových letů je uvedena hmotnost, která musí být 

vyložena na různých letištích v podobě ULD. [29] 

6.3.1 Manualní nákladový list 

Nákladní list umožňuje před každým odletem zkontrolovat, zda hmotnost zásilky odpovídá 

konstrukčním omezením letadla. Nákladní list musí odrážet skutečný stav letadla před 

vzletem. Často je nutné jej po dokončení upravit tak, aby zohledňoval tzv. „změny posledních 

minut“ (LMC). 

Vydávány jsou maximálně čtyři kopie nákladového listu, které jsou distribuovány následovně:  

 jedna kopie do letadla 

 jedna kopie pro letiště odletu 

 jedna nebo dvě kopie pro dopravce, je-li to nutné.  
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Letecké společnosti často používají svůj vlastní formát nákladního listu. IATA AHM 516 však 

poskytuje doporučení týkající se druhu informací, které musí být uvedeny na nákladovém listu, 

který může být manuální nebo počítačový (EDP loadsheet). Příklad manuálního loadsheetu je 

v příloze C. Samotný loadsheet můžeme rozdělit do několika částí: 

 

 A: Adresy a záhlaví 

 B: Výpočet provozní hmotnosti 

 C: Výpočet povoleného zatížení provozu 

 D: Informací o zatížení podle cílové destinace a součtů pasažérů a nákladu 

 E: Skutečný výpočet hrubé hmotnosti 

 F: Změny posledních minut 

 G: Doplňující informace a poznámky. [29] 

 

6.3.2 EDP Nákladový list 

S počítačovými systémy řízení jsou informace o nákladu, poště a cestujících propojeny. EDP 

nákladový list může být vydáván velmi rychle na poslední chvíli, kromě vydání do letadla. Proto 

je vhodné upravit údaje o cestujících a nákladu před vytištěním nebo odesláním konečné verze 

do letadla. To umožňuje vyhnout se změnám na poslední chvíli. Podle IATA AHM 517 musí 

být vzorová šablona EDP podobná následujícímu příkladu na obrázku 31. [29] 

 

        Obr. 31: EDP Loadsheet  

                                    (Zdroj: Airbus: getting to grips with weight and balance) 
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6.3.3 ACARS loadsheet 

Formát pro ACARS nákladový list je navržen tak, aby poskytoval pouze základní údaje. Podle 

IATA AHM 518 musí být nákladový list veden jako „počáteční“ nebo „koncový“, aby nedošlo 

k záměně. Když je ACARS loadsheet generován systémem EDP, musí tento systém zajistit, 

že bude vysílán pouze jeden konečný nákladový list. 

Přenos loadsheet agentem musí být proveden v době, která zajistí, že nebudou nutné žádné 

další úpravy. Doporučuje se dostat potvrzení od posádky kokpitu. Po předání konečného 

nákladového listu by měla být jakákoliv oprava provedena ústně. Kopie konečného 

nákladového listu musí být vytištěna na zemi, podepsána loadsheet agentem a uložena ve 

složce letového souboru. Příklad ACARS loadsheetu zobrazuje obrázek 32. [29] 

 

         Obr. 32: ACARS Loadsheet  

                       (Zdroj: Airbus: getting to grips with weight and balance) 

 

 Význam v přepravním procesu 

Dokumentace je nedílnou součástí přepravy každé zásilky v letecké nákladní dopravě. Bez 

dokladů k nákladu by samotná přeprava nebyla možná a hrozilo by zvýšené riziko nebezpečí 

v důsledku neznalosti přepravovaného zboží. Cílem této práce je nastínění toho, jakým 

způsobem se v dnešní době dokumentace digitalizuje a nahrazuje moderními systémy. 
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7 Návrh systému  
 

Tato část práce je věnována popisu technologií, které budou využívány při návrhu nového 

systému pro efektivní zpracování zásilek leteckého carga ve společnosti Menzies Aviation na 

Letišti Václava Havla. Pro práci při sestavování nového systému si vystačíme s obecným 

popisem, podrobná dokumentace není nutností.  

Následná studie odbavovacích procesů na cargo terminálu byla provedena ve společnosti 

Menzies Aviation Czech, s.r.o. sídlící na Letišti Václava Havla v Praze. Za doprovodu cargo 

managera Ing. Viktora Sýkory, Ph.D. byl analyzován celý proces odbavení leteckého nákladu 

a pošty, od přijetí zboží na nákladním terminálu až po export na letovou plochu. Průběh 

průzkumu odbavovacího procesu dále pokračoval analyzováním práce handlingového agenta 

při nakládání carga do letadel za pomoci bezpečtnostního inspektora Ing. Slobodana Stojiće. 

V celém průběhu manipulovaní s leteckým nákladem byly nalezeny sub-procesy, které lze 

označit za neefektivní a vyžadují modernizaci za použití nejnovějších technologií. Stěžejní bod 

této kapitoly je navrhnout takový systém, který by za použítí nových technologií digitalizoval 

zpracování zásilek leteckého carga, a přitom zůtal kompatibilní s novými principy IATA. 

V neposlední řadě, po konzultaci s panem Ing. Liborem Kurzweilem, Ph.D., kapitola nastiňuje 

možnou implementaci autonomního řízení vozidel, přepravující letecký náklad z cargo 

terminálu na stojánku.  

 Smart technologie 

Technologie, které budou využívány v rámci „smart“ řešení jsou: aplikace JettWare od 

společnosti Jettainer, která je nyní využívána na cargo terminálu Menzies Aviation a kterou je 

nutné zahrnout při integraci inovativních řešení. Webová aplikace NET Genium, která je 

vhodná pro snadné řešení skladování zásilek pro její jednoduchou implementaci, účinnost 

a finanční dostupnost. Smart glasses od společnosti Vuzix, jež jsou využívány na skladech 

společnosti DHL a svoji nezastupitelnou roli hrají na letišti Singapur-Changi.  

