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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce „Alternativní metody postupů nezdařeného přiblížení 

letounů B738 SW Group“ je analýza nedostatečně vhodných postupů v oblasti 

nezdařeného přiblížení letounů B737-800, které jsou v současnosti aplikovány. První 

část se zabývá přesnějším způsobem výpočtu gradientu stoupání a nalezení způsobu 

jednoduché aplikace v praxi. Druhá část pojednává o možnosti využití alternativních 

postupů nezdařeného přiblížení, konkrétně na mezinárodním letišti Hamid Karzai  

ve městě Kábul. Obě úlohy jsou řešeny v rámci mezí, které současné předpisy 

dovolují. Cílem je najít cestu k řešení a následná tvorba doporučení společnosti 

Smartwings. 
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Abstract 

The subject of the master’s thesis “Alternative Methods of Missed Approach 

Procedures of B738 Aircraft at SW Group“ is an analysis of dissatisfactory procedures 

currently applied in the phase of missed approach of B737-800 aircraft, which are 

currently applied. The first part of the thesis concentrates on a more precise procedure 

of calculating missed approach climb gradient and finding an easy way of implementing 

such procedures into practice. The second part concentrates on the posibility of using 

alternate methods of missed approach, specifically at the Hamid Karzai international 

airport in the city of Kabul. Both tasks are analysed and solved within boundaries, 

which the relevant laws allow. The goal is to find a path towards a solution and  

a subsequent recommendation to Smartwings company. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

A/P  Autopilot     Autopilot 

AAL  Above aerodrome level   Nad úrovní letiště 

AFDS  Autopilot flight director system    

AFM  Airplane flight manual    Letová příručka 

AGL  Above ground level    Nad úrovní země 

AIP  Aeronauctical information publication Letecká informační příručka 

AIRAC  Aeronauctical information regulation  Regulovaný systém řízení  

   and control     leteckých informací 

AltMOC Alternative means of compliance 

ALW  Actual landing weight    Skutečná přistávací hmotnost 

AMSL  Above mean sea level   Nad střední hladinou moře 

ANP  Actual navigation performance  Skutečná navigační výkonnost 

APCH  Approach     Přiblížení 

AR  Authorization required    

BP        Bod překrytí 

BRP  Brake release point    Bod zahájení vzletu 

BV  Barometric altimeter    Barometrický výškoměr 

CAT  Category     Kategorie 

CDFA  Continuous descend final approach  Konečné přiblížení stálým 

         klesáním 

CDL  Configuration deviation list     

CDU  Control display unit 

DA  Decision altitude    Nadmořská výška rozhodnutí 

DDG  Dispatch deviation guide 

DEP  Departure     Odlet 
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DER  Departure end of the runway   Odletový konec dráhy 

DF  Direct to fix 

DH  Decision height    Výška rozhodnutí 

DME  Distance measuring equipment  Měřič vzdálenosti 

EASA  European Aviation Safety Agency  Evropská agentura pro 

         bezpečnost letectví 

EDDH  Hamburg airport    Letiště Hamburk 

EFB  Electronic flight bag 

EFP  Engine fail procedure 

EHAM  Amsterdam Airport Schipol   Letiště Amsterdam Schiphol 

EU  European Union    Evropská unie 

FAA  Federal Aviation Administration  Federální letecká správa 

FAF  Final approach fix    Fix konečného přiblížení 

FAP  Final approach point    Bod konečného přiblížení 

FAS  Final approach sector    Sektor konečného přiblížení 

FCOM  Flight crew operations manual 

FCTM  Flight crew training manual 

FL  Flight level     Letová hladina 

FMS  Flight management system 

FT  Feet      Stopa 

GBAS  Ground-based augmentation system Systém s pozemním rozšířením 

GLS  GBAS landing system   Systém pro přistání GBAS 

GPS  Global Positioning System   Globální navigační systém 

GS  Glide slope     Sestupová rovina 

HL  Height loss     Ztráta výšky  

hPa  Hectopascal     Hektopascal 
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HEGN  Hurghada International Airport  Mezinárodní letiště Hurghada 

HWC  Headwind component   Čelní složka větru 

IATA  International Air Transport Association Mezinárodní asociace leteckých 

         dopravců 

IC  Improved climb    Zlepšené stoupání 

ICAO  International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace pro civilní 

         letectví 

IFR  Instrument flight rules    Pravidla pro let podle přístrojů 

ILS  Instrument landing system   Systém pro přesné přiblížení 

         a přistání 

IMC  Instrument meteorological conditions Meteorologické podmínky pro let 

         podle přístrojů 

ISA  International standard atmosphere  Mezinárodní standardní atmosféra 

KG  Kilogram     Kilogram 

KIAS  Knots indicated airspeed   Indikovaná vzdušná rychlost 

         v uzlech 

KTAS  Knots true airspeed    Pravá vzdušná rychlost v uzlech 

KTS  Knots      Uzel 

Lbf  Pound of force    Libra síly 

LFPG  Paris Charles de Gaulle Airport  Letiště Charlese de Gaulla 

LKPR  Václav Havel Airport Prague   Mezinárodní letiště Václava Havla 

         Praha 

LNAV  Lateral navigation    Směrová navigace 

LOC  Localizer     Kurzový maják ILS 

LPV  Localizer performance with vertical  Výkonnost směrového majáku 

   guidance     s vertikálním vedením 

m  Meter      Metr 

MAA  Missed approach altitude   Výška nezdařeného přiblížení 
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MACG  Missed approach climb gradient  Gradient stoupání nezdařeného 

         přiblížení 

MAPt  Missed approach point   Bod nezdařeného přiblížení 

MAS  Missed approach sector   Sektor nezdařeného přiblížení 

MCT  Maximum continuous thrust   Maximální trvalý tah 

MDA  Minimum descent altitude   Minimální nadmořská výška pro 

         klesání 

MDH  Minimum descent height   Minimální výška pro klesání 

MEL  Minimum equipment list   Seznam minimálního vybavení 

MFC  Maximum fuel capacity   Maximální kapacita paliva 

MLS  Microwave landing system   Mikrovlnný přistávací systém 

MLW  Maximum landing weight   Maximální přistávací hmotnost 

MOC  Minimum obstacle clearance   Minimální výška nad překážkami 

MSA  Minimum sector altitude   Minimální sektorová nadmořská 

         výška 

MTOW  Maximum take off weight   Maximální vzletová hmotnost 

MVP  Maximum obstacle altitude    Maximálni nadmořská výška 

         překážek    

NDB  Non-directional beacon   Nesměrový radiomaják 

NG  Next Generation      

NM  Nauctical mile     Námořní míle 

OAKB  Hamid Karzai International Airport   Mezinárodním letiště Hamid 

         Karzai 

OM  Operations manual    Provozní příručka 

OPT  Onboard performance tool    

PAR  Precision approach radar   Přesný přibližovací radar 

PDG  Procedure design gradient   Navrhovaný gradient pro daný 

         postup 
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PET  Performance engineers tool   Performance engineers tool  

PLLW  Performance limited landing weight  Výkonnostně omezená přistávací 

         hmotnost 

PLTOW Performance limited take-off weight  Výkonnostně omezená vzletová 

         hmotnost 

PM  Pilot monitoring    Pilot monitorující 

PMACG Performance missed approach climb  Požadovaný gradient stoupaní 

   gradient     nezdařeného přiblížení 

QRH  Quick reference handbook    

RAIM  Reciever autonomous integrity monitoring Autonomní monitorování integrity 

         přijímače 

RF  Radius to fix     Po oblouku s konstantním 

         poloměrem do fixu 

RMACG Required missed approach climb gradient Požadovaný gradient stoupaní 

         nezdařeného přiblížení 

RNAV  Area navigation    Prostorová navigace 

RNP  Required navigation performance  Požadovaná navigační výkonnost 

RV  Radio altimeter    Radio výškoměr 

RWY  Runway     Dráha 

ŘLP        Řízení letového provozu  

SID  Standard instrument departure  Standardní přístrojový odlet 

SOC  Start of climb     Začátek stoupání 

SOP  Standard operating procedures  Provozní postupy 

SPA  Specific approvals    Zvláštní oprávnění 

SPD  Speed      Rychlost 

SRA  Surveillance radar approach   Přiblížení přehledovým radarem 

STAR  Standard instrument arrival   Standardní přístrojový přílet 

SW  Smartwings     Smartwings 
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TACAN UHF tactical air navigation aid  Taktický letecký navigační systém 

         UHF   

TAS  True airspeed     Pravá vzdušná rychlost 

TERPS United States standards for terminal  

   instrument procedures 

TF  Track to fix     Trať do fixu 

THR  Threshold     Práh dráhy 

TODA  Take-off distance available   Použitelná délka vzletu 

TO/GA  Takeoff/go-around    Mód Takeoff/go-around 

TORA  Take-off run available    Použitelná délka rozjezdu 

TWC  Tailwind component    Zadní složka větru 

ÚCL        Úřad pro civilní letectví 

UHF  Ultra high frequency    Ultrakrátké vlny 

USD  United States Dollar    Americký dollar 

VFR  Visual flight rules    Pravidla pro let za viditelnosti 

VHF  Very high frequency    Velmi krátké vlny 

VNAV  Vertical navigation    Vertikální navigace 

VOR  Very high frequency omnidirectional  VKV všesměrový radiomaják 

  range 

WPT  Way-point     Traťový bod 

˚C  Stupeň Celsia     Degrees Celsius 

2D  Dvoudimenzionální    Two-dimensional 

3D  Trojdimenzionální    Three-dimensional 
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DEFINICE 

Níže jsou uvedeny základní obecné termíny, se kterými se v práci pracuje. 

Bleed air – vzduch, který je odebírán z pohonné jednotky a využíván systémem 

vzduchotechniky. 

Brake release point (BRP) – bod, ve kterém se uvažuje zahájení vzletu. 

Engine fail procedure (EFP) – náhradní postup odletu, který splňuje kritéria odletu dle 

předpisu AIR OPS v případě selhání pohonné jednotky během vzletu. 

FMC position – nejpravděpodobnější poloha letounu, vypočtena systémem FMS na základě 

vstupů navigačních zařízení. 

Fuel tankering – převoz paliva vzduchem, resp. navážení paliva na následující let,  

např. za účelem ekonomického benefitu nebo nedostupnosti paliva v destinaci. 

ISA (mezinárodní standardní atmosféra)1 – Uskupení několika veličin popisujících atmosféru, 

které jsou svými hodnotami standardizované ICAO a vytváří standardní model atmosféry. 

Tyto hodnoty, respektive odchylky, jsou klíčové pro správné fungování palubních přístrojů  

a důležité pro vhodné stanovení výkonnosti letounu (oboje je vztaženo k ISA), což je z části 

jedna z podmínek, která je v analýze podstatná. Během praktických situací lze pracovat 

s absolutní hodnotou konkrétní veličiny, nebo s odchylkou od standardní hodnoty. Níže jsou 

vypsány standardizované veličiny, jejich standardní hodnoty na hladině moře, gradienty 

změny s výškou a patřičné jednotky. 

- h = 0 FT = hladina moře 

- tvzduchu = 15˚C 

- pvzduchu = 101325 Pa 

- ρvzduchu = 1,225 KG/m3 

- teplotní gradient tvzduchu = - 0,65˚C/100 m výšky 

Korekce na vítr (tzv. wind additive) – rychlostní přídavek aplikován k rychlosti Vrefxx. Přesná 

pravidla výpočtu jsou popsána v kapitole 4.3 Výkonnost. 

OPT – software používaný piloty společnosti Smartwings k výpočtu údajů výkonnosti  

pro vzlet a přistání. 

Overlay – překrytí tratě konvenční navigace tratí, která je založená na RNAV/RNP 

postupech. 

                                                
1 [31] 
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Performance missed approach climb gradient (PMACG) – skutečná hodnota dosahovaného 

MACG. 

Required missed approach climb gradient (RMACG) – požadovaný minimální MACG daným 

postupem nezdařeného přiblížení. 

SOP – Standardní provozní postupy, podle kterých posádky letounů postupují během letu. 

TO/GA – mód tahu pohonných jednotek a vertikální mód AFDS. Zajišťuje hodnotu tahu  

a vedení ve vertikální rovině pro fáze vzletu a nezdařeného přiblížení. Nemusí se vždy jednat 

o maximální hodnotu tahu.  

UP spd – rychlost odpovídající manévrovací rychlosti pro stupeň vztlakové mechanizace 0. 

Vef – rychlost, při které se během rozjezdu předpokládá selhání kritické pohonné jednotky. 

Vrefxx – hodnota referenční rychlosti přiblížení pro daný stupeň vztlakové mechanizace. Znaky 

„xx” jsou zastoupeny číselným údajem stupně klapek vztlakové mechanizace. 

Zaokrouhlení do bezpečna – Zaokrouhlení probíhající tak, že je daná hodnota veličiny 

zaokrouhlena na více omezující hodnotu patřičné veličiny a ne dle standardních 

matematických pravidel z důvodu zvýšení bezpečnosti. 
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1 ÚVOD 

Letecká doprava patří mezi nejbezpečnější formy přepravy. Je toho dosaženo kvalitním 

systémem předpisů, pravidel a zároveň provozních postupů, výcviků personálu a vývojem 

techniky, které z těchto pravidel vycházejí. Zaručují vysokou úroveň bezpečnosti, na který se 

mohou nejen cestující spolehnout. 

Výhodou tohoto systému předpisů je, že stanovuje pravidla, která musí dané subjekty 

dodržovat, ale zároveň dává jistou úroveň volnosti v rámci hledání konkrétních řešení. 

Jednotliví provozovatelé mohou nalézt jeden způsob řešení a bez problému jej používat, 

zatímco jiný provozovatel využívá jiný způsob řešení a postupů, který vyhovuje jeho 

potřebám a též splňuje předpisové požadavky. Oba způsoby musí splňovat stejnou úroveň 

bezpečnosti. 

Letouny mohou létat na běžná letiště, která nejsou nikterak významná svými vlastnostmi, 

nebo i na letiště, která mohou být pro provozovatele komplexnější z hlediska výkonů  

a postupů. Jedná se například o lokality, které jsou pod vlivem extrémního počasí, 

omezeného vybavení letiště či letiště, která se nachází v hornatém terénu. Vlivem 

extrémních vlivů a nutnosti zachování úrovně bezpečnosti je v některých případech nutné 

obětovat jistou ekonomickou výkonnost. Bezpečnost a ekonomika si v některých případech 

protiřečí. Bezpečnost je však vždy na prvním místě bez možnosti kompromisu. 