Aplikování výše zmíněných technologií v jiných technických odvětvích, popřípadě vzdálených 

regionech, nám dává jasnější obraz toho, jakým způsobem bychom tyto technologie mohli 

aplikovat a řídit na Letišti Václava Havla v Praze.  

7.1.1 Jettainer (JettWare) 

Jettainer je vedoucí globálního trhu v oblasti outsourcingového řešení pro správu ULD. Je to 

největší flotila kontejnerů a palet pro letecký průmysl, disponuje více než 500 stanic a kanceláří 

po celém světě, s více než 12letou zkušeností. Jettainer pokrývá celý hodnotový řetězec 
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správy ULD – od nákupu ULD až po jejich správu, opravu a zpřístupňuje IT řešení s koncepcí 

financování.  

Ve světě moderních technologií slouží JettWare jako nejsofistikovanější nástroj pro správu 

ULD a je vyvíjen společností Jettainer. Zaznamenávají se zde všechny požadavky, škody, 

informace o skladových zásobách atd. Pomocí čárového kódů na ULD jsou tyto procesy zcela 

bezpapírové. [30] 

7.1.2 NET Genium 

Pracovní prostředí informačního portálu NET Genium je ovládáno výhradně pomocí 

internetového prohlížeče z počítače umístěného uvnitř podnikové sítě nebo z libovolného 

místa v síti Internet, a dále také pomocí tabletu nebo mobilního telefonu (kompatibilita 

s android aplikacemi je zajištěna). Komunikace mezi klientskými stanicemi a serverem, viz 

obrázek 33, může být zabezpečena protokolem SSL (HTTPS).  

Aplikační prostředí informačního portálu NET Genium vyžaduje pro svůj provoz webový server 

s operačním systémem MS Windows. Společnost NET Genium nabízí též hosting 

informačního portálu NET Genium na svých vlastních serverech, které jsou umístěny v páteřní 

síti Internetu. Výhodou tohoto řešení jsou především nízké pořizovací náklady hardwarového 

vybavení, pravidelná údržba serveru a každodenní zálohování dat. 

 

           Obr. 33: Komponenty aplikace NET Genium  

                           (Zdroj: NET Genium.com) 

 

NET Genium je webová aplikace naprogramovaná ve vývojářském nástroji MS Visual Studio 

.NET 2010 v jazyce C#. Ke své činnosti vyžaduje platformu .NET a webový server IIS (Internet 
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Information Server) společnosti Microsoft současně s databázovým strojem používaným pro 

ukládání svých dat. Vedle MS SQL Serveru lze použít jeho bezplatnou verzi Express Edition 

či zdarma dostupný databázový server Firebird od společnosti Firebird Foundation 

Incorporated. Již z použité technologie vyplývá, že musí být NET Genium nainstalováno na 

počítači s operačním systémem MS Windows, který se chová jako webový server. 

Klientské stanice vyžadují pro přístup do NET Genia vedle platného připojení k webovému 

serveru NET Genia pouze internetový prohlížeč. [31] 

Obecné vlastnosti: 

 Ovládání portálu prostřednictvím internetového prohlížeče  

 Personalizace pracovního prostředí  

 Podpora libovolných jazykových mutací  

 Fulltextové vyhledávání  

 Odesílání personalizovaných emailových zpráv  

 Generování statistických přehledů (tabulky a grafy)  

 Export a import dat (Excel, XML)  

 Tiskové výstupy (Excel, Word, PDF, HTML, TXT)  

 Vzájemná synchronizace dat mezi portály NET Genium  

 Otevřený systém (programování vlastních funkcí v C# nebo Visual Basic) 

Pro instalaci a po dobu implementace vyžaduje NET Genium přímý přístup k serveru nebo 

přístup pomocí vzdálené plochy přes Internet. Pro odesílání emailových zpráv vyžaduje NET 

Genium v síti dostupný SMTP server. Ze serveru musí být umožněn přístup na adresu 

www.NET Genium.com/download, která je využívána k pravidelnému stahování aktualizací 

a k pravidelnému ověřování platnosti licence.  

 Operační systém MS Windows 2012 Server a vyšší  

 Souborový systém NTFS  

 .NET Framework 2.0 a vyšší  

 Webový server IIS (Internet Information Server)  

 Databázový server MS SQL Server 2012 a vyšší nebo Firebird 2.5 a vyšší  

 Čtyř a více jádrový procesor určený pro serverové řešení 

 Operační paměť minimálně 8 GB RAM [31] 
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7.1.3 Smart Glasses 

Smart Glasses (dále jen SG) jsou inteligentní brýle pro hands-free mobilní práci. Poskytují 

platformu pro přístup k digitálním informacím a nástrojům pro spolupráci mezi jednotlivými 

komponentami procesu. Zlepšují stávající pracovní postupy a otevírají nové příležitosti 

v oblasti průmyslu, zdravotnictví, maloobchodu, dodavatelského řetězce, vzdáleného help 

desku a dalších. 

Inteligentní brýle od společnosti Vuzix představují ergonomicky přenosný počítač s operačním 

systémem Android. Mají zabudovaný monokulární displej, vestavěný procesor, velké vnitřní 

úložiště a mezi jejich nejdůležitější funkce patří možnost nahrávání záznamu a bezdrátového 

připojení.  

Kamera umístěná na SG nahrává, ukládá, přehrává obrázky a video a může též sloužit jako 

skener čárového kódu. SG jsou kompatibilní s tisíci existujícími aplikacemi pro Android 

a aplikace Vuzix'easy umožňuje přístup k prostředkům pro vývojáře, pro vytváření vlastních 

aplikací tak, aby vyhovovaly jakékoli potřebě. [32] 

Na obrázku 34 je příklad brýlí využívány v praxi na letišti Changi v Singapuru, Vuzix M300 

Smart Glasses. 

 

       Obr. 34: Vuzix M300 

                                (Zdroj: vuzix.com) 
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Na obrázku 35 je starší model SG Vuzix M100 využívaný například ve skladech společnosti 

DHL. 

 

     Obr. 35: Vuzix M100   

                             (Zdroj: vuzix.com) 

 

 Skenování ULD a PMC 

První proces pro analyzování a identifikace kroků, které vedou k neefektivitě v řízení 

odbavovacího procesu, je skenování zásilek a ULD na skladech. Po přijetí zboží na cargo 

terminálu jsou zásilky podrobeny bezpečnostní, rentgenové kontrole a následnému převážení. 

Dále v případě exportu nastáva build-up fáze, kdy jsou zásilky ukládány na palety PMC nebo 

sestaveny do ULD. Před samotným sestavením a zapečetěním zásilky do ULD, pracovník 

Menzies Aviation, vedoucí skladníků, směny, naskenuje čárový kód zboží a čárový kód palety, 

společně s kódy zásilek. Naskenované hodnoty následně ručně přepíše do systému JettWare.  

7.2.1 Definování problému 

Vyhodnocením daného procesu můžeme říci, že ruční přepisování naskenovaných kódů 

z čtečky do systémů JettWare je časově náročné a hrozí špatný přepis kódu do systému 

v důsledku lidského faktoru. Je tedy nutné eliminovat chybu lidského činitele a zrychlit proces 

zadáváním skenovaných hodnot do JettWare. Daný problém souvisí i s postupem, kdy 

zpravidla každé pondělí obdrží Menzies Aviation seznam těch zásilek, které jsou na letišti 

detekovány a nemají na letišti být. Ty jsou shromaždovány na jednom místě, vedoucí 

skladníků, směny k nim přijde, naskenuje je a ze systému pak ručně odpisuje.  

7.2.2 Návrh systému 

Analýzou postupu skenování ULD, byl navržen postup, který odstraní ruční přepisování 

čárových kódů a zrychlí práci daného subprocesu.  
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Vedoucí skladníků, směny bude pro skenování čárových kódů využívat technologii smart 

glasses. Před použitím bude nutné provést kalibraci zařízení a nastavit jej do správného 

režimu čtení. Kalibrace může být provedena dvěma způsoby, a to na základě výrobní verze 

SG. 

 Vuzix M300 Smart Glasses – automatické nastavení pomocí voleb přímo na zařízení 

 Vuzix M100 Smart Glasses – kalibrace pomocí čárových kódů 

Na základě kalibrace bude každé zásilce přidán stav, ve kterém se zásilka nachází. Průběh 

stavů zásilky zobrazuje obrázek 36.  

 

Obr. 36: Průběh stavů zásilky v systému JettWare (NET Genium)   

              (Zdroj: Autor) 

 

Pracovník s nasazenými brýlemi (v režimu skenování) přijde k danému ULD nebo zásilce. 

Nasměruje brýle na čárový kód a naskenuje. Potvrzení naskenování a sejmutí čárového kódu 

se zobrazí uživateli přímo na brýlích. Čárový kód společně s informací o stavu zásilky, data 

a času pořízení se uloží do interní paměti SG a následně pomocí kompatibility a android 

aplikace odešle informace o zásilce do databáze NET Genium. 
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o Využití metody představuje instalace softwaru NET Genium a nainstalování databáze 

Firebird, popřípadě Microsoft SQL na servery Menzies Aviation s.r.o. 

Pomocí naplánované úlohy na serveru se bude automaticky každou minutu vytvářet soubor 

XML s naskenovanými kódy a informacemi o zásilce. V rámci naplánované úlohy NET Genium 

zajistí odeslání dat do systému JettWare, kde se zásilce přiřadí status kompatibilní se 

systémem. 

 Skladování 

Po příletu a vyložení letadla se zásilky ukládají na dočasném skladu po importu. Pracovníci 

Menzies Aviation naskenují ruční čtečkou barcode zásilky a regálu a následně zásilku přiřadí 

zásilku do příslušné přihrádky pomocí vysokozdvižných vozíků. Přiřazování probíhá na 

základě druhu zásilky, například expresní zásilky jsou ukládány níže. Úložné prostory na 

skladech Menzies Aviation jsou na obrázku 37. 

 

             Obr. 37: Úložné prostory v cargo terminálu MA   

                           (Zdroj: Menzies Aviation) 

7.3.1 Definování problému 

Z výchozí myšlenky této kapitoly můžeme tento proces definovat jako neefektivní a časově 

náročný. Problém také vidíme v zasílání automatických zpráv příjemci pomocí e-mailové 

komunikace, která doručí informaci o uložení zásilky na skladě. Lhůta na odeslání zprávy 

příjemci bývá zpravidla 5 hodin, ale není dodržována. 

7.3.2 Návrh řešení 

Analýzou postupu skladování zásilek na dočasném skladu pro import byl navržen postup, který 

zrychlí a zpřesní ukládání zásilek do regálů a pomocí systému NET Genium, bude odesílat 

automatické zprávy příjemci zásilek.  
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Skenování čárového kódu na zásilkách a regálech bude probíhat za pomoci SG. Pomocí 

vizualizace obrysů, se promítne pracovníkovi v brýlích, kam má zásilku uložit. Vizualizaci si je 

možné představit na následujícíh obrázkách. Obrázek 38 přibližuje identifikaci samotných 

regálů na displeji SG pomocí zelených značek. 

 

                 Obr. 38: Rozšíření reality pomocí smart glasses 1    

                               (Zdroj: joinpad.net) 

Obrázek 39 pomocí zelené linie, opět na displeji SG, zobrazuje směr k úložnému prostoru pro 

danou zásilku. Při naskenování čárového kódu zásilky, se vyznačená trasa zobrazí 

automaticky. 