Cíle této diplomové práce jsou dva. Jedná se o cíle, které by využitím alternativních metod 

postupů umožnily zvýšit ekonomickou hodnotu jednotlivých letů společnosti Smartwings  

na typu letounu Boeing 737-800, ale zároveň zachovaly stejnou úroveň bezpečnosti 

předepsanou zákony. Nejedná se zcela nutně v pravém slova smyslu o využití výjimek 

v předpisech, pouze využití alternativních metod, které zákony dovolují, byť s nutností 

dodatečného schválení. Cílem je nalezení cesty ke splnění úkolů s ukázkou praktického 

řešení a následné tvorby doporučení společnosti Smartwings. Praktická implementace této 

cesty může být trnitá, ale bezpečná. Bezpečnost je vždy prioritou. 

Prvním cílem je vyhodnocení a nalezení vhodnějšího způsobu výpočtu výkonnosti letounu  

ve fázi nezdařeného přiblížení, konkrétně ve výpočtu gradientu stoupání. Jedná se  

o nalezení způsobu, který by reálně reflektoval skutečnou výkonnost letounu v průběhu 

celého stoupání. Snahou je nevyužívat zcela nutně globálně nejvíce omezující možnosti, neb 

ve většině případů budou příliš omezující. 

Druhým cílem je nalezení alternativní metody postupu nezdařeného přiblížení  

na mezinárodním letišti Hamid Karzai ve městě Kábul. Letiště se nachází v hornatém terénu, 

což omezuje právě letecké společnosti v maximalizaci využití jejich letounů. Snaha je 
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v analyzování alternativních možností nezdařeného přiblížení, které patřičné zákony  

a předpisy umožňují. Nalezení vhodných postupů by zajistilo zvýšení možností, které by 

letecká společnost Smartwings mohla využít v rámci provozu svých strojů.  
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1.1 Teoretický úvod 

Postupy, které jsou v této diplomové práci popsány, jsou založeny na snaze zefektivnění 

provozu letounů B737-800 společnosti Smartwings ve fázi nezdařeného přiblížení. První 

úloha se zabývá novým způsobem výpočtu PMACG, který by byl aplikován obecně na všech 

letištích společnosti Smartwings, v rámci OPT. Druhá úloha se zabývá alternativními 

metodami postupů nezdařeného přiblížení, konkrétně ve využití EFP. Tato úloha je 

zaměřena na mezinárodní letiště Hamid Karzai (ICAO označení OAKB) ve městě Kábul. 

Postupy přiblížení letiště OAKB momentálně omezují přistávací hmotnost letounů v rámci 

nedostatečné výkonnosti stoupání během postupu nezdařeného přiblížení. V současné době 

se nutné zvýšení výkonnosti projeví snížením množství paliva, které se bude převážet. 

V případě nadále nedostatečné výkonnosti je nutné letoun odlehčit o platící zatížení před 

odletem. Obě varianty jsou nežádoucí.  

Předpisy, které je nutné brát v úvahu, jsou ICAO doc. 8168, jakožto konstrukční předpis tratí, 

a Nařízení komise (EU) č. 965/2012 (AIR OPS) v roli provozního předpisu pro evropské 

provozovatele obchodní letecké dopravy. Toto zefektivnění je tvořeno ve snaze zůstat 

v mezích předpisů a tudíž využít prostor a možnosti, které předpisy jako takové v současné 

formě umožňují využít pomocí certifikace v rámci tzv. Alt.MOC – alternate means  

of compliance. V rámci diplomové práce budou popsány pouze potřebné teoretické části 

nutné k chápání problematiky. 

Výsledkem výše uvedených opatření by bylo efektivnější využití publikovaných postupů  

a tudíž možnosti zvýšení hmotnosti letounu (platícím nákladem, převozem vyššího množství 

paliva apod.), která je postupy letiště OAKB omezena. Toto by mělo za následek vyšší 

ekonomické zisky, respektive menší ekonomické ztráty a zvýšení spolehlivosti provozu 

v rámci dodržení stejné úrovně bezpečnosti. 

 

1.2 Letoun  B737 

Letoun B737 je vyráběn od roku 1967 a vyrábí se v různých variantách dodnes. Jedná se  

o dvoumotorový, proudový, úzkotrupý letoun výkonnostní třídy A na krátké a střední tratě, 

pojme až 220 cestujících. Je to nejpopulárnější dopravní letoun v historii, s celkovým počtem 

objednávek téměř 15 000 kusů a počtem dodaných letounů téměř 10 000 kusů, létající  

po celém světě i za extrémních povětrnostních podmínek. Za více než 50 let pochopitelně 

došlo k mnoha úpravám na typu. Letoun se tudíž dělí na generace, které tyto úpravy 

rozlišují, a to následovně: 
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- Original (verze -100/-200) 

- Classic (verze -300/-400/-500) 

- Next Generation (verze -600/-700/-800/-900)   

- MAX (verze -MAX7/-MAX8/-MAX9/-MAX200) 

                [1,2,4] 

V současné době se vyrábí generace NG (vyjma verze -600) a MAX. NG se vyrábí již 

přibližně 20 let. Nejpopulárnější je verze -800, s celkovým počtem dodaných letounů téměř 

5000 kusů, tzn. polovina všech dodaných B737. Generace MAX je dodávána od roku 2017 

s téměř 5000 objednanými kusy. 

       [1,2,3,4] 

V rámci této práce bude důraz veden na typ Boeing 737-800. Podrobnější informace o typu 

jsou následovně: 

- MTOW: 79,0 tun 

- MLW: 66,3 tun 

- MZFW: 62,7 tun 

- MFC: cca 20,0 tun 

- Maximální dostup: 41 000 FT 

- Kapacita cestujících: 189, dle konfigurace 

- Maximální výkon motorů: 26 000 lbf (označováno též jako 26K) 

       

[1,2,3,4,15] 

 

1.3 Smartwings 

Společnost Smartwings je největší český dopravce, působí na trhu již od roku 1997. 

Společnost je charakteristická provozováním jak pravidelných letů, tak zároveň 

provozováním charterových letů (v minulosti pod značkou Travel Service, a.s.). Zároveň 

pronajímá svá letadla cizím provozovatelům v rámci tzv. wet-lease a dry-lease. Lety tudíž 

provozuje nejen po Evropě, ale během celého roku létá celosvětově. Největší bází je letiště 

Václava Havla Praha – LKPR. 

[5,33] 
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Smartwings provozuje převážně několik desítek letounů typu B737 generací NG a MAX, 

konkrétně: 

- B737 – 700 

- B737 – 800 

- B737 – 900ER 

- B737 – MAX8 

Provozuje i letouny kategorie Business Jet, konkrétně typ Cessna Sovereign. 

[6] 

Mezi zájmy společnosti též patří poskytování letounů specifickým potřebám zákazníků, kteří 

mimo jiné vyžadují létat na obtížnější, výkonnostně omezená letiště, vyžadující zvláštní 

postupy. 

[33] 
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2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Předpisy jsou to, co vytváří systém, ve kterém se v letectví pohybujeme a jsou to ty aspekty, 

které činí leteckou dopravu tak bezpečnou. V rámci analýzy záležitostí této diplomové práce 

je nutné uvažovat různé druhy předpisů, které se pokaždé vztahují na určitou část 

problematiky. Je nutné rozlišovat předpisy vztahující se na provozovatele; pro certifikaci 

letounu k provozu; vztahující se na samotný provoz a zároveň je nutné předpisy rozlišovat 

dle geografické lokality, tzn. FAA (americké předpisy) a EASA (evropské předpisy). 

Vzhledem k tomu, že Česká republika spadá pod agenturu EASA, tak na všechny české 

provozovatele se vztahují i její předpisy. V rámci diplomové práce budou uvažovány jen  

ty předpisy, které se přímo vztahují na provoz. 

 

2.1 Předpisový úvod 

2.1.1 ICAO doc. 8168 

Dopravní letouny létají převážně podle tzv. pravidel letu podle přístrojů, neboli IFR 

(instrument flight rules). Tvorba konstrukce tratí je popsána v předpisu ICAO doc. 8168. 

Dokument je rozdělen na svazek I a svazek II (Volume I a Volume II). První část se zabývá 

postupy pro létání podle přístrojů, druhá část samotnou konstrukcí tratí a celého systému, 

včetně ochranných prostor.  

[7,8] 

Druh letu podle přístrojů se řídí přísnějšími kritérii oproti letu podle vidu, tzv. VFR, a rozděluje 

fáze letu na několik částí: 

- Odlet 

- Traťový let 

- Přiblížení 

o Příletová trasa-STAR 

o Počáteční 

 Vyčkávání 

o Střední  

o Konečné 

 Přiblížení okruhem 

o Nezdařené 

 Počáteční 

 Střední 
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 Konečné 

Předpis obdobně řeší i postupy pro vrtulníky. 

[7] 

V rámci řešení problematiky diplomové práce budou v následujících kapitolách detailněji 

popsány pouze záležitosti konečného a nezdařeného přiblížení. Zbylé postupy byly 

vyjmenovány pouze pro úplnost. 

Předpis ICAO doc. 8168 se zabývá převážně konstrukční částí tratí, pro přehled provozních 

pravidel je nutné využít jiných předpisů provozních prostupů. Konkrétně pro státy EASA  

a provozovatele obchodní letecké dopravy je závazné Nařízení komise (EU) č. 965/2012 

(dále AIR OPS). Pilot však musí znát předpisy oba. Předpis AIR OPS je přesněji rozebrán 

v kapitole 2.1.2 Nařízení komise (EU) č. 965/2012 (AIR OPS). 

                 

[7,9,10] 

 

2.1.1.1 Ochranné prostory 

Vzhledem k tomu, že let IFR předpokládá, že bude proveden za podmínek IMC, tak je nutné 

zajistit ochranu od překážek jinými, než vizuálními způsoby k zaručení alespoň minimální 

bezpečné výšky nad překážkami – MOC. Je zaveden systém tzv. ochranných prostorů, který 

v závislosti na fázi letu definuje minimální výškový rozstup od překážek, a ve kterém je 

nutné, aby pilot letěl. Ochranné prostory si lze představit jako zajištění vertikálního rozstupu 

(MOC) od překážek v určitém horizontálním rozmezí. Pro potřeby této práce budou prostory 

nazývány horizontální a vertikální ochranný prostor. Vertikální rozstupy od překážek jsou 

založeny na základě stanovení jednoho z následujících: 

- minimální bezpečné výšky letu 

- minimálního gradientu stoupání 

v rámci určitého horizontálního rozmezí k zajištění dodržení MOC. Každá část letu (odlet, 

traťový let, přílet) má svoje specifika ochranných prostor, ať již co se týče horizontálních 

rozměrů, tak vertikálních rozstupů. 

[7,8] 

Obecně jsou horizontální ochranné prostory rozděleny na primární a sekundární prostor  

(viz obrázek 1). Primární prostor, do půlky šířky ochranného prostoru na každou stranu 

zajištuje plnou hodnotu MOC, zatímco v sekundárním prostoru je zajištěna MOC poměrově 
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zmenšující se až na nulovou hodnotu na hranici ochranného prostoru. Je-li trať obsloužena 

traťovým vedením (navigací), je ochranný prostor rozdělen na primární a sekundární. Je-li 

trať bez traťového vedení, je ochranný prostor na daném úseku trati primárním prostorem 

v celé šíři. 

[7,8] 

 

 

Obrázek 1: ukázka primárního a sekundárního prostoru v průřezu. [7] 

 

Vzhledem k tomu, že každá fáze letu má svůj ochranný prostor definovaný samostatně  

a v závislosti na radionavigačních prostředcích, které v daném úseku poskytují navigační 

informace, budou v jednotlivých kapitolách popsány pouze relevantní ochranné prostory.  

Je nutné podotknout, že předpis doc. 8168 nijak nerozlišuje, s jak provozuschopnou 

technikou provozovatel hodlá provést let (například nerozlišuje, zda v průběhu postupu 

letoun poletí se selhanou pohonnou jednotkou či nikoliv), pouze předpokládá, že obecně 

dodrží veškerá omezení. Jednotlivé podmínky pro případ selhání techniky, např. zmíněné 

pohonné jednotky, předepisuje provozní předpis AIR OPS. 

                       [7,8] 
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2.1.1.2 Kategorie letadel 

V rámci létání podle přístrojů je nutné rozdělit letadla do několika rychlostních kategorií. Tyto 

kategorie jsou důležité pro tvorbu IFR postupů v rámci postupů přiblížení, neb např. poloměry 

zatáček jsou přímo úměrné rychlosti letounu, a tudíž tím musí být upraveny ochranné 

prostory. Předpis doc. 8168 stanovuje 5 kategorií letounů, označených písmeny mezi A-E, 

do kterých každý letoun spadá. Dále je vytvořena tabulka, která omezuje letoun v rámci 

určitých hodnot rychlostí, které může v různých úsecích IFR postupů letět. Toto je podstatné 

pro to, aby se letoun držel uvnitř ochranných prostor pro postup, který byl vytvořen pro danou 

kategorii. Letoun má sobě určenou kategorii na základě 1.3 násobku pádové rychlosti  

při MLW a v rámci letů by piloti měli dodržovat rychlostní omezení jemu přidělené danou 

kategorií. Existuje však výjimka: pilot může dodržovat i rychlosti vyšší kategorie, toto je však 

nutné dodržet ve všech úsecích přiblížení. Boeing 737NG společnosti Smartwings spadá, dle 

OM-B společnosti Smartwings, do kategorie C, a s tímto předpokladem budou provedeny 

veškeré výpočty v diplomové práci. Hodnoty kategorie C lze vidět v tabulce 1. 

[7,8,12] 

 

Tabulka 1: rychlostní kategorie a omezující rychlosti dle fáze přiblížení dle předpisu  
doc. 8168. [7,8] 

 Rozsah rychlostí [KTS] Maximální rychlosti [KTS] 

Kategorie 

letadel 

VAT Počáteční  Konečné Vizuální 

manévrování 

Nezdařené 

střední 

Nezdařené 

konečné 

C 121-140 160-240 115-160 180 160 240 

                             

2.1.1.3 Konečné přiblížení 

Konečné přiblížení je definováno mezi body FAP/FAF a MAPt. Tato fáze je charakteristická 

postupným klesáním z výšky středního přiblížení až k dráze na přistání. Typická hodnota 

sestupového úhle je rovna 3 stupňům. V některých případech však může být tato hodnota 

jiná, nejčastěji vyšší. Nejčastější důvod této skutečnosti je přítomnost terénu kolem letiště  

a nutnosti strmějšího klesání, aby byly nadále dodrženy hodnoty MOC. 