 

            Obr. 39: Rozšíření reality pomocí smart glasses 2    

                          (Zdroj: joinpad.net) 
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Na obrázku 40 je znázorněna identifikace příslušného úložného prostoru, pro danou zásilku. 

 

           Obr. 40: Rozšíření reality pomocí smart glasses 3    

                         (Zdroj: joinpad.net) 

 

Jako omezující faktor můžeme uvést prosvítávající slunce prosklenou střechou na Menzies 

Aviation. Tento fakt by mohl dělat problémy při přímém pohledu brýli do slunečních paprsků 

při zakládání zásilek. 

Čárový kód společně s informací o stavu zásilky, data a času pořízení, se uloží do interní 

paměti SG a následně pomocí kompatibility a android aplikace odešle informace o zásilce do 

databáze NET Genium. 

Pomocí naplánované úlohy na straně serveru, kde je instalována aplikace NG, bude každou 

jednu hodinu odeslán e-mail všem příjemcům, jejichž zásilka se již nachází na skladě. 

Podmínkou je přítomnost SMTP serveru. 

 Ramp agent – kontrola ULD 

Role ramp (handlingového) agenta je blíže popsána v kapitole 5.4. Pro účely této práce byl 

analyzován subproces, který můžeme za použití smart technologií zefektivnit a pomoci tak 

digitalizovat celý procesní řetězec odbavení letadla. Na obrázku 41 můžeme vidět celý 

pracovní postup ramp agenta, vyjádřený v datovém modelu, společně se všemi příslušnými 

dokumenty, se kterými pozemní personál při odbavování nákladu pracuje. 
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Obr. 41: Ramp agent – pracovní proces  

(Zdroj: Autor) 
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Červeně označené části procesu budou nahrazeny novým systémem. V původní verzi řeší 

následující kroky:  

o Ramp agent má k dispozici loadsheet, na základě kterého ručně kontroluje label na 

ULD nebo PMC, které se skládají do letadla. Provede brífink s pracovníky nakládky 

letadla a předá nakládací listiny vedoucímu nakládky. Na základě těchto listin se vkládá 

ULD do nákladového prostoru letadla. 

o Po potvrzení odbavení všech cestujících převezme ramp agent nakládací instrukce od 

vedoucího nakládky a případně je doplní o LMC. 

7.4.1 Definování problému 

Tato kontrola ULD a nakládka leteckého carga může být zdhlouhavá a nefektivní. Kromě 

rychlosti musíme v rámci nespolehlivosti zahrnout i lidský faktor, kdy by bylo značení na zásilce 

špatně porovnáno s loadsheetem, popřípadě by ULD byla špatně uložena do nákladového 

prostoru. Řešení pomocí SG tyto chyby eliminuje. 

7.4.2 Návrh řešení 

Pro tento proces kontroly kontejnerů, které se nakládají do letadla, je vhodná inovace pomocí 

SG. Kontrola carga ramp agentem, bude časově úspornější a přesnější. Následně je možné 

odebrat z celého pracovního procesu brífink s pracovníky nakládky letadla a následné převzetí 

nakládacích instrukcí po nakládce. Potvrzení bude plně automatické pomocí SG. Pracovníci 

budou mít veškeré potřebné údaje o uložení zásilek do letadla zobrazeny na obrazovce SG. 

Upravený proces a postup práce handlingového agenta je na obrázku 42. 
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Obr. 42: Ramp agent – pracovní proces s použitím smart glasses 

(Zdroj: Autor) 
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Způsob, jakým se zobrazují informace o správnosti letu handlingovému agentovi pomocí SG, 

nalezneme na obrázku 43.  

 

                Obr. 43: Identifikace letu pomocí SG 

                    (Zdroj: youtube.com, Changi Airport) 

Vedoucí nakládky bude mít k dispozici pro správné uložení ULD do nákladového prostoru 

letadla následující informace zachycené na obrázku 44 a 45.  

   
          Obr. 44: Uložení ULD pomocí SG 

          (Zdroj: youtube.com, Changi Airport) 

 

 
         Obr. 45: Uložení ULD pomocí SG 2 

         (Zdroj: youtube.com, Changi Airport) 
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Pro správnou a bezproblémovou funkčnost SG na letištních plochách, pro skenování ULD je 

nutné zavést nové značení leteckých kontejnerů a palet v podobě na dálku viditelných QR 

kódů, příklad značení je na obrázku 46. 

 

Obr. 46: QR kód na PMC, pro skenování smart glasses 

   (Zdroj: youtube.com, Changi Airport) 

 

 Vize navrhovaného systému 

Hlavním cílem této kapitoly byla analýza problematických procesů při odbavování leteckého 

carga. Identifikace problémových kroků a vytyčení jednotlivých řešení byla zvolena na základě 

použité technologiie, jejímiž zástupci jsou webové rozhraní NET Genium a smart glasses. 

Sjednocením těchto technologií a implementováním do přepravního procesu cílíme na 

vyřešení problému skenování zásilek a leteckých kontejnerů, které je z pohledu pracovní 

logistiky nedokonalé. Autor navrhuje možné řešení pro automatické odesílání informativních 

e-mailů příjemci zásilky, po importu na sklad a dočasnému uskladnění na cargo terminálu. 

Popis pracovního postupu handlingového agenta, který by nově využíval technologii SG, je 

jeden ze stěžejních bodů této části. Otázkou budoucnosti se může jevit vytvoření systémového 

modelu na Letišti Václava Havla, pro řešení a využívání autonomních vozidel po drahách 

letiště, který by řešil otázku nedostatku kvalifikovaného personálu. Z pohledu této práce je 

však tento bod řešen teoreticky, popisuje prvopočátky tohoto systému ve světe.    
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8 Integrace nových technologií při distribuci 

zásilek na letištních plochách 

Tato část praktické práce popisuje integraci nových technologií, použitých v navrhovaném 

systému pro lepší zpracování leteckého carga z kapitoly 7. Integrace je popsána pomocí 

datových modelů, vytvořených v programu Enterprise Architect. Hlavním předmětem této 

kapitoly je modernizace a zefektivnění procesu skenování ULD a zásilek na cargo terminálu 

Menzies Aviation za pomocí smart glasses a systému NET Genium.  

 Skenování ULD a PMC 

Pro proces skenování zásilek a ULD z kapitoly 7.2, byly pro nově navrhovaný systém 

definovány následující role: ULD kontrolor je pozice, kterou na cargo terminálu zastává 

vedoucí skladníků, popřípadě vedoucí celé směny. Není to tedy oficiálně uznávané 

pojmenování dané pracovní pozice. Pro lepší orientaci v textu, budeme pracovat právě s tímto 

pojmenováním. Druhou rolí je pak správce systému NET Genium, jak je znázorněno na 

obrázku 47. 

 

        Obr. 47: Role procesu 

        (Zdroj: Autor) 

 

ULD kontrolor 

Úlohou ULD kontrolora je skenování zásilek, ULD a evidence v systému JettWare. 

Správce NG 

Úlohou správce NG je kontrola přijatých dat do databáze a řešení potíží a nepředvídatelných 

situací, které se mohou vyskytovat za provozu. Správcem by měl být zpravidla uživatel 

(Menzies Aviation), který má přístup do aplikace JettWare. Do systému NG se bude v provozu 
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přistupovat minimálně a nebudou tak kladeny vyšší požadavky na časovou náročnost. Z toho 

důvodu se jeví jako vhodné řešení využití ULD kontrolora jako správce NG. Pro správce NG 

je nutné zařídit školení pro práci v systému. 

8.1.1 Architektura modulu NET Genium 

Následující podkapitola, společně s obrázkem 48, definuje softwarovou architekturu systému 

NET Genium v návaznosti na aplikaci JettWare. Pro instalaci webové aplikace NET Genium 

je nutné mít na serveru nainstalován nástroj Server manager od společnosti Microsoft a jeho 

rozšiřující modul Internet Information Services (IIS). Pomocí IIS je celá aplikace NG 

konfigurována a upravována podle potřeb uživatelů a procesů. Na následujícím diagramu 

vidíme nejdůležitější komponenty celého systému. Pro jasnější představu autor jednotlivě 

rozepisuje každý z nich. 

 

        Obr. 48: Softwarová architektura NET Genium a JettWare  

        (Zdroj: Autor) 

 

8.1.2 Prvky systému 

Komponenty webové aplikace NG jsou rozděleny na zákadě jejich vnitřního využití pro 

samotný systém a pro zákaznické řešení. Mezi ty nejdůležitější patří: 

 Složka: Files – Adresář aplikace obsahuje veškeré souborové přílohy uložené 

v  aplikaci. 

 Složka: Logs – Adresář obsahující logovací soubory aplikace. Vytváření logovacího 

souboru po přihlášení uživatele do systému. 

 Složka: Temp – Adresář pro dočasné soubory aplikace. 

 DLL library (framework) - Knihovny dodávané s frameworkem. 
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 Custommer DLLs – Uživatelské knihovny. 

 DB Server – Databázový server. 

 IIS – Internet Information Services. 

 NET Genium.dll (core) 

Jádro aplikace – Framework, spuštěno v IIS. Zabezpečuje následující oblasti: 

o HTML prostředí aplikace – generování formulářů a stránek 

o Udržuje session 

o Zabezpečení celé aplikace 

o Funkce podporované frameworkem 

 NET Geniumconection.dll (communication) 

Zabezpečuje následující oblasti: 

o Funkce / objekty pro práci s daty 

o Funkce využívané v externích aplikacích 

 ngef.dll (custommer functions) 

Zabezpečuje následující oblasti: 

o Knihovna obsahuje vlastní funkce zákaznického řešení (otevřený konstruktor). 

8.1.3 Naplánované úlohy 

Naplánované úlohy pro řešení procesu jsou popsány na obrázku 49. Jsou vytvořeny 

v prostředí Windows, na serveru, kde je nainstalován software NG. Naplánované úlohy se 

budou spouštět každých 10 minut pro zachování nejaktuálnějších informací o zásilkách. 

Časové intervaly jsou flexibilní, nejsou vázány k jiné funkcionalitě, a tudíž se dají kdykoliv 

změnit. 

 

  Obr. 49: Naplánované úlohy na serveru (tvorba a odeslání xml)  

            (Zdroj: Autor) 
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8.1.4 Základní komponenty systému 

Základní komponenty nově navrženého procesu skenování zobrazuje obrázek 50. Na základě 

procesu skenování, zajištěným ULD kontrolorem, se hodnoty uloží pomocí systému NG do 

databáze. V databázi bude každé naskenované zásilce a kontejneru přiřazeno unikátní 

identifikační číslo (ID). Jetliže záznam zásilky nebyl ještě označen jako „Exportováno“ do 

souboru formátu xml, soubor se se záznamem zásilky vytvoří pomocí naplánované úlohy 

a odešle do aplikace JettWare. 

 

   Obr. 50: Komponentní model procesu skenování   

            (Zdroj: Autor) 

 

Aplikace NG obsahuje další informace o dané zásilce, jako je odesílatel, příjemce, obsah ULD, 

stav kontejneru atd. Pro aktualizaci hodnot v NET Genium by bylo žádoucí zajistit aktualizaci 

dat i ze systému JettWare, umožnit komunikace JettWare -> NET Genium, obrázek 51. 