                       [7,8] 
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Konečné přiblížení lze dělit na několik druhů, a to dle informací, které jsou během této fáze 

letu pilotovi poskytnuty: 

- 2D (v minulosti nazýváno nepřesné přiblížení) 

- 3D (v minulosti nazýváno přesné přiblížení, resp. postup přiblížení s vertikálním 

vedením – APV) 

[7] 

2D přiblížení je typické tím, že poskytuje pouze směrovou informaci na trati konečného 

přiblížení a neposkytuje kontinuální informaci o výškové odchylce. Tato informace je však 

zastoupena tabulkou, podle které si pilot kontroluje výšku v určitých bodech a musí  

na základě těchto hodnot provádět opravy sestupu. Mezi 2D přiblížení se řadí následující 

druhy: 

- VOR (VOR/DME) 

- NDB (NDB/DME) 

- LOC (LOC/DME) 

- LNAV 

- SRA 

[7] 

Na rozdíl od 2D přiblížení 3D přiblížení poskytuje pilotovi nepřetržitou informaci i o výškové 

odchylce. Indikace je stejná jako u směrové indikace. Pochopitelně, tento druh přiblížení je 

preferovaný, bezpečnější a přesnější. Mezi 3D přiblížení se řadí následující druhy: 

- ILS 

- MLS 

- PAR 

- GLS 

- LPV 

- LNAV/VNAV 

[7] 

Každý druh výše uvedených přiblížení má samostatně stanovenou minimální výšku, kde se 

pilot musí rozhodnout (DA/DH), respektive, kterou pilot nesmí podklesat (MDA/MDH), aniž by 

získal vizuální referenci (viděl prostředí RWY). Tyto výšky, neboli minima, se označují DA/H 

(3D přiblížení a 2D přiblížení zaletěné metodou CDFA), jejíž hodnoty jsou spočteny  

pro každý konkrétní postup, v závislosti na mnoha faktorech, např. terén v okolí konečného 

přiblížení, terén a minimální požadovaný gradient stoupání v postupu nezdařeného přiblížení 
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(MACG) či přesnost konkrétního navigačního prostředku. Některé postupy, typicky 

v hornatém prostředí, mohou mít publikováno více minim, nejčastěji právě dle schopnosti 

letounu stoupat v případě nezdařeného přiblížení. Tyto hodnoty jsou zobrazeny v mapách 

postupů přiblížení. Zároveň předpis AIR OPS uvádí, jaká je nejnižší možná hodnota MDH 

a DH pro každý druh přiblížení obecně, nezávisle na výše uvedených parametrech,  

např. výšce překážek apod..         

[7,8,9,10] 

 

2.1.1.4 Nezdařené přiblížení 

Nezdařené přiblížení je postup, během kterého se přibližovací či přistávací manévr přeruší  

a letoun pokračuje po předepsané trase na další pokus přiblížení a přistání, či rovnou  

na záložní letiště. Nutnost absolvování nezdařeného přiblížení může vycházet z jednoho  

či více následujících důvodů: 

- pokyn ŘLP 

- nestabilizované přiblížení 

- absence vizuálního kontaktu s RWY v minimech 

- obsazená RWY 

- technické potíže s letounem 

Nezdařené přiblížení se dělí na 3 fáze: 

- počáteční 

- střední 

- konečné 

       [7,8] 

Počáteční fáze trvá mezi rozhodnutím k přerušení přiblížení (nejpozději však v minimech 

nebo bodu nezdařeného přiblížení MAPt, dle toho, co nastane dříve) až do začátku stoupání 

letounu (SOC – start of climb). Tato fáze vyžaduje zvýšenou pozornost posádky na řízení 

letounu, a tudíž nelze očekávat, že budou schopni využít navigační vybavení. Z tohoto 

důvodu je tato fáze bez zatáček. Druhá fáze, střední nezdařené přiblížení, je definována 

mezi bodem začátku stoupání a bodem, ve kterém má letoun MOC 150FT/50m. Zde je již 

očekáváno, že posádka je schopna navigace, tudíž se předpokládá, že začne opravovat 

odchylku od předepsané trati a zároveň bude schopna zatáčet, maximálně však 15 stupňů. 

Tyto dvě fáze jsou velmi rychlé, pracují-li všechny pohonné jednotky, trvají v řádu sekund. 

                        [7,8] 
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Konečná fáze nezdařeného přiblížení je velmi podobná postupu odletu. Začíná v bodě 

dosažení 50m nad překážkami a končí na bodu vyčkávání pro daný postup přiblížení. 

Z tohoto bodu lze případně začít další postup přiblížení. Tato fáze je poměrně delší oproti 

předchozím dvěma. Převážně je více „klidná”, neb letadlo pouze stoupe a není třeba výrazně 

měnit výkony motoru a konfiguraci mechanizace – toto je však závislé na konkrétních 

postupech dopravce a zároveň na vlastnostech letiště. Někteří dopravci využívají akcelerace 

v průběhu stoupání a mechanizaci zasouvají, ale například postupy společnosti Smartwings 

vyžadují tento krok až po dosažení MAA. V některých případech konkrétních letišť, 

např. letiště Kábul s velmi vysokou MAA, je fyzicky nutné mechanizaci zatáhnout, neb by 

v opačném případě letoun do MAA stoupal výrazně pomaleji, a v tomto konkrétním případě 

nemusel dostoupat vůbec. 

                                                                                                                                   [7,8,12,13] 

Během stoupání je nutné udržovat minimální gradient stoupání, tzv. missed approach climb 

gradient (MACG). Tento gradient je standardně 2.5% z bodu MAPt a minima odpovídající 

tomuto MACG musí být vždy vypublikována (americká pravidla mají však standard 3.3%, 

odpovídající stoupání 200FT/NM). Hodnota gradientu však může být i jiná, vyšší – dle letiště. 

Vyšší hodnoty jsou požadovány typicky na letištích v okolí hornatého terénu (např. Salzburg, 

Innsbruck, Kábul). Tato skutečnost je dodatečně vyznačena na přibližovacích mapách, 

v části zobrazující minima (viz obrázek 2), vedle standardních minim pro 2.5% MACG. 

Standardně jsou počítané potřebné gradienty pro nejnižší hodnotu minim DA/DH a (opačným 

způsobem) jaká jsou minima pro splnění standardního 2.5% MACG. Je-li rozptyl minim příliš 

velký, jsou často uvedeny gradienty a minima i pro mezilehlé hodnoty. Letoun musí tyto 

hodnoty výkonnosti splňovat, aby piloti mohli daná minima (i s vyšším MACG) využít.  

Není-li letoun schopen dosáhnout dostatečné výkonnosti na snížená minima, musí využít 

zvýšená minima, popřípadě minima odpovídající minimálnímu MACG 2.5%, neboť tento 

gradient musí obecně splňovat všechna letadla. 

                                                                                                                                        [7,8,13] 
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Obrázek 2: ukázka přibližovací mapy zobrazující několik hodnot minim, dle gradientu. [13] 

                  

2.1.2 Nařízení komise (EU) č. 965/2012 (AIR OPS) 

Předpis AIR OPS popisuje podmínky a pravidla provozu provozovatelů obchodní letecké 

dopravy, mezi něž se společnost Smartwings řadí. Tento předpis popisuje mnoho aspektů 

provozu, v rámci této diplomové práce je však důležitá pouze část Performance and 

Limitations (Airplanes) – POL.A., konkrétně však kapitola 2, zabývající se výkonností letounů 

třídy A, do které letoun B737 spadá. Předpis doc. 8168 upravuje stavbu systému pro lety 

IFR, předpis AIR OPS upravuje provozní podmínky a kritéria, aby dopravci mohly bezpečně 

provozovat své stroje. 

[9,10] 

 

2.1.2.1 Postupy pro odlet 

V rámci postupu pro odlet, respektive stoupání definuje AIR OPS ochranné prostory -  

tzv. obstacle accountability area. Tyto ochranné prostory zajišťují bezpřekážkový prostor 

odletové trati v rámci definovaných rozměrů a zajišťuje horizontální a vertikální rozstup 

letounu od překážek a vyžadují, aby byla uvnitř těchto prostorů čistá dráha letu. Je definován 

následovně: 
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- Vertikální rozstup: 35FT 

- Horizontální rozstup: ½ rozpětí + 60m + 0,125D, kde D je vzdálenost od konce bodu 

TODA 

            [9,10] 

Výše uvedená kritéria je nutné splnit s ohledem na aktuální výkonnost letounu. Je nutné brát 

v úvahu v rámci výpočtů následující faktory: 

- Hmotnost letounu 

- Meteorologická situace (tlak, teplota vzduchu) 

- Vítr (uvažovat 50% HWC nebo 150% TWC) 

            [9,10] 

Dodatečná kritéria pro odlet jsou následující: 

- Náklon letounu: 

o Bez možnosti změny směru do výšky poloviny rozpětí křídel, resp. 50FT nad 

koncem TORA, co je vyšší 

o Maximálně 15 stupňů náklonu letounu mezi výše uvedeným bodem  

a 400FT AGL 

o Maximálně 25 stupňů nad 400FT AGL 

o Ve všech případech je nutno brát v úvahu vliv náklonu letounu na dopřednou 

rychlost a výslednou trajektorii letu 

- Navigační schopnost: 

o Je-li letoun schopen navigačního vedení, tak není třeba uvažovat překážky 

v horizontálních vzdálenostech větších než: 

 300m u odletů bez zatáčky 

 600m u odletů se zatáčkou 

o Ve všech jiných případech: 

 600m u odletů bez zatáčky 

 900m u odletů se zatáčkou 

- Je-li náklon letounu vetší jak 15 stupňů, je nutné mít rozstup od překážek, které se 

nacházejí ve výše popsaných horizontálních vzdálenostech alespoň 50FT 

            [9,10] 

V rámci provozu letoun letí po předepsané odletové trase SID pro danou dráhu. Nesplňuje-li 

však předepsaná kritéria dané trati (dle ICAO doc. 8168), např. v případě selhání pohonné 

jednotky, je provozovatel letounu povinen vytvořit si vlastní postupy, které splňují výše 



  

29 
 

uvedené požadavky AIR OPS. Tento postup se nazývá Engine Fail Procedure (EFP). EFP 

není nutné nechávat schválit příslušným úřadem, za jeho tvorbu a správnost odpovídá 

provozovatel. 

                      [9,10] 

 

2.1.2.2 Postupy pro přiblížení 

V rámci postupu pro přiblížení předpis AIR OPS vyžaduje splnění několika podmínek. Mezi 

základní podmínky je kontrola hmotnosti letounu v předpokládaném čase přistání, a že bude 

odpovídat ať již konstrukčním omezením (dle AFM), či výkonnostním omezením daným 

aktuálními podmínkami na letišti (např. zda s danou hmotností letoun splní výkonnostní 

požadavky nezdařeného přiblížení či délky zastavení). 

            [9,10] 

Druhotný aspekt je kontrola MACG a stoupací výkonnosti letounu v případě nezdařeného 

přiblížení. Provozovatel (tzn. pověřený pracovník společnosti) má povinnost zkontrolovat,  

že požadovaná výkonnost v době přiblížení s předpokládanými podmínkami umožňují splnit 

požadovaný MACG. AIR OPS požaduje nutnost splnit dané podmínky MACG s nepracující 

kritickou pohonnou jednotkou. Faktory, které je nutné brát v úvahu, jsou následující: 

- Hmotnost letounu 

- Konfigurace a rychlost letounu během nezdařeného přiblížení 

- Meteorologická situace (např. tlak, teplota vzduchu) 

[9,10] 

Konfigurace B737-800 během nezdařeného přiblížení s jednou nepracující pohonnou 

jednotkou v případě selhání v průběhu konečného přiblížení: 

- Podvozek zasunut 

- Tah TO/GA 

- Klapky 15 

- Rychlost VREF30(40) + korekce na vítr 

         [14,15] 

Předpis AIR OPS vyžaduje za výše uvedených podmínek splnění vypublikovaných MACG. 

Není-li však schopen letoun dosáhnout potřebné výkonnosti, předpis AIR OPS dává 

provozovateli následující možnosti: 
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- Zvýšení výkonnosti (vlivem např. snížení hmotnosti, vyčkáním na lepší 

meteorologické podmínky) 

- Zvýšení minim 

- Návrh vlastního postupu nezdařeného přiblížení 

V případě nutnosti, resp. žádosti využít některý z výše uvedených postupů je nutné si jej 

nechat schválit, na rozdíl od EFP. Jedná se o proces schválení v rámci AltMOC, v rámci 

kterého posuzuje daný návrh ÚCL i EASA. 

               [10] 

 

2.2  Software 

V rámci analýzy výkonnosti letounů B737 společnost Smartwings používá dva druhy 

software: OPT a PET. Oba počítačové programy jsou poskytovány výrobcem letounu: firmou 

Boeing. Jedná se o počítačové programy, které se svým obsahem a vyhodnocujícími údaji 

podobají, liší se však v detailnosti výsledků a tzv. user-interface. Software OPT – Onboard 

Performance Tool je používán posádkami za letu a obsahuje menší množství informací, se 

kterými je nutné pracovat v rámci příprav pro vzlety a přistání. Software PET – Performance 

Engineers Tool je však inženýrský program, který umožňuje zkoumat výkonnost letadel B737 

na pokročilejší úrovni s větším množstvím informací a s jednodušším ovládáním pro danou 

činnost. Tento software je využíván pracovníky v zázemí společnosti, nejedná se o software 

užívaný za letu. 

         [16,17] 

 

2.2.1 Boeing OPT 

Boeing OPT je využíván piloty a dispečery společnosti Smartwings těsně před a během letu 

v rámci EFB z důvodu výpočtu potřebných údajů výkonnosti. Tyto údaje lze rozdělit  

na výkonnost pro vzlet a výkonnost pro přistání.  

               [11] 

V rámci výpočtu pro vzlet jsou zobrazeny dvě kolonky: Dispatch a All engine. Převážně se 

využívá kolonka Dispatch, zobrazující např. vypočtené nastavení mechanizace pro odlet, 

nastavení výkonu motorů anebo vzletové rychlosti V1, VR a V2. Během výpočtu potřebných 

dat je na obrazovce zobrazena EFP, která splňuje kritéria AIR OPS pro odlet,  
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viz kapitola 2.1.2.1 Postupy pro odlet. Pole All engine zobrazuje stoupací výkony pro odlet 

s oběma pracujícími motory (viz obrázek 3). 

                  [16] 

 

 

Obrázek 3: stránka výpočtů OPT používaná pro vzlet. [16] 

 

Výpočet pro přistání obsahuje kolonky Dispatch a Enroute (viz obrázek 4). V rámci výpočtu 

je nutné zadat mimo jiné RWY a druh přiblížení, které plánují piloti provést. V případě 

postupu obsahující větší množství minim bude postup přiblížení v nabídce vícekrát, pokaždé 

s patřičnou hodnotou MACG. V Kábulu máme relativně bohatý výběr přiblížení,  

viz obrázek 5, tudíž musí posádka zvolit vhodné parametry pro výpočet. 

                    [13,16] 
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Ihned pod možností volby přiblížení je volba MACG (viz obrázek 6). Zde jsou zpravidla tři 

možnosti výběru: 

- přednastavený gradient daného přiblížení 

- vlastní gradient 

- ignorovat MACG 

                               [16]    

 

 

Obrázek 4: ukázka stránky výpočtů OPT používaná pro přistání. [16] 
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Obrázek 5: ukázka možností voleb přiblížení na základě různých MACG. [16] 

 

 

Obrázek 6: ukázka možnosti práce se samotným MACG. [16] 

 

OPT počítá výkonnost pro konkrétní letoun na základě požadavků výše uvedených předpisů 

doc. 8168 a AIR OPS, tzn. stoupání pro letoun v uvedené konfiguraci (viz kapitola  

2.1.2.2 Postupy pro přiblížení), letící požadovanou dopřednou rychlostí a s jednou 

nepracující pohonnou jednotkou. Je-li výkonnost nedostatečná, software na tuto skutečnost 

uživatele upozorní zprávou. Tuto hodnotu výkonnosti OPT počítá na základě statických dat2 

v nadmořské výšce letiště a nebere ohled na změny s rostoucí výškou letu během stoupání. 

Výkonnost letadla s rostoucí výškou klesá. 

     [16] 

 

                                                
2 Interní informace společnosti The Boeing Company 
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2.2.2 Boeing PET 

Boeing PET je software umožňující komplexní analýzu dat. Obsahuje výkonnostní databázi 

letounů Smartwings, různých verzí a výkonů pohonných jednotek. Zároveň obsahuje 

databázi letišť. V tomto software je možné nastavit hodnoty meteorologických veličin, 

hodnoty nastavení letounu, vlastnosti letišť, letěné trati apod. a následně vyhodnocovat 

potřebné výkonnostní parametry (např. PMACG, rychlost stoupání apod.). 

Obrázky 7, 8, 9 a 10 zobrazují prvky programu PET. 

               [17] 
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Obrázek 7: ukázka stránky nastavení vstupních parametrů v PET. [17] 
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Obrázek 8: ukázka stránky nastavení vstupních parametrů v PET. [17] 

 

 

Obrázek 9: ukázka stránky nastavení vstupních parametrů v PET. [17] 
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Obrázek 10: ukázka stránky výsledků v PET. [17] 
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2.3 SOP 

Každá letecká společnost musí mít stanovené Standard Operating Procedures, neboli 

provozní postupy, kterými se posádky letounů řídí. Smartwings má tyto postupy předepsány 

v OM-A, kapitola 8 a v OM-B. Tyto postupy se používají na většině letišť. Během 

nezdařeného přiblížení jsou aplikovány následující postupy: 

- Zasouvání klapek při přechodu do nezdařeného přiblížení probíhá z přenastavení 

přistávací konfigurace na následující konfiguraci: 

o 15, v případě provádění dvoumotorového konečného přiblížení či selhání 

motoru v průběhu 

o 1, v případě již prováděného jednomotorového konečného přiblížení 

- Akcelerace a úplné zasouvání klapek na stupeň 0 (tzv. čistá konfigurace) probíhá až 

ve výšce MAA 

- Trasa nezdařeného přiblížení je rovna té, která je předepsána v přibližovací mapě 

daného postupu  

           [11,12,14,15] 

 

2.4 Letiště Hamid Karzai – OAKB 

Letiště Hamid Karzai (dále OAKB) se nachází severně od města Kábul, Afghánistán. Okolí 

letiště je velmi hornaté, převážně jihozápadně, nejvyšší vrcholky dosahují výšky 12000FT. 

Jedná se o smíšené civilní a vojenské letiště, zároveň zde sídlí i americká armáda. 

         [13,18] 

Letiště leží v nadmořské výška letiště 5877FT. Dráhový systém činí asfaltová  RWY 11/29  

o délce 3511m a šířce 45m s pojížděcími a odbavovacími plochami po obou stranách  

(viz obrázek 11). RWY je vybavena pro přiblížení pomocí ILS, VOR/DME a RNAV, pouze 

však v jednom směru na RWY 29. Letiště je dále vybaveno systémem TACAN, nacházející 

se přímo na letišti (označení OKB). Vzlety je možné provádět v obou směrech, ať již pomocí 

konvenční navigace, či za pomocí prostorové navigace. Ve vzdálenosti 3.7NM východně  

od letiště je postaven KBL VOR. Je nutné zdůraznit zvláštní postupy při příletu do Kábulu. 

Z tohoto důvodu je letiště klasifikováno provozovatelem Smartwings jako letištní kategorie 

B*, vyžadující posádku s vyšší úrovní zkušeností. 

                               [11,12,13,18,19] 
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Obrázek 11: letištní mapa OAKB. [13] 

 

2.4.1 Vzlet 

Vzlety lze na letišti OAKB provádět v obou směrech z RWY 11/29 a nabízí několik 

odletových tratí. Oba směry nabízejí dva odlety pomocí konvenční navigace. Dále RWY 29 

nabízí tři SID pomocí RNAV, zatímco RWY 11 nabízí jeden RNAV SID. Všechny odlety 

vyžadují PDG více než 5.5%, maximálně 7.4%. EFP, dodána externí firmou a používána 

společností Smartwings,  jsou pro jednotlivé RWY následující, u RWY 11 je nutné rozlišit, 

zda je KBL VOR v provozu či nikoliv: 

- RWY 11:  

o Funkční KBL VOR: letět rovně ve směru RWY do vzdálenosti 2,5DME za KBL 

VOR, poté točit doleva (maximální rychlost 166 KIAS) a nalétnout radiál 330˚ 

za KBL, pokračovat na WPT BRNNZ (poloha radiál 330˚ a vzdálenost 16DME 

KBL). Na WPT BRNNZ zahájit vyčkávání: příletová trať 360˚, pravé zatáčky, 

MSA 16500FT, maximálně 180 KIAS pod výškou 10000FT 

o Nefunkční KBL VOR: letět rovně ve směru RWY do vzdálenosti 6.8DME OKB, 

poté točit doleva a letět tratí 315˚ na WPT BRNNZ (poloha radiál 209˚  

a vzdálenost 12DME BGM VOR). Na WPT BRNNZ zahájit vyčkávání: 

příletová trať 360˚, pravé zatáčky, MSA 16500FT, maximálně 180 KIAS  

pod výškou 10000FT 
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- RWY 29 (viz obrázky 12 a 13): letět rovně ve směru RWY do vzdálenosti 6DME KBL 

VOR, poté točit doleva (maximální rychlost 160KIAS) a pokračovat KBL VOR.  

Na KBL VOR zahájit vyčkávání: příletová trať 180˚, pravé zatáčky, MSA 17500FT 

Akcelerační výška je vypočtena dle aktuálních meteorologických podmínek, jedná se však 

přibližně o 2800FT AAL, tzn. přibližně 8700FT AMSL. 

         [13,16] 

Předpis AIR OPS nadále předpokládá, že letounu selže pohonná jednotka v průběhu vzletu, 

a to v nejkritičtější chvíli, tzn. v průběhu rozjezdu na rychlosti Vef, po které nadále letoun 

zrychluje na rychlost V2, kterou následně stoupá. Boeing 737, dle FCTM, umožňuje zatáčet 

v rozmezí rychlostí V2 a V2+15 s omezením na 15 stupňů náklonu, a až po zrychlení nad 

rychlost V2+15, umožní letounu točit standardními 25 stupni náklonu, tzn. maximálním 

povoleným úhlem náklonu dle ICAO doc. 8168. Let za nízkých rychlostí tudíž prodlouží 

poloměr zatáček vlivem menších povolených úhlů náklonu. Poloměr zatáčky EFP je tudíž 

konstruován tak, že se poletí rychlostí V2, maximálně však 160KIAS (viz kapitola  

2.4.1 Vzlet). Vzhledem k tomu, že v rozmezí V2 až V2+15 je letoun omezen na náklon pouze 

15 stupňů, dodavatel EFP zkonstruoval zatáčku s tímto předpokladem. 

[9,10,14] 

Vzhledem k tomu, že EFP neobsahuje přesně definovanou trať zatáčky a po dotočení 

nevyžaduje let konkrétním radiálem k VOR, je nutné vzít v potaz odlišné poloměry zatáček 

v průběhu točení, dle letěné rychlosti (ta je závislá na hmotnosti letounu). Nákres tudíž 

obsahuje zobrazení dvou trajektorií letu (zelenou barvou), dle poloměru zatáčky. Užší trať 

předpokládá velmi lehké letadlo a velmi chladné podmínky, tudíž nízké hodnoty TAS 

rychlosti V2 a malý poloměr točení. Vnější trajektorie však předpokládá úplný opak: let  

na maximální povolené rychlosti 160KIAS. Důsledek je ten, že byť předpis AIR OPS 

vyžaduje pro náš případ ochranný prostor EFP v okruhu 900m od trati, tak po dotočení 

zatáčky je tento prostor ve skutečnosti širší – aby zohlednil obě limitní varianty a tudíž  

i všechny kombinace mezi nimi. Předpis je nadále splněn, neb pro oba extrémní případy 

trajektorie je nadále zaručena šířka ochranného prostoru 900m kolem trati. Směr letu je 

vyznačen černými šipkami. 

[9,10,16] 
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Obrázek 12: nákres detailu trati EFP RWY29. Zdroj: autor / Google Earth. 
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Obrázek 13: nákres celé trati EFP RWY29. Zdroj: autor / Google Earth. 

 

Vzhledem k tomu, že se trajektorie letu, a tudíž ochranné prostory pohledem shora 

překrývají, tak nebudou na mapě vyznačeny ty ochranné prostory, které náleží vyčkávacímu 

obrazci. Je nutné podotknout, že tam ve skutečnosti nadále jsou a zaručují ochranu v okruhu 

900m kolem trati. Letoun by po průletu kolem KBL VOR pokračoval v rámci zařazení  

do vyčkávacího obrazce standardním způsobem, v tomto případě tzv. paralelním vstupem. 

Samotný detail vstupu není na vyznačení trajektorii prezentován, není potřeba pro účely 

diplomové práce, obdobně vyznačení zmíněných ochranných prostor. 

                 [9,10,16] 
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2.4.2 Přiblížení 

Letiště OAKB je vybaveno několika druhy přiblížení: 

- ILS 

- VOR 

- RNAV 

[13] 

Všechna tato přiblížení jsou koncipována na RWY 29. Důvod, proč nelze přistávat přímým 

postupem (tzv. straight-in) v opačném směru na RWY 11 je ten, že na této straně by terén 

významně zasahoval do úseků středního a konečného přiblížení. 

[13] 

Standardní systém ILS pro přiblížení na dráhu 29 je konstruován na úrovni  

CAT 1. Vzhledem k okolnímu terénu je nutné zmínit zvýšený gradient klesání během 

přiblížení (3.5˚) a zároveň přítomnost několika hodnot minim DA/DH. Tyto hodnoty se liší 

velikostí MACG, kterých by letoun dokázal dosáhnout. Přibližovací mapa poskytuje minima 

pro zvýšenou hodnotu MACG 3.3% v hodnotě 7052FT AMSL (1179FT AAL). Tato hodnota je 

standardní dle požadavků americké FAA (tzv. TERPS), ale je použita i zde vzhledem 

k americkému provozovateli letiště. Na letišti OAKB je dosažena v místech umístění KBL 

VOR. Druhá hodnota minim je rovna 6193FT AMSL (320FT AAL) a vyžaduje MACG 5.8%. 

Tato hodnota minim je relativně nízká a dokáže dovést letoun téměř do standardní hodnoty 

200FT AAL, která je běžná na většině letišť a zároveň je nejnižší povolenou hodnotou ILS 

CAT 1. Rozdíl mezi hodnotami minim je však vysoký – 859FT. Zároveň je nutné podotknout 

velmi vysokou výšku pro nezdařené přiblížení – FL180 (viz obrázek 14). 

                    [13,18] 

 



  

44 
 

 

Obrázek 14: přibližovací mapa postupu ILS RWY 29. [13] 

 

Přiblížení RNAV RWY 29 v současné době umožňuje přiblížení pouze na úrovni LNAV. 

Obdobně postupu ILS RWY 29 je zde zvýšená hodnota gradientů klesání a to na 3.46˚. 

Minima jsou pouze jedna, v hodnotě 7040FT AMSL (1167FT AAL). Tato minima odpovídají 

standardní hodnotě MACG 2.5%. Jiná minima pro vyšší gradienty nejsou publikovaná. Tato 

hodnota je dosažena 3NM před THR RWY 29, přibližně na úrovni KBL VOR. Bod MAPt je  

na úrovni prahu RWY 29 (WPT RW29). Postup nezdařeného přiblížení vyžaduje stoupání  

po předepsané trati do výšky 12500FT. Mapu postupu lze vidět na obrázku 15.   

[13] 
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Obrázek 15: přibližovací mapa postupu RNAV RWY 29. [13] 

 

Přiblížení VOR/DME RWY 29 je založeno na zařízení KBL VOR, umístěném před RWY 29. 