 

 Obr. 51: Komponentní model procesu skenování JettWare -> NET Genium  

          (Zdroj: Autor) 
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8.1.5 Případy užití 

Jako případ užití nového procesu můžeme definovat případ, kdy ULD kontrolor naskenuje 

čárový kód daného ULD, popřípadě zásilky a následně se data odešlou přes NG až do 

systému JettWare, kde se aktualizují stávající záznamy, viz obrázek 52. Tento proces využití 

systému je v našem případě jediný. Zásilkou se během skenování pomocí SG nijak 

nemanipuluje. V systému se mění pouze její stav. 

 

  Obr. 52: Proces skenování ULD a aktualizace v JettWare   

                (Zdroj: Autor) 

 

 Skladování 

Aplikace NG bude v procesu skladování využívána pro automatické odesílání informací 

o zásilce po importu zásilky na sklad, příjemci. Komponentní model na obrázku 53 je 

rozšířením pro model z kapitoly 7.2. 

 

            Obr. 53: Komponentní model pro SMTP server   

            (Zdroj: Autor) 

 

SMTP 

Internetový protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) se využívá k přenosu e-mailů mezi 

počítačovými programy na elektronickou poštu. Využívá přímého spojení, a tak zajišťuje 

doručení pošty od odesílatele k adresátovi. Ten k ní může přistoupit online nebo offline 

prostřednictvím protokolů POP3 nebo IMAP. [34] 
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ResendEMLFiles 

Naplánovaná úloha spouštěná každý den v 6:00 a poté každou půl hodinu. Spustí aplikaci 

ResendEmlFiles.exe v bin adresáři aplikace NET Genium. Tato aplikace se pokusí o znovu 

odeslání neodeslaných e-mailů. 

8.2.1 Případy užití 

Jako případ užití nového procesu můžeme definovat případ, kdy zaměstnanci naskladní 

zásilku do dočasného skladu a potrvzením na SG, odešlou informaci o zásilce do systému 

NG, odkud se automaticky odešle e-mail příjemci zásilky, viz obrázek 54. Odeslání 

informačního e-mailu se týká jen zásilek, které jsou ve stavu RCF a ještě k nim notifikační        

e-mail nebyl odeslán. 

 

       Obr. 54: Proces odeslání informačního e-mailu příjemci   

                     (Zdroj: Autor) 



72 
 

8.2.2 Naplánované úlohy 

Naplánované úlohy pro řešení procesu jsou popsány na obrázku 55. Jsou vytvořeny 

v prostředí Windows, na serveru, kde je nainstalován software NG. Naplánované úlohy se 

budou spouštět každou hodinu pro zachování nejaktuálnějších informací o zásilkách. 

V případě procesu skladování je to naplánovaná úloha pro automatické odesílání informaci 

o zásilce příjemci. 

 

          Obr. 55: Naplánovaná úloha na serveru (odesílání e-mailu)  

                                      (Zdroj: Autor) 

 

 NET Genium – Menzies Aviation 

Aplikace pro evidenci a přehled naskenovaných kódů, pomocí smart glasses, je blíže popsána 

v následující kapitole. Může být brána jako uživatelskou příručkou pro zaškolení zaměstnanců. 

Nutné je připomenout, že aplikace bude pracovat plně automaticky. Ukládání a evidence dat, 

export dat do formátu xml a také odesílání notifikačních e-mailů je provedeno na straně serveru 

nebo samotné aplikace. Uživatel do systému bude přistupovat minimálně. 

8.3.1 Vývoj aplikace 

Prostředí NET Genium je pro vývojáře velice pohodlné a efektivní. Aplikace pro Menzies 

Aviation využívá základní sadu skriptů a javascriptových funkcí. 

Základní posláním skriptů je maximálně zjednodušit serverové operace typu: načítání hodnot 

z aktuálně otevřeného formuláře, načítání hodnot odkudkoliv z databáze, transformace hodnot 

pomocí funkcí, následné uložení hodnot zpět do formuláře, následné uložení hodnot zpět do 
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databáze, odesílání e-mailů, spouštění externích funkcí apod. Kvůli těmto operacím tedy 

programátor nemusí programovat, teprve pro složitější algoritmy je zapotřebí externích funkcí 

napsaných v jazyce C#. 

Pro maximální zjednodušení práce programátora je předem definována sada 

nejpoužívanějších javascriptových funkcí v souboru „NET Genium.js“. Při psaní Javascriptu 

jsou tyto funkce programátorovi našeptávány přímo v CodeMirror editoru a jejich seznam je 

dále spolu s příklady jejich použití k dispozici na webových stránkách. [31] 

8.3.2 Úvod do aplikace 

Na hlavní straně aplikace, obrázek 56, najdeme v horním panelu 3 aplikační skupiny: Hlavní 

stránka, Menzies, Nastavení. 

 Hlavní stránka – slouží pro návrat na úvodní stranu aplikace, s přehledovými tabulkami 

o ULD a zásilkách. 

 Menzies – aplikační skupina vytvořená pro Menzies Aviation a pro řešení problémů, 

definovaných v kapitole 7. 

 Nastavení – nastavení aplikace a uživatelů. 

 

Obr. 56: NET Genium – hlavní strana  

                            (Zdroj: Autor) 
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8.3.3 Hlavní formulář 

Struktura aplikace je rozdělena na formuláře a nahlížecí stránky. Hlavni formulář aplikace je 

zobrazen na následujících obrázkách. Informace o naskenovaném ULD se ukládají právě do 

tohoto formuláře a vytvoří jeden unikátní záznam v databázi. Pomocí nahlížecích stránek, 

které můžeme nalézt v levém panelu, si uživatel zobrazí všechny naskenované ULD a podle 

nastavených filtrů hledat ty, které potřebuje. Formulář je rozdělen do čtyř záložek, z nichž 

každá zobrazuje určité informace o zásilce: 

Obecné: ID záznamu zásilky (nekoresponduje s ULD ID); Stav ULD; Exportováno do xml; 

Čárový kód (text); ULD ID a typ ULD; Aktuální letiště/sklad; Země původu a konečná 

destinace; GUID smart glasses; Obsah ULD (obsahuje čárové kódy zásilek); Stav kontejnerů 

(zevní porušení atd.); 3x Fotografie, viz obrázek 57. 