Úhel sestupu je roven 3.46˚. Minima jsou dvě: pro hodnotu MACG 4.7% jsou rovny 8480FT 

AMSL (2607FT AAL) a pro MACG 3.3% je hodnota rovna 8880FT AMSL (3007FT). Tyto 

hodnoty jsou velmi vysoké, i v případě zvýšených hodnot MACG nedosahují minima zdaleka 

hodnot pro ILS CAT 1 a zároveň jsou výrazně vyšší než minimální hodnoty 250FT, které 

umožňují předpisy pro přiblížení založeném na VOR/DME. Bod MAPt je samotný VOR. 

Postup nezdařeného přiblížení je stejný jako v případě ILS se stoupáním do FL180. Postup 

lze vidět na obrázku 16. 

                        [13] 
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Obrázek 16: přibližovací mapa VOR/DME RWY 29. [13] 

 

Všechna výše popsaná přiblížení mají velmi vysoké hodnoty MAA. Vlivem takto vysokých 

hodnot nelze ve většině případů stoupat s hodnotou tahu TO/GA, aniž by se překročil limit  

5 minut této hodnoty výkonu. V případě překročení této doby je tedy nutné snížit tah  

na hodnotu MCT již v průběhu stoupání. 

         [12,14] 

 

2.5 Rekapitulace cílů 

Na základě výše popsaných pravidel pro tvorbu letového prostředí a popisu problematických, 

či nedostatečně účinných, částí provozu letounu B737-800 společnosti Smartwings jsou 

v diplomové práci stanoveny následující cíle v rámci cesty k nalezení způsobu zlepšení 

provozních charakteristik: 

- Vylepšení výpočtu PMACG v rámci OPT 

- Analýza alternativních metod nezdařeného přiblížení na letišti OAKB 

První cíl řeší problematiku obecně, jedná se o tvorbu globálního postupu, který by se 

aplikoval na většině letišť, a který by přispěl ke zvýšení úrovně bezpečnosti a při nejmenším 

snížení efektivity. Nejedná se konkrétně o aplikaci na letišti OAKB. Druhý cíl, analýza 

alternativních metod, je však konkretizována na OAKB ve snaze najít efektivnější využití 
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předpisových možností v rámci požadavků společnosti Smartwings na tomto letišti. Jedná se 

o analýzu konkrétního letiště, to však nebrání inspiraci pro případné využití na jiných 

lokalitách. 
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3 MACG 

Před letem dispečeři a posádka v zázemí společnosti vypočítávají v OPT výkonnostní 

parametry letu, včetně hodnot pro přistání, na základě předpokládaných podmínek 

v předpokládaném čase přistání. V průběhu letu je během příletové přípravy výpočet 

proveden znova a je aktualizován konkrétními podmínkami na letišti. Mimo jiné je ověřováno, 

zda letoun dosáhne potřebného MACG daného postupu nezdařeného přiblížení. Během 

výpočtu software v pozadí porovnává tuto hodnotu RMACG s vypočtenou hodnotou PMACG, 

který je letoun schopný dosáhnout. Úskalí výpočtu spočívá v tom, že byť software OPT 

počítá tuto hodnotu s aktuální meteorologickou situací, hmotností letounu a nastavením 

konfigurace, tak výkonnostní PMACG počítá dle provozních postupů společnosti k elevaci 

letiště s použitím statických dat právě k této výšce, a nijak nereflektuje snižování výkonnosti 

s výškou. Minimální gradient RMACG však zůstává během stoupání stejný.  

    [11,12,16] 

Důsledek je ten, že OPT během výpočtu zobrazí, resp. vyhodnotí celý výpočet na základě 

relativně vysoké hodnoty výkonnosti na rozdíl hodnotám ve vyšších výškách, ale však pouze 

vztažené k úrovni letiště, ale ta se během stoupání snižuje až v některých případech  

na zlomkovou hodnotu. OPT letounu zobrazí, že má dostatečnou výkonnost k provedení 

nezdařeného přiblížení, i když tomu tak ve skutečnosti nemusí být. Tento jev je znatelnější 

s vyšší nadmořskou výškou letiště a s rostoucím rozdílem mezi elevací letiště a MAA (tedy 

výškou, která se musí v případě postupu nezdařeného přiblížení nastoupat). Je nutné 

podotknout, že papírové tabulky výkonnosti (zobrazené v AFM, FCOM a QRH) zobrazují 

hodnoty výkonnostní hodnoty MACG pro různé výšky, ale ani ty neberou v potaz celý postup 

jako celek (tzn. elevaci, výšku k nastoupání apod.) a zároveň neberou v potaz degradaci 

výkonnosti, resp. PMACG vlivem zatáčení. 

           [14,15,16,20] 

Cílem je najít a vyhodnotit výšku, v níž by výkonnostní MACG dosahoval reprezentativní 

hodnoty celého vertikálního profilu postupu nezdařeného přiblížení a tuto výšku aplikovat 

během výpočtů v rámci OPT. Druhým cílem je najít provozně jednoduchý způsob výpočtu 

této výšky a dostatečně jednoduché zavedení do každodenního provozu. V rámci analýzy je 

postupováno následujícími kroky: 

- Zjištění závislosti poklesu PMACG s výškou 

- Vyhodnocení vlivu zatáček na PMACG 

- Vyhodnocení bezpečnostního koeficientu 

- Stanovení postupu výpočtu 
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Samozřejmě je možnost brát v úvahu variantu výpočtu výkonnosti v maximální výšce,  

do které se bude stoupat (MAA). Tato výkonnost, dosahovaná v této výšce nemusí 

reprezentovat průměrnou výkonnost během stoupání, i z toho důvodu, že nebere do úvah 

vliv zatáček, a zároveň ve většině případů nemusí dosahovat potřebné minimální hodnoty. 

V takovém případě je tato výška nadále příliš nízká a letoun může dosahovat i ještě horší 

výkonnosti. OPT by v takovém případě vyhodnotil výpočet kladně, i když by ve skutečnosti 

nebyla výkonnost letounu dostatečná. 

Na druhou stranu může být výška MAA příliš restriktivní a letoun může dosahovat výkonnosti 

rovné mezivýšce v průběhu stoupání. V takovém případě je výpočet vyhodnocen negativně,  

i když letoun ve skutečnosti průměrnou výkonností požadavek MACG splňuje, neb průměrná 

výkonnost je dosahována úrovni nižší výšky. Nedá se tudíž říci, že by volba výšky výkonnosti 

na úrovni výšky MAA byla tou „nejbezpečnější” a ani že by byla ekonomická. 

Společnost Smartwings provozuje lety pravidelně na stovky letišť ročně. Zároveň je nutné mít 

další stovky letišť zvolených jako záložní, ať již jako pro destinaci, pro vzlet či po trati. Počet 

letišť, jejichž vlastnosti je nutné databází udržovat, je tedy značný. Každé letiště má i několik 

RWY, z nichž každá může mít několik postupů přístrojového přiblížení, resp. nezdařeného 

přiblížení. Zároveň dochází každých 28 dnů k aktualizacím (tzv. cyklu AIRAC), během 

kterých může docházet ke změnám vlastností zmíněných přístrojových přiblížení. Tyto 

skutečnosti kladou daleko vyšší nároky na stanovení postupu, a hlavně udržení jeho 

aktuálnosti a správnosti během provozu. Tento postup by měl být do jisté míry zjednodušený 

pro výkonnostně nenáročná letiště s akceptací jisté míry rizika (pravděpodobnostně 

minimalistického) a naopak docela konkrétní pro pár výkonnostně náročných letišť. 

   [13,21] 

V rámci výpočtu se pracuje s mnoha druhy hodnot PMACG. Níže je uveden seznam zkratek 

a vysvětlení významů: 

- PMACG 0˚/25˚ : skutečná hodnota výkonnostního MACG pro úhly náklonu 0, resp. 25 

stupňů, zjištěna software PET 

- PMACG LR : spočtené průměrné hodnoty PMACG na základě směrnice křivky lineární 

regrese, kterou jsou proložena data PMACG 0˚/25˚ 

- ∆PMACG100FT LR : průměrný pokles PMACG na 100FT výšky, spočtený z průměrného 

poklesu křivky lineární regrese 

- ∆PMACG25˚ : relativní pokles PMACG v zatáčce s náklonem 25 stupňů oproti 

rovnému letu bez náklonu 

- ∆VÝŠKA25˚ : pokles nastoupané výšky v zatáčce 90˚ s náklonem 25 stupňů oproti 

rovnému letu bez náklonu, zde se jedná o výpočet pouze měrné hodnoty zatáčky 
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- ∆VÝŠKA25˚ ZATÁČKA : celkový pokles nastoupané výšky v zatáčce s náklonem 25 

stupňů oproti rovnému letu bez náklonu, jedná se o celkový součet v průběhu celé 

zatáčky 

- VÝŠKAPRŮMĚR : poloviční výška stoupání mezi max. minimy a max. MAA, jedná se  

o výšku, ve které dosahuje PMACG průměrné hodnoty v přímém úseku 

- PMACGKOREKCE ZATÁČKY : korekce veličiny PMACGVÝŠKA vlivem veličiny ∆VÝŠKA25˚ 

ZATÁČKA 

- PMACGVÝŠKA-HEIGHT : výsledná výška nad zemí, jejíž hodnota PMACG reprezentuje 

průměrnou stoupací výkonnost celého stoupání 

- PMACGVÝŠKA-ALTITUDE : výsledná výška nad střední hladinou moře, jejíž hodnota 

PMACG reprezentuje průměrnou stoupací výkonnost celého stoupání 

- VÝŠKAKOREKCE : koeficient výškové korekce aplikován za účelem vyrovnání 

nepřesností ne zcela přesným lineárním průběhem hodnot PMACG 0˚/25˚ 

- RMACG : požadovaný minimální MACG daným postupem nezdařeného přiblížení 

 

3.1 Analýza 

Postup vyhodnocení spočívá ve výpočtu stoupání v programu PET, modul „Gradient”.  

Nejprve je definován rovný úsek, ve kterém letoun stoupá a sledují se změny stoupacího 

gradientu s výškou. Tento postup je opakován pro různé kombinace vstupních hodnot, které 

mají na stoupání vliv. Vstupní hodnoty a nastavení analýzy jsou uvedeny níže v tabulce 2: 

jedná se kombinaci limitních a průměrných veličin, ovlivňujících výkonnost. 

[17] 

Tabulka 2: zobrazení vstupních hodnot analýzy stoupání. Zdroj: autor. 

Veličina Minimální hodnota Maximální hodnota Krokování 

Výška 0FT 10 000FT 100FT 

Hmotnost letounu 45 000KG 66 360 KG (MLW) 45 tun, 55 tun, MLW 

Teplota vzduchu ISA – 30˚C ISA + 30˚C 30˚C 

Náklon 0˚ 25˚ 25˚ 

 

Analýza je provedena s následujícími předpoklady: 

- Konfigurace letounu: klapky 15, podvozek zasunut, jedna nefunkční pohonná 

jednotka 

- Rychlost letounu: Vref30+5 
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Volba rychlosti je možná v rozmezí Vref30+5 až Vref30+15, dle korekce na vítr. Volba hodnoty 

+5 je z toho důvodu, že v takovém případě letoun dosahuje horších stoupacích výkonů,  

a tudíž je v takovém případě uvažována více omezující varianta. Vítr není uvažován, neb jej 

ani OPT nebere v potaz během výpočtu PMACG. 

         [14,16,17] 

Jak lze vyčíst z tabulky, v PET se vypočítá hodnota PMACG na každých 100FT výšky, pro 3 

kombinace teplot a hmotností (celkem 9 kombinací) a pro náklon 0˚ a 25˚ (analýza 

výkonnosti v zatáčkách). V případě náklonu 25˚ je tato hodnota PMACG25˚ odečtena  

od hodnot pro nulový náklon, výsledná hodnota je míra snížení PMACG0˚, neboli hodnota, 

o jak velký gradient letoun stoupe v zatáčce pomaleji oproti vodorovnému letu, nikoliv 

absolutní hodnota PMACG25˚ (tento údaj není v analýze podstatný). Tento postup je popsán 

níže v této kapitole. V grafech 1, 2 a 3 níže lze vidět výsledné hodnoty pro rovný úsek 

PMACG0˚, tzn. náklon 0˚: 

 

 

Graf 1: grafické znázornění PMACG0˚ hmotnosti 45 000KG. Zdroj: autor / [17]. 
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Graf 2: grafické znázornění PMACG0˚ hmotnosti 55 000KG. Zdroj: autor / [17]. 

 

 

Graf 3: grafické znázornění PMACG0˚ hmotnosti 66 360KG, neboli MLW. Zdroj: autor / [17]. 

 

Každý výše z uvedených grafů zobrazuje jednu hmotnost, ale všechny tři analyzované 

teploty. Křivky byly proloženy trendovou křivkou lineární regrese a byl proveden výpočet 

koeficientu determinace. Lineární regrese byla zvolena proto, aby se tím zjednodušil postup 

výpočtu PMACGVÝŠKA-ALTITUDE. Na výsledných hodnotách lze sledovat jednu podstatnou 

vlastnost: ve všech kombinacích hmotností a teplot klesá PMACG0˚ lineárně. Toto je 

doloženo koeficientem determinace, který ve všech případech dosahuje hodnoty 0.99  

a výše. U teplot ISA a ISA – 30˚C dokonce dosahuje hodnot alespoň 0.999. Tyto údaje značí 

vysokou míru linearity.  

Díky lineárnímu poklesu gradientu stoupání s výškou lze spočítat hodnotu, o kterou 

PMACG0˚ klesne na každých 100FT výšky. Hodnota se vypočte z rovnice lineární regrese, 
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jejíž směrnice reprezentuje pokles přímky na určité množství hodnot osy X, tzn. na určité 

množství výšky, viz grafy 1, 2 a 3. Výsledné hodnoty  ∆PMACG100FT LR lze vyčíst v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: pokles PMACG0˚  závislosti na 100FT výšky, založeno na průměru lineární 
regrese, zvýrazněna je nejvíce omezující hodnota. Zdroj: autor / [17]. 

Hmotnost [KG] Teplota ISA [˚C] ∆PMACG100FT LR 

[%/100FT] 

45000 +30 0,0397 

45000 0 0,0603 

45000 -30 0,0611 

55000 +30 0,0316 

55000 0 0,0480 

55000 -30 0,0486 

MLW +30 0,0254 

MLW 0 0,0386 

MLW -30 0,0391 

 

Výše uvedené hodnoty reprezentují pouze rovný úsek. Je nutné provést obdobný výpočet  

i pro hodnotu náklonu 25˚, ale v tomto případě pro nás nejsou podstatné absolutní hodnoty 

PMACG25˚, ale hodnota poklesu PMACG oproti rovnému úseku, tzv. ∆PMACG25˚. Výpočet 

probíhá stejným způsobem, jako v případě rovného úseku (tzn. je analyzováno všech  

9 kombinací teplot a hmotností za stejných vstupních podmínek), ale výsledné hodnoty 

PMACG25˚ se odečtou od výše uvedených hodnot PMACG0˚, aby se získal rozdíl hodnot 

PMACG. Graf 4 zobrazuje výsledné hodnoty ∆PMACG25˚: 
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Graf 4: hodnoty ∆PMACG25˚. Zdroj: autor / [17] 

 

Hodnoty ∆PMACG25˚ jsou rovny pro všechny kombinace hmotností a teplot a zároveň jsou 

konstantní v celém rozmezí výšek. Hodnota ∆PMACG25˚ je konstantní ve všech kombinacích 

vstupů a výšek oproti PMACG0˚. Hodnota ∆PMACG25˚ a je rovna 1.17%. Tento údaj je 

užitečný pouze pro potvrzení, že je pokles vlivem náklonu stejný při všech kombinacích 

teplot a hmotností. Pro analýzu a výpočet celkové PMACGVÝŠKA je vhodnější znát hodnotu 

výšky, která se ztratí během zatáčky oproti rovnému úseku, tzv. ∆VÝŠKA25˚. 

Postup výpočtu ∆VÝŠKA25˚ je následovný: pro jednotlivé Vref30 + 5KTS se spočítá hodnota 

TAS, dle analyzovaných atmosférických podmínek a výšek. Tato hodnota se přepočte  

do rychlosti v jednotkách FT/vteřinu. Ve výpočtech se využije nejvíce omezující hodnoty,  

tzn. nejvyšší hodnota TAS. Ta nastává pro případ MLW a ISA + 30˚C. 

Standardní zatáčka, tzv. rate one, která se letá dle pravidel letu IFR je rovna změně směru  

o 3˚/vteřinu, tzn. 90˚ zatáčka standardně trvá 30 sekund, 180˚ zatáčka 60 sekund atd.. Míra 

rychlosti točení je však závislá na rychlosti TAS a úhlu náklonu. Následujícím vzorcem lze 

spočítat úhel náklonu potřebný pro točení zatáčky rate one: 

Náklon rate one = TAS/10 + 7; [˚] 

Letoun B737 během postupu nezdařeného přiblížení dodržuje rychlost řádově maximálně  

do hodnoty 200 KTAS, dle meteorologických podmínek. V takovém případě by náklon pro 

zatáčku rate one byl roven 27˚. Maximální omezení náklonu během letů IFR je však 25 

stupňů, tudíž může nastat, že letoun bude za vyšších rychlostí TAS točit pomaleji než rate 

one, a tudíž zatáčka bude trvat déle. Zároveň pilotovi bude chvíli trvat, než letoun nakloní  

do požadovaného náklonu a než začne letoun zatáčet plnou rychlostí zatáčení. Z tohoto 
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důvodu bude v rámci analýzy výše uvedeným časovým údajům připočten přídavek 50%,  

tzn. hodnoty jsou následovné:  

- 90˚ = 45 sekund 

              [7,8] 

Hodnota rychlosti ve FT/vteřinu, spočtená výše, je následně vynásobena časovým údajem 

pro provedení zatáčky a hodnotou ∆PMACG25˚. Výsledná hodnota je rovna rozdílu 

nastoupaných výšek mezi rovným letem a letem s 25˚ náklonem (tzn. o jak velkou hodnotu 

výšky letoun nastoupal méně v zatáčce oproti rovnému letu). Vzorec výpočtu je uveden níže: 

∆VÝŠKA25˚ = TAS [FT/s] * tzatáčka [s] * ∆PMACG25˚ [%]; [FT] 

Tabulka 4 zobrazuje uvedené hodnoty ∆VÝŠKA25˚. 

 

Tabulka 4: hodnoty výpočtu ∆VÝŠKA25˚, zvýrazněny jsou více omezující hodnoty.  
Zdroj: autor / [17]. 

Hmotnost 

[KG] 

Teplota 

ISA [˚C] 

TAS  

[KTS] 

Vzdálenost 

[FT/45s] 

Vzdálenost 

[FT/90s] 

∆VÝŠKA25˚ 

90˚ [FT] 

∆VÝŠKA25˚ 

180˚ [FT] 

45000 +30 156 11856 23712 139 277 

45000 0 148 11248 22496 133 265 

45000 -30 140 10640 21280 124 249 

55000 +30 172 13072 26144 150 301 

55000 0 163 12388 24776 144 287 

55000 -30 153 11628 23256 135 270 

MLW +30 189 14364 28728 164 327 

MLW 0 179 13604 27208 156 313 

MLW -30 169 12844 25688 148 295 

 

Posledním faktorem, vstupujícím do výpočtu je nepřesnost linearity poklesu PMACG. Byť je 

pokles vysoce lineární, není zcela lineární a některé skutečné hodnoty PMACG se nacházejí 

pod případným vypočteným průměrem. Tuto skutečnost je nutné zohlednit. Postup je 

následující: korekce probíhá tak, že se ze směrnice křivky lineární regrese spočítají hodnoty 

PMACGLR, neboli „průměrné hodnoty” PMACG pro všechny výšky a všechny kombinace 

vstupů, vycházející z křivky lineární regrese. Ty se porovnají se skutečným průběhem 

PMACG0˚. Spočte se rozdíl mezi těmito dvěmi sadami dat pro jednotlivé výšky a vyhodnotí 

se ta hodnota PMACG, která má největší záporný rozdíl od PMACGLR (tzn. jedná se  
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o hodnotu, která reprezentuje největší nepřesnost). Tato hodnota se poté vydělí hodnotou  

∆PMACG100FT LR, neboli průměrným poklesem PMACGLR na 100FT každé příslušné 

kombinace hmotnosti a teploty,. Výsledná hodnota VÝŠKAKOREKCE je výška, která 

reprezentuje nepřesnosti výkonnosti vlivem uvažování zcela lineárního postupu.  

 

Tabulka 5: hodnoty výpočtu korekce linearity, zvýrazněny jsou nejvíce omezující hodnoty. 
Zdroj: autor / [17] 

Hmotnost [KG] Teplota ISA [˚C] Max. odchylka [˚] VÝŠKAKOREKCE [FT] 

45000 +30 -0,180 454 

45000 0 -0,051 84 

45000 -30 -0,068 111 

55000 +30 -0,152 481 

55000 0 -0,047 98 

55000 -30 -0,047 96 

MLW +30 -0,116 455 

MLW 0 -0,042 108 

MLW -30 -0,036 91 

 

Každá kombinace hmotností a teplot mají tyto výšky různé, z tohoto důvodu bude používána 

nejvíce omezující hodnota 481FT pro všechny výpočty. Je-li uvažována výška o 481FT vyšší 

v rámci všech výpočtu, bude zajištěno, že v případě použití lineárního poklesu PMACG 

s výškou nebude žádná vypočtená hodnota PMACG horší, než skutečná. Tato hodnota 

reprezentuje vliv nepřesností linearity poklesu PMACG LR od hodnot PMACG0˚ 

   [17] 

 

3.2 Vyhodnocení 

Jak již bylo řečeno v úvodu, společnost Smartwings musí udržovat databáze několika stovek 

letišť, na které provozuje své lety a které by bylo nutné v neočekávaných případech využít 

jako letiště záložní. Je tudíž nutné analyzovat a pracovat s výše uvedenými údaji  

co nejjednodušším způsobem. 

Destinace se dají vyhodnotit a kategorizovat dle výšky stoupání a dle úrovně zatáček, které 

jsou vyžadovány v rámci postupu nezdařeného přiblížení. Díky těmto vlastnostem lze 

„generalizovat” postup výpočtu na běžná letiště a vytvořit jednoduchý postup určení výšek, 
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ve kterých by se PMACGVÝŠKA počítal. Snaha není v počítání přesné výšky pro každou 

kombinaci jednotlivého postupu nezdařeného přiblížení a podmínek, nýbrž v zjednodušení  

a nalezení závislosti mezi jednotlivými vstupními veličinami. Snaha spočívá v zobecnění, 

které se dá aplikovat globálně vyústila v nalezení jedné konkrétní výšky pro všechny postupy 

nezdařeného přiblížení na konkrétním letišti. Je žádoucí najít jeden postup, který se aplikuje 

na každé letiště s tím, že každé jednotlivé letiště bude reprezentováno svou výškou 

PMACGVÝŠKA - ALTITUDE pro všechny postupy na daném letišti. Výpočet jednotlivých kombinací 

by byl provozně velmi náročný, neb by se jednalo o tisíce jednotlivých výsledků, které by se 

musely analyzovat a následně zavést do provozu, včetně udržování v rámci AIRAC cyklu.  

Toto není praktické a v praxi udržitelné.  

V rámci diplomové práce bude ukázkově vyhodnoceno 5 frekventovaných destinací 

společnosti Smartwings. Postup, který je popsán lze aplikovat na všechna další potřebná 

letiště. Tabulka vyhodnocovaných letišť je zobrazena v kapitole 3.3 Výšky MACG. Údaje, 

které jsou potřebné k výpočtu výšky PMACGVÝŠKA - ALTITUDE (tzn. ty, které je nutné udržovat 

aktuální) jsou následující:  

 

Tabulka 6: údaje potřebné k výpočtu výšky PMACGVÝŠKA. Zdroj: autor. 

IATA kód 

letiště 

Elevace 

[FT] 

Max. minima 

[FT AMSL] 

Max. MAA 

[FT] 

Výška 

stoupání 

[FT] 

Kategorie 

zatáčky 

[˚] 

Výška 

PMACG 

[FT] 

 

Vzhledem k údajům popsaným v kapitole 3.1 Analýza a díky skutečnosti, že je pokles 

PMACG s výškou lineární, lze usoudit, že výška průměrné PMACG (VÝŠKAPRŮMĚR) je rovna 

střední výšce mezi výškou rozhodnutí a MAA. 

Výše uvedený výrok však nebere v úvahu vliv zatáček. Tabulka 7 zobrazuje vliv zatáček  

na stoupání. Lze vidět, že zde je hodnota ∆VÝŠKA25˚ odlišná pro každou kombinaci vstupů. 

Pro jednoduchost lze však počítat s nejvíce omezujícími hodnotami, tzn. pro vstupy MLW  

a ISA + 30˚. Data též potvrdila, že hodnota ∆VÝŠKA25˚ se s délkou zatáčky mění lineárně 

(hodnoty pro 180˚ zatáčky jsou ve všech případech dvojnásobné jako pro 90 ˚ zatáčky atd.). 

Hodnoty výškových degradací jsou uvedeny v tabulce 7.  
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Tabulka 7: hodnoty výškových poklesů vlivem zatáček ∆VÝŠKA25˚, které budou ve výpočtech 
uvažovány. Zdroj: autor / [17]. 

Délka zatáčky [˚] Náklon [˚] ∆VÝŠKA25˚ [FT] 

90 25 +175 

 

V rámci analýzy jsou zatáčky rozděleny na kategorie dle délky. Kategorie jsou rozděleny  

po 90 stupních včetně. Na každých započatých 90 stupňů během nezdařeného přiblížení se 

aplikuje korekce +175FT. Celková hodnota je nazývána ∆VÝŠKA25˚ ZATÁČKA. 

   [17] 

Korekce PMACG o zatáčky je založena na využití několika výše uvedených hodnot. Je nutné 

znát veličiny ∆VÝŠKA25˚ ZATÁČKA a „Výška stoupání“, které se dají do poměru, čímž vyjde 

výsledná hodnota PMACGKOREKCE ZATÁČKY. Tato hodnota značí hodnotu, o kterou se zhorší 

průměrné stoupání vlivem zatáčky, tzn. jak velký vliv má zatáčka na celkové stoupání. 

Výsledná hodnota je v uvedena v procentech. 

PMACGKOREKCE ZATÁČKY = 
∆VÝŠKA25˚ ZATÁČKA [FT]

Výška stoupání [ 𝐹𝑇 ]
*100 ; [%] 

Porovnáním výškového poklesu oproti celkové nastoupané výšce dostaneme procentuální 

hodnotu, o kterou se zmenší skutečný PMACG letounu, kterým je schopen stoupat. Výše 

uvedenou hodnotu je nutné přepočíst na výšku, které odpovídá pokles PMACG. 

Posledním krokem je zjištění výšky, které za daných podmínek odpovídá gradient PMACG. 

Tato výška je v naší analýze žádoucí a výsledná, reprezentující celý profil stoupání 

v postupu nezdařeného přiblížení. Výpočet takové výšky lze provést následujícím způsobem: 

vzhledem k tomu, že známe hodnotu PMACGKOREKCE ZATÁČKY, lze tuto hodnotu vydělit 

číselným údajem ∆PMACG100FT LR, neboli průměrným poklesem PMACG na 100FT výšky,  

viz tabulka 3: 

PMACGKOREKCE VÝŠKY = 
PMACGKOREKCE ZATÁČKY [%]

∆PMACG100FT LR[
%

100FT
]

 *100; [FT] 

Výše uvedeným vzorcem se spočítá hodnota výšky korekce na zatáčku, kterou je nutné 

přičíst ke VÝŠKAPRŮMĚR. Připočtením VÝŠKAKOREKCE se spočítá celková výška PMACGVÝŠKA: 

PMACGVÝŠKA = VÝŠKAPRŮMĚR [FT] + PMACGKOREKCE VÝŠKY [FT] + VÝŠKAKOREKCE [FT]; [FT] 

Spočtenou hodnotu je nutné zatížit koeficientem, který výškovou hodnotu opraví  

o nepřesnosti linearity (viz kapitola 3.1 Analýza). Hodnota korekce je 481FT. 

   [17] 
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Výsledná hodnota PMACGVÝŠKA je naše žádoucí výška, ve které hodnota PMACG dosahuje 

průměrné hodnoty celého postupu nezdařeného přiblížení. Je nutné rozlišovat výšky altitude 

a height, dle toho, k čemu vyžadujeme vztažení hodnot. OPT pracuje se zadanými 

hodnotami height pro dané letiště (v nastavení OPT), neboli výškami nad zemí, resp. v tomto 

případě elevací letiště. Přepočítává je na tzv. altitude, neboli výšky nad mořem tak,  

že k zadané height přičte elevaci letiště. OPT dále pracuje s hodnotami výkonností pro různé 

kombinace podmínek a porovnává je s databází požadovaných MACG (RMACG) pro dané 

postupy a vyhodnocuje, zda letoun požadovanou výkonnost splňuje či nikoliv. 