 

Obr. 57: Hlavní formulář pro evidenci ULD   

(Zdroj: Autor) 
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Důležitým prvkem formuláře je pole Exportováno. V případě, že je pole zaškrtnuté, záznam 

o ULD nebude transformován do formátu xml. 

Uživatelé: zahrnuje informace o uživatelích (jméno a adresa odesílatele a příjemce); tlačítko 

pro odesílání notifikačních e-mailů příjemci při naskladnění zásilky na skladu během importu 

(automatické kliknutí naplánovanou úlohou na serveru), viz obrázek 58. 

 

 Obr. 58: Odesílatel a příjemce dané zásily, ULD 

 (Zdroj: Autor) 
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Aktivity: zobrazuje tabulku s vnořenými záznamy, které zaznamenávají pohyb zásilky nebo 

ULD na skladu, případně změnu stavu, viz obrázek 59. 

 

Obr. 59: Přehled událostí v rámci jednoho ULD  

(Zdroj: Autor) 

Fomulář aktivit vidíme na obrázku 60. V tomto formuláři je možné pojmenovat danou aktivitu, 

například „Změna stavu ULD na RCF“ a vybrat ULD, ke kterému bude aktivita přiřazena. Toto 

je vedlejší funkce, aktivity se budou vytvářet automaticky, při každém naskenování čárového 

kódu. Datum splnění aktivity, aktuální umístění a informace, odkud kam se zásilka přepravuje. 

 

Obr. 60: Formulář aktivity (události)  

(Zdroj: Autor) 
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Ostatní: do této záložky je uložen obrázek čárového kódu a údaje o vzniku, případně změnách 

daného záznamu, viz obrázek 61. Je zde tlačítko pro export dat do xml formátu, které spouští 

opakovaně naplánovaná úloha Windows, vytvořená na serveru. 

 

Obr. 61: Ostatní informace o naskenovaném ULD   

(Zdroj: Autor) 

 

Tlačítko Exportovat data do XML má následující strukturu, obrázek 62. 

 

Obr. 62: Skript pro vytvoření xml souboru  

(Zdroj: Autor) 

 

Je tvořeno externí funkcí „EXPORTDATATOXMLFILE“, ve které je nutné nejdřív zadat 

umístěni vytvořeného souboru na serveru a následně pomocí SQL dotazu definovat tu 

databázovou tabulku, ze které budeme xml vytvářet. V našem případě je to tabulka ng_zasilka, 
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do které evidujeme čárové kódy ULD a zásilek. Následně určíme podmínku, že chceme 

exportovat pouze ty záznamy, které ještě exportovány nebyly, a setřídíme je podle 

identifikačních čísel. Struktura souboru xml je zobrazena na obrázku 63. Pro jednoduchost je 

zobrazen jeden přenášený záznam o evidování zásilky. 

 

            Obr. 63: Struktura souboru xml  

            (Zdroj: Autor) 

Sekce 1: definuje názvy sloupců které jsou vytvořeny v databázi na straně NET Genia 

Sekce 2: obsahuje konkrétní údaje o zásilce 

8.3.4 Nastavení 

V aplikační skupině Nastavení je možné vytvářet uživatele, uživatelské skupiny a různé 

skupiny oprávnění. Předpokladem je, že každý uživatel bude mít administrátorská práva 

a nebude zapotřebí vytvářet nové uživatelské skupiny, viz obrázek 64. 

 

            Obr. 64: Aplikační skupina Nastavení  

                       (Zdroj: Autor) 
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Formulář pro vytvoření nového uživatele obsahuje primárně: Jméno, Příjmení, přihlašovací 

údaje a e-mail, v případě poruchy systému, viz obrázek 65. 

 

     Obr. 65: Uživatelské nastavení aplikace  

     (Zdroj: Autor) 

 

 Integrace systému v prostředí letiště 

Navržený systém z kapitoly 7 je výše integrován pomocí datových modelů do prostředí letiště. 

Je zde popsána webová aplikace pro řízení evidence zásilek a zhotovena provozní příručka 

pro zaměstnance. Jasnější představu o tom, do jaké míry by byl navržený systém nápomocen 

urychlit a zefektivinit přepravní proces, by nám dala pochopitelně jen analýza dat přímo 

z provozu. Tento fakt nám dává jasnější představu o budoucí možnosti rozšíření této práce. 

V důsledku lehké implementace, automatizace daného systému a prakticky minimálních změn 

aktuálního řešení, můžeme ale říci, že je tento systém plnohodnotným a bezporuchovým 

řešením, jehož případné chyby lze řešit nepatrným zásahem do webové aplikace NET 

Genium. V takových případech je také možné využít modulu „Řešení problému“, což je 

komponenta systému, která zajišťuje online podporu poskytovatelem, pro odběratele.  
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9 Závěr 

Práce byla věnována analýze vlastností odbavovacích procesů evropských letišť, která patří 

na území evropského kontinentu k hlavním představitelům přepravy leteckého nákladu a mají 

nezastupitelný význam v síti letecké nákladní dopravy. Vývoj objemu přepravy nákladu 

v porovnání s přepravou cestujících na 5 vybraných letištích byl zaznamenán za období  

2010–2017. Ze zpracovaných statistik můžeme řící, že největší vývoj zaznamenalo letiště 

Charlese de Gaulla v Paříži, které se za toto období dostalo mezi prvních 10 největších letišť 

světa v žebříčku objemu přepravy zboží a pošty. Tyto statistiky nám dále poskytují přehled 

o potenciálu letiště v rámci nákladní přepravy a o míře zvyšující se poptávky po letecké 

dopravě v daném regionu. Společně s objemem převezeného nákladu sleduje studie také míru 

implementace nejnovějších technologií na vybraných letištích pomocí měsíčních reportů IATA. 

V rámci této studie byla potvrzena původní hypotéza, že letiště, která patří v počtu 

převezeného nákladu a pošty mezi největší, budou i technologicky nejvyspělejší. Technologie, 

které lze označit za inovativní a které práce popisuje, jsou aktuálními technologickými 

vylepšeními, která se v praxi snaží aplikovat mezinárodní asociace IATA. Na vybraných 

letištích jsou identifikovány komponenty v odbavovacím procesu leteckého carga, které 

značně usnadňují a zefektivňují celý proces přepravy na úrovni cargo terminálu.  

Nedílnou součásti teoretické části je popis vztahu letiště k celkovému logistickému řetězci. 

Autor popisuje základní koncept od vyzvednutí zásilky od odesílatele až po předání příjemci. 

Definuje jednotlivé role a odpovědnosti v celém přepravním postupu. Zvláštní pozornost je pak 

věnována popisu práce handlingového agenta, jehož rolí se zabývá část praktická. Do 

celkového procesu odbavování carga je nutné zahrnout kroky a postupy na cargo terminálu, 

od převzetí zásilek, po složení do ULD kontejnerů až po export na letištní plochu. Tyto kroky 

jsou podrobně popsány na obecném modelu a také pomocí operačního plánu neziskové 

skupiny Cargo iQ. Tato práce se také věnuje podrobně dokumentaci, která je společně 

s leteckým nákladem k dispozici po celou dobu přepravního procesu a stává se předmětem 

pro analýzu slabých míst. 

Hlavním účelem diplomové práce je návrh systému pro digitální zpracování zásilek leteckého 

carga s využitím moderních technologií. Pro zmapování aktuální situace na cargo terminálu 

byla nutná autorova návštěva na Menzies Aviation na Letišti Václava Havla v Praze. Zde 

nejprve došlo k porovnání a pochopení celého procesu přepravy a skladování zásilek 

s obecným modelem, popsaným v teoretické části. V druhé části byla provedena analýza 

celkového procesu odbavení leteckého carga. Dále došlo na identifikaci subprocesů, které 

jsou v celkovém postupu neefektivní a nikterak neusnadňují práci pozemním agentům. V rámci 
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studie leteckého nákladního průmyslu byly vybrány technologie, které vybrané procesy učinní 

výkonnějšími. Mezi tyto technologie patří webová aplikace NET Genium a smart glasses pro 

zobrazení rozšířené reality pracovníkům letiště. Za pomocí těchto technologií byl navržen nový 

systém, který učiní přepravní proces efektivnějším. Výhodou je pak jeho snadná implementace 

do provozu, kdy si vystačíme se základními servovými operacemi a finanční dostupnost. Popis 

technologií je pak obecně popsán v samostatné kapitole.  

Nově navržený systém se věnuje zlepšení postupu skenování zásilek, PMC a ULD na skladu 

a evidenci, naskenovaných informací do systému JettWare. Řeší automatické odesílání zpráv 

příjemci, které oznamují, že je zásilka připravena k vyzvednutí ze skladu. Usnadňuje práci 

handlingového agenta na letištní ploše při nakládání a odbavení letadla. Rozšiřuje možnosti 

práce pro skladníky cargo terminálu při ukládání zásilek do dočasného skladu při importu. 

Jasnější obraz o možnostech využití nových postupů nám dává využití této nové technologie 

na jiných letištích, popřípadě úložných skladech. 

Integrace nových technologií při distribuci zásilek na letištních plochách je graficky znázorněna 

pomocí datových modelů, vytvořených v programu Enterprise Architect. Pomocí těchto modelů 

je v práci graficky zpracován celý proces odbavení carga na nákladním terminálu a stavy 

zásilek během jednotlivých kroků přepravy. Mimo jiné je zpracován kompletní komponentní 

model nového systému jako celku, tak model popisující jednotlivé funkční části systému NET 

Genium, jakožto hlavního nástroje pro řešení nových procesů. Práce by mohla být v budoucnu 

rozšířena o analýzu dat, která by vznikla z aplikování nového systému do provozu. Jelikož 

nové technologie plyně navazují na aktuálně používaný systém JettWare a technicky jej 

rozšiřují, nabízí se otázka, zda by nebylo lepší programově upravit podle požadavků provozu 

právě tento systém. Finanční náročnost je oproti aplikování autorova řešení několikanásobně 

vyšší z důvodu, že by se změny musely aplikovat na všech letištích, který JettWare využívají. 

Systém, který je popsán v této práci, lze velmi obratně implementovat lokálně na jednom letišti.  

Vzhledem k neustále rostoucí poptávce po letecké dopravě by v budoucnosti mohla být řada 

významných evropských letišť v rámci přepravy carga přetížena. Diplomová práce nám dává 

jasnější představu o logistickém řetězci přepravy leteckého carga. Identifikuje a navrhuje nová 

řešení, která mají zefektivnit celý proces přepravy. Je specifikována jako základní podklad pro 

budoucí studie technologií, které nesou přívlastek „Smart“ a s jejímž nasazením se počítá 

do budoucnosti.  
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Příloha  B – Air Waybill 

 

(Zdroj: http://www.kkfreight.com/documents/Air_Way_Bill_sample.pdf) 
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Příloha B – Cargo Manifest 

 

(Zdroj: ICAO International Standards and Recommended Practices. Annex 9. 2017) 
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Příloha C – Loadsheet  

 

(Zdroj: Airbus: getting to grips with weight and balance) 