   [16] 

Předpoklady výpočtu: 

Výše uvedený postup je aplikován, ale je žádoucí zavést různá zjednodušení za účelem 

snížení provozní náročnosti. Tato zjednodušení jsou vždy na stranu bezpečnosti. Jedná se 

převážně o zjednodušení v následujících ohledech: 

- ∆VÝŠKA25˚ je počítána s následujícími vlastnostmi: 

o Doba standardních zatáček je navýšena o 50% (tzn. 360˚, rate one zatáčka 

trvá 180 místo 120 sekund) 

o Výsledná hodnota je založena na nejvíce omezující kombinaci vstupů, které 

jsou poté aplikovány pro všechny výpočty, tzn.: 

 hmotnost MSLW a ISA + 30˚C 

 maximální TAS, tzn. kombinace výška 10 000FT, MSLW  

a ISA + 30˚C 

 průměrný pokles PMACG na 100FT se bere ten nejmenší, 

odpovídající MSLW a ISA + 30˚C (z důvodu aplikace nejvíce omezující 

korekce zatáčky) 

- Letištní data mají následující předpoklady: 

o Max. MAA bere v úvahu nejvyšší MAA všech postupů, všech RWY, které 

letiště nabízí 

 Některá letiště mají samostatný a jedinečný postup, ve kterém je výška 

MAA výrazně vyšší než u zbylých postupů: v takovém případě je 

uvažována max. MAA bez tohoto omezujícího postupu a uvedena 

poznámka (např. HEGN) 

 Jiná letiště mají umožněn horizontální akcelerační segment 

v publikované výšce a MAA výše (z důvodu konstrukce vzdušného 

prostoru apod.): v rámci analýzy je uvažována výška akceleračního 

segmentu jako max. MAA 
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o Výška stoupání je počítána z výšky nejvyšších minim do výšky max. MAA 

o Kategorie zatáčky dělí zatáčky postupu nezdařeného přiblížení do kategorii 

dle každých započatých 90˚ délky zatáčky 

- Vypočtené hodnoty PMACGVÝŠKA jsou zatíženy koeficientem bezpečnosti v hodnotě 

+481FT 

- Výsledné hodnoty PMACGVÝŠKA jsou zaokrouhleny na vyšších 100FT 

Výše uvedené předpoklady zajistí, že výsledné vypočtené hodnoty zohledňují i nejhorší 

předpokládané případy, a že letoun bude ve skutečné situaci dosahovat alespoň stejné, 

nebo lepší výkonnosti. 

         [13,17] 

Příklad: 

Max minima = 500FT 

MAA = 3500FT 

Výška stoupání = 3000FT 

Délka zatáčky = 140˚ 

 

Letoun stoupá 3000FT mezi výškou minim a výškou MAA, celkově točí zatáčky o celkové 

délce 140˚, tím pádem je nutné provést opravu o výškovou degradaci 350FT (spadá  

do kategorie zatáčky mezi 90-180˚, tudíž 2 * 175FT).  

PMACGKOREKCE ZATÁČKY = 350/3000 *100 = 11,67% 

Letoun má degradaci stoupání 11,67% průměrného stoupání mezi výškou minim a výškou 

MAA. Je-li PMACG ve střední výšce 1750FT (polovina výšky stoupání, reprezentující 

průměrné stoupání v rovném úseku) 3%, tak letoun by po aplikaci korekce na zatáčku 

průměrně stoupal pouze 3*(100%-11,67%) = 2,65% mezi výškou minim a MAA, a tudíž ztratil 

0,35% stoupací výkonnosti. Tato hodnota se porovná s nejvíce omezující hodnotou 

∆PMACG100FT LR, viz tabulka 3. 

PMACGKOREKCE ZATÁČKY = 
0,35

0,0254
 *100 = 1377.95FT 

PMACGVÝŠKA = 1500 + 1377.95 + 481 = 3358.95FT, po zaokrouhlení 3400FT 
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Tato výška je však výška nad zemí, neboli height. Pro převod výšky na výšku nad mořem, 

neboli altitude, je nutné spočtenou výšku přičíst k výšce max minima: 

PMACGVÝŠKA = 500 + 3400 = 3900FT 

Průměrná výkonnost letounu na uvedeném příkladu by v případě rovného úseku odpovídala 

výkonnosti, které by dosahoval ve výšce 1500FT nad zemí (střed mezi výškami minim  

a MAA). Vlivem zatáčky a nutné korekce se však tato výška zvýšila o 1377.95+481FT,  

tzn. výkonnost, dosahovaná ve výšce 3358.95FT reprezentuje průměrnou hodnotu stoupání 

mezi 0 a 3000FT. Tato hodnota se poté zaokrouhlí na vyšších 100FT, tedy 3400FT. Hodnota 

PMACG ve výšce 500 + 3400 = 3900FT pro danou kombinaci vstupů (atmosférické 

podmínky, hmotnost letounu apod.) by byla v OPT porovnávána s požadovanými hodnotami 

RMACG daných postupů nezdařeného přiblížení. 

           [17] 

 

3.3 Výšky MACG 

Postup výpočtu je založen na postupech popsaných v kapitolách 3.1 Analýza  

a 3.2 Vyhodnocení. Pro zajištění i nejhorších variant výpočet předpokládá následující 

skutečnosti: veličina výška stoupání je uvažována jako rozdíl mezi nejvyšší MAA a nejvyšší 

hodnotou minim. Po provedení kroků, ve výše popsaných kapitolách je vypočtena hodnota 

veličiny PMACGVÝŠKA-HEIGHT. Tato výška je však pouze nad zemí, tzv. height. Pro získání 

výšky nad mořem, tzv. altitude, je nutné tuto výšku připočíst k hodnotě max. minima. 

Výsledek tohoto kroku je zobrazen v pravém sloupci a reprezentuje výšku, ve které odpovídá 

výkonnost celému stoupání pro nejhorší kombinaci vlastností nezdařeného přiblížení. 

Kterékoliv jiné nezdařené přiblížení na daném letišti bude dosahovat lepších PMACG. Níže 

je uvedena tabulka 8 ukázkových letišť, jejich vlastností a vlastností postupu nezdařeného 

přiblížení. Na pravé straně jsou uvedeny výsledné hodnoty doporučených výšek 

PMACGVÝŠKA pro výpočet MACG v rámci OPT. 
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Tabulka 8: zobrazení potřebných vstupních údajů a samotná výsledná výška  
PMACGVÝŠKA-ALTITUDE. Zdroj: autor / [13] 

IATA kód 

letiště 

Elevace 

[FT] 

Max. Minima 

[FT AMSL] 

Max. MAA 

[FT] 

Výška 

stoupání 

[FT] 

Kategorie 

zatáčky 

[˚] 

Výška 

PMACG 

[FT] 

LKPR 1234 1600 4000 2400 0 3500 

LFPG 392 880 1300* 420 0 2000 

EDDH 53 620 4000 3380 180 3900 

HEGN 109 600 5000/7100* 4400/6500* 270 4500* 

EHAM -11 730 3000 2270 90 3200 

 

Hodnoty, označené hvězdičkou jsou určitým způsobem nestandardní. V případě letiště LFPG 

je max. MAA až řádově ve výšce 5000FT, ale je vytvořen prostor pro akceleraci ve výšce 

1300FT, tudíž je tato výška brána jako max. MAA. V případě letiště HEGN jsou všechny 

postupy koncipovány na max. MAA 5000FT a nižší, pouze jeden vyžaduje stoupání do výšky 

7100FT. V takovém případě je již výhodné stanovit PMACGVÝŠKA odděleně pro postupy 

s nižším MAA a s MAA 7100FT. Pokud by byly všechny postupy uvažovány s MAA 7100FT, 

došlo by k příliš vysokému úbytku výkonnosti v rámci výpočtů. 

   [13] 

 

3.4 Praktické řešení 

Výše uvedenými postupy je možné zajistit reprezentativnější výpočet MACG oproti 

současnému stavu. Praktický postup je následovný: 

Zanalyzují se jednotlivé postupy nezdařených přiblížení všech přístrojových přiblížení  

na daném letišti. Důraz je kladen na celkovou délku požadovaných zatáček v každém 

postupu a maximální výšku MAA. Z těchto kombinací se použijí nejvíce omezující hodnoty,  

tzn. nejdelší zatáčka a nejvyšší MAA. Na základě postupů, popsaných v kapitolách  

3.1 Analýza a 3.2 Vyhodnocení se vypočte pro každé letiště výška pro výpočet MACG.  

Tato výška se poté přenastaví v nastavení OPT. Jakmile je v OPT přenastavena výška 

PMACG, tak bude OPT všechny výpočty na daném letišti vztahovat k této výšce. 

   [16] 

Je nutné brát v potaz aktualizace AIRAC cyklu. Každých 28 dnů se aktualizují letecké 

informace a může dojít i ke změnám v nezdařených přiblížení některých letišť, kam 
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Smartwings létá. V takovém případě je nutné patřičně aktualizovat i výšku MACG. Zároveň je 

nutné brát v potaz letiště, které mají malé množství postupů nezdařeného přiblížení 

významně odlišné od většiny na daném letišti, především s ohledem na výrazně vyšší výšku 

MAA, viz letiště HEGN. V takovém případě může být výhodnější udělat výše uvedený postup 

samostatně pro vymykající se nezdařené přiblížení, a poté postupovat globálně se zbylými 

postupy nezdařeného přiblížení. To zajistí, že nebude letiště mít aplikovanou, pro většinu 

postupů nereprezentativně vysokou výšku MACG, která by konkrétní letiště příliš omezovala. 

         [13,21] 
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4 MINIMA 

Letiště OAKB je svými vlastnostmi velmi specifické a vyžaduje zvláštní postupy. Společnost 

Smartwings z tohoto důvodu řadí letiště do kategorie B*, vyžadující zvláštní školení  

pro piloty, včetně zvláštní sestavy posádky, kteří sem provádějí let. 

               [11,13,19] 

V současné době nabízí letiště OAKB následující možnosti minim všech svých druhů 

přiblížení pro splnění vypublikované trasy nezdařeného přiblížení: 

- ILS29: 320FT AAL a 5.8% RMACG; 1179FT AAL a 3.3% RMACG 

- RNAV29: 1167FT AAL a 3.3% RMACG 

- VOR29: 2607FT AAL a 4.8% RMACG; 3007FT AAL a 3.3% RMACG 

  [13] 

V případě volby minim je nejvhodnější volit nejnižší hodnoty DA/DH, tím si maximálně zvýšit 

šance na dosažení vizuálních referencí RWY a maximalizovat šance na přistání. Pilot však 

může rozhodovat o volbě minim na základě dosahované PMACG. V případě, že je volba 

minim na úrovni 3.3% RMACG nedostatečná a pilot by nenavázal potřebné vizuální 

reference, musí pilot volit druhou nabídnutou variantu 5.8% RMACG. Dosahuje-li však letoun 

výkonnosti např. 4% PMACG, tudíž je PMACG nedostatečná, musí se letounu zajistit 

zvýšení výkonnosti, které v současné době probíhá odlehčením letounu (snížením platícího 

nákladu apod.). Zvýšení výkonnosti o 0.1% PMACG odpovídá řádově stovkám KG 

hmotnosti, dle meteorologických podmínek. Tento krok je však nutné zajistit před odletem  

a je ekonomicky nežádoucí.  

   [16] 

Cíl diplomové práce je najít dostatečně bezpečný postup nezdařeného přiblížení, jež vylepší 

efektivitu a bude schválitelný v rámci postupu AltMOC. Těmito kroky by se potenciálně 

zajistilo nejen zvýšení šancí na přistání formou snížení minim, ale zároveň by se zvýšil 

ekonomický potenciál letu formou menšího nutného odlehčení letounu. Je nutné podotknout, 

že v rámci této úlohy není uvažován případ přiblížení s jedním nepracujícím motorem, nýbrž 

selhání ve chvíli zahájení nezdařeného přiblížení, ve chvíli nastavení tahu TO/GA. 

 

4.1 Vlastní postup nezdařeného přiblížení 

Tato varianta je jednou ze tří, kterou v aktuální podobě předpis AIR OPS umožňuje,  

a zároveň obsahuje největší potenciál. Jedná se o tvorbu vlastního postupu nezdařeného 
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přiblížení, jakási obdoba možnosti tvorby vlastního odletového postupu EFP, která se 

využívá na vzlet. Není-li letoun dostatečně výkonný ke splnění požadavků výkonnosti  

na SID, tak si provozovatel vytvoří jinou, vlastní trasu EFP, kterou v případě selhání motoru 

poletí. Obdobný postup by mohlo jít aplikovat pro případ nezdařeného přiblížení se 

zachováním stejné úrovně bezpečnosti. 

  [10] 

Teoreticky lze postupovat dvěma způsoby: využít zcela nový návrh, nebo již existující 

postup. Jako vhodné se jeví již zmíněná a existující trasa EFP, která je v detailu popsaná 

v kapitole 2.4.1 Vzlet. Vztah mezi EFP použitém během vzletu oproti přistání by byl 

následující. Během vzletu má letoun oproti přistání zpravidla: 

- Vyšší hmotnost 

- Nižší nastavení klapek 

- Nižší výšku nad DER 

Vzhledem k tomu, že EFP je používána především během vzletu, tzn. stavu, kdy je letoun 

v nižší výšce a je těžší oproti přistání lze očekávat, že by tato varianta umožnila maximální 

snížení hodnoty minim a zvýšení hmotnosti na přistání ze všech možných variant úpravy 

minim. Je nutné mít na paměti, že během analýzy této varianty je potřeba vyhodnotit nejen 

náležitosti konečného a nezdařeného přiblížení, ale též je porovnat s náležitostmi vzletu-

ochranné prostory, výkonnosti, konfigurace letadla apod.. V rámci analýzy mohou být 

hodnoty na přistání omezeny právě výkonností, které by se dosáhlo na vzletovém úseku  

pro splnění letu v EFP. Je tudíž nutné vypočítat výkonnostní omezení na vzlet a poté tyto 

hodnoty aplikovat na jednotlivé vlastnosti přistání. 

Ve světě je tato varianta umožněna, doporučena a schválena různým provozovatelům  

po celém světe, včetně provozovatelů spadajících do kompetence EASA. Hlavními obtížemi 

této varianty jsou stoupací výkonnost a navigace v následujících ohledech: 

- návaznost ochranných prostor úseku konečného, resp. nezdařeného přiblížení 

na EFP 

- ošetření rozdílných konfigurací během přistání a vzletu 

   [22] 

Letiště OAKB umožňuje přiblížení ILS na RWY 29 a dosahuje oproti ostatním přiblížením 

velmi nízkých hodnot DA/DH, podmíněné vysokým RMACG 5.8%. Z tohoto důvodu bude 

uvažována analýza EFP v návaznosti právě na přiblížení ILS29.  Postup nezdařeného 

přiblížení je následovný: letět rovně ve směru RWY do vzdálenosti 8DME KBL VOR, poté 
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točit doprava a pokračovat tratí na KBL VOR, po minutí KBL VOR nalétnout radiál 195˚  

a pokračovat na bod LOBRE (poloha 20DME  a radiál 195˚ KBL VOR). Na WPT LOBRE 

zahájit vyčkávání: příletová trať 015˚, pravé zatáčky, konec odletového úseku definován 

vzdáleností 32DME KBL. Stoupat do letové hladiny FL180. 

   [13] 

Postup EFP RWY 29: letět rovně ve směru RWY do vzdálenosti 6DME KBL VOR, poté točit 

doleva (maximální rychlost 160KIAS) a pokračovat KBL VOR. Na KBL VOR zahájit 

vyčkávání: příletová trať 180˚, pravé zatáčky, MSA 17500FT. 

[16] 

 

4.2 Ochranný prostor 

První záležitostí k prozkoumání napojení MAS na trasu EFP je návaznost ochranných 

prostor úseku konečného přiblížení, který končí v bodě DA/DH (před RWY) na ochranné 

prostory postupu EFP, který začíná v bodě DER. Úsek mezi bodem DA/DH a DER,  

resp. bodem případného napojení „Bod Překrytí“ v současnosti nezajišťuje ochranné prostory 

(zajišťuje to ochranný prostor pro nezdařené přiblížení, ale tyto roviny stoupají strmým 

gradientem, který letoun právě nesplňuje) a je nutné provést analýzu a vytvořit vhodný návrh 

návaznosti (viz obrázek 17). Dále je nutné v rámci spojení ochranných prostor provést 

analýzu překážek, které do těchto prostor zasahují. 

  [8,9,10] 

Cílem je spojit ochranné prostory postupu nezdařeného přiblížení a napojit je na ochranné 

prostory EFP. Toto je nutné provést v horizontální i vertikální rovině – formou zmíněných 

minimálních gradientů stoupání. Ve vertikální rovině se však nedá s ohledem na EFP mluvit 

zcela precizně o „požadovaném gradientu”, neb AIR OPS požaduje vertikální rozstup  

ve formě MOC, ne ve formě gradientu minimálního stoupání. Pro dodržení EFP je podstatné, 

aby letoun letěl takovým způsobem, aby minul všechny překážky podél trati o alespoň 35FT, 

resp. 50FT během náklonu více jak 15 stupňů, ne konkrétním gradientem stoupání.  

Byť to není zcela korektní, pro zjednodušení bude výše uvedená skutečnost nazývána EFP 

gradient. 

[9,10] 
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Obrázek 17: obecný nákres ochranných prostor během konečného přiblížení a EFP, 
znázorňující nechráněnou plochu. Zdroj: autor / Google Earth. 
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Cílem je nalézt způsob, jak spojit ochranné prostory MAS a EFP a tudíž jak prostorem 

navigovat. V úvahu připadají dvě varianty využití: 

- konvenční navigace 

- prostorové navigace 

 

4.2.1 Konvenční navigace 

RWY 29 umožňuje přiblížení pomocí systému ILS a nezdařené přiblížení je založeno  

na systému VOR. Ochranné prostory nezdařeného přiblížení se v rovné části úseku 

nezdařeného přiblížení skládají z tzv. precision segmentu ILS, do výšky cca 1000FT AGL,  

na který poté navazuje ochranný prostor systému VOR. Výsledný horizontální ochranný 

prostor, který je uvažován v daném postupu je průnik všech rovin výše popsaných 

ochranných prostorů. Dále je vertikálně vyžadováno stoupání pod určitým gradientem.  

[8] 

Ochranný prostor precision segment je uvažován u nezdařených přiblížení systému ILS. 

Obsahuje úseky konečného přiblížení a počáteční a střední úseky nezdařeného přiblížení 

(viz obrázek 18).  

[8] 

 

 

Obrázek 18: ukázka splay horizontálního prostoru precision segment systému ILS. [8] 
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Po ukončení precision segmentu navazuje ochranný prostor systému VOR, na kterém je 

postup nezdařeného přiblížení založen. Parametry tohoto prostoru jsou velmi podobné 

precision segmentu. Základní šířka je rovna hodnotě 1NM na úrovni VOR na každou stranu 

od trati a rozšíření 7.8 stupně (viz obrázek 19). Ochranný prostor obsahuje primární  

i sekundární prostor. Výsledný horizontální ochranný prostor MAS je roven průnikům všech 

rovin výše uvedených parametrů. Tento výsledný prostor se dále porovná s ochranným 

prostorem EFP (viz kapitola 2.1.2.1 Postupy pro odlet) ve snaze napojení se a tvorby 

průniku.  

[8] 

 

 

Obrázek 19: ukázka horizontálního ochranného prostoru systému VOR. [8] 

 

Vzhledem k tomu, že maximální dosahovaná šířka ochranného prostoru EFP je rovna 900m, 

tzn. 0.48NM kolem osy tratě a minimální šířky precision segmentu a VOR ochranného 

prostoru jsou 1NM, který se následně rozšiřuje lze usoudit, že napojení ochranných prostor 

založených na radionavigačních zařízeních není možné z důvodu příliš nízké přesnosti 

konvenční navigace. 

[8,9,10] 

Vhodné řešení by bylo založeno na horizontálním ochranném prostoru, který by byl užší než 

EFP a zároveň by se nerozšiřoval, tzn. nebyl by založen na úhloměrných navigačních 

zařízeních a byl by souběžný s tratí. Takové vlastnosti splňují ochranné prostory 

nezdařených přiblížení založené na RNAV/RNP postupech. 

[8,23] 



  

70 
 

4.2.2 RNP AR 

Postupy přiblížení RNAV, kterými mimo jiné letiště OAKB též disponuje na RWY 29 mají 

obecně ochranné prostory konstruované tak, že se v počáteční části rozšiřují o určitou 

hodnotu a následně jsou hranice v přímém směru rovnoběžné s tratí, tzn. nerozšiřují se, 

vyjma změn hodnot RNAV/RNP a konstrukce zatáček. Dosahují v porovnání s konvenční 

radionavigací výrazně menších rozměrů (to je i jedna z podstatných výhod RNAV/RNP). 

Rozměry horizontálních ochranných prostor jsou v rovném úseku a zatáček typu RF rovny 

hodnotě 2*RNP. Standardně je hodnota RNP přiblížení stanovena na 0.3NM v úseku FAS  

a 1NM v MAS. Hodnota 1NM je lepší, než ty, kterých dosahuje radionavigace, neb se 

s vzdáleností nezvětšuje, ale nadále se nejedná o zcela vhodné řešení, neb šířka 900m je 

rovna cca 0.48NM. V rámci EFP je nutné uvažovat RNP hodnoty v maximální hodnotě  

0.48/2 = 0.24NM, aby maximální šířka ochranného prostoru byla široká tak, jako ochranný 

prostor EFP, tudíž hodnoty pro RNP APCH jsou nadále přibližně čtyřnásobné oproti vhodné 

šířce. Tuto skutečnost lze řešit potenciálně několika způsoby: 

- Zkonstruovat EFP v základní šířce širší než minimálních 900m 

- Nadále použít základní hodnoty RNP APCH, ale omezit požadovanou hodnotu ANP 

takovým způsobem, že již bude maximálně stejně veliká, jako současná hodnota 

šířky prostoru EFP – 0.24NM) 

- Využití RNP AR – využít hodnoty RNP nižší než 0.3NM, které by už splňovaly 

hodnotu šířky EFP 900m 

[8,9,10,13,23] 

Vzhledem k obtížnosti, proveditelnosti, praktičnosti a potenciálnímu obecnému využití i na 

jiných letištích jsou prakticky vhodné jen poslední dvě zmíněné varianty. Zkonstruování EFP 

o větší šířce je provozně náročné a zároveň by bylo nutné celý postup EFP vytvořit znovu 

s novou analýzou překážek. Snahou je využít již existující možnosti bez dodatečných změn, 

tudíž první varianta není preferovaná.  

Poslední dvě varianty mají své výhody i nevýhody. Vzhledem k maximálním hodnotám RNP 

nižších 0.3NM se již jedná o postupy RNP AR, a v rámci diplomové práce bude uvažována 

tato varianta. Využití EFP založené na RNP AR však vyžaduje dodatečné podmínky 

schválení, vybavení a zajištění případných nouzových postupů. Splněním podmínek by došlo 

k promítnutí tratě MAS založeném na RNP přes EFP – tzv. overlay. 

[23,27,28] 

RNP Authorization Required je druh RNP postupů, podléhající samostatným pravidlům 

předepsaným v ICAO doc. 9905 a části SPA nařízení AIR OPS. Umožňují provozovateli létat 
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postupy s RNP hodnotami až 0.1NM, což je pro overlay EFP výhodné. Níže je uvedena 

tabulka 9 hodnot RNP, které předpis umožňuje. 

[23,27,28] 

 

Tabulka 9: hodnoty RNP postupů RNP AR. [23] 

Druh přiblížení 

RNP AR 

Maximální hodnoty 

[NM] 

Standardní hodnoty 

[NM] 

Minimální hodnoty 

[NM] 

STAR 2 2 1 

Počáteční 1 1 0.1 

Střední 1 1 0.1 

Konečné 0.5 0.3 0.1 

Nezdařené 1 1 0.1 

 

Volba hodnoty RNP, na kterou by byl postup založen, je založena na certifikačních 

požadavcích a skutečně dosahované navigační výkonnosti letounu, viz obrázek 20. Hodnoty 

pro RNP AR jsou založeny na využití GPS pro výpočet tzv. FMS position, neboli 

nejpravděpodobnější polohy letounu. Letoun B737-800 využívá data z několika navigačních 

zařízení, které FMS přepočítává na zmíněnou FMS position. Na základě této polohy dál stroj 

naviguje. Vstupy, které aktualizují tuto polohu, jsou následující (dle přesnosti od nejvyšší po 

nejnižší, pro RNP AR je možné využít pouze GPS k aktualizaci polohy): 

- GPS 

- DME 

- LOC 

- VOR 

- IRS 

[15,27,28] 

Pro RNP AR je možné využít pouze GPS k aktualizaci polohy. Zároveň je nutné počítat 

s nouzovou situací, která by mohla nastat v případě neočekávaného výpadku tohoto 

systému a degradaci navigační výkonnosti. Je nutné letounu zajistit dostatečnou navigační 

výkonnost i v případě selhání GPS, např. využitím aktualizace polohy pomocí zdroje 

DME/DME. Volba vhodné RNP je provedena v souladu s AFM B737. V rámci EASA je nutné 

pro certifikaci RNP AR postupů mít letoun vybaven tzv. Navigation Performance Scales, 
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neboli indikací výchylky letounu od trati (ve vertikální i horizontální rovině), tudíž je nutné 

uvažovat hodnoty tomu odpovídající. Letouny Smartwings jsou vybaveny systémy LNAV 

s A/P a software verzí U11 a lepšími. Na základě obrázku 20 lze vyčíst, že výrobce 

deklaruje, že bez GPS je letoun schopen zajistit let v prostoru RNP0.21. 

[20,27,28] 

 

 

Obrázek 20: tabulka hodnot navigačních výkonností B737 dle vybavení. [20] 
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V rámci RNP AR zde připadají v úvahu zpravidla tři druhy zatáček: 

- RF – radius to fix 

- TF – track to fix 

- DF – direct to fix 

[8,23] 

Rozdíl  RNP AR oproti klasickému RNP je ten, že RNP AR umožňuje využití tzv. segmentu 

RF – radius to fix, zatímco lety mimo RNP AR tento druh nemohou využít. Jedná se o pevně 

stanovenou trajektorii letu ve směrovém oblouku, s konstantním poloměrem, který spojuje 

dva WPT. Je to jakási obdoba DME ARC s tím, že lze téměř libovolně stanovit zmíněný 

poloměr. Výhoda RF je ta, že letoun letí pokaždé po stejné trajektorii a má po celou dobu 

zatáčky traťové vedení, nehledě na rychlost a vítr, v rámci patřičných omezení. Toto velmi 

zjednodušuje konstrukci ochranných prostor, které jsou v tomto případě rovnoběžné a jejich 

hranice vede podél předpokládané trajektorie letu v konstantní vzdálenosti 2*RNP. Mezi 

další podmínky RF patří následující skutečnost: v případě využití hodnot menších RNP1  

pro konstrukci MAS je nutné aplikovat omezení 15 stupňů na náklon letounu. Nákres zatáčky 

RF lze vidět na obrázku 21. 

[8,14,15,16,23] 

 

 

Obrázek 21: ukázka zatáčky typu RF. [25] 

 

Druhý způsob konstrukce zatáček je tzv. TF – track to fix. Jedná se o pevné spojení bodů 

přímou tratí. Letoun se ale logicky neumí otočit na místě a pokračovat dále po následující 

trati. FMC během letu na základě aktuální, resp. zadané omezující TAS, délky zatáčky  

a jiných vstupních parametrů spočítá trajektorii zatáčky, kterou pilotům vykreslí  

na navigačním displeji. Odlišností od RF je to, že tato vykreslená trať není pevně daná 
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během každého letu, ale v závislosti na konkrétních vstupních informacích se může měnit 

(poloměr zatáčky není konstantní). TF zatáčky jsou dvojího druhu (viz obrázky 22 a 23): 

- Fly – by  

- Fly – over (s návratem) 

[8,23] 

 

 

Obrázek 22: ukázka dvou druhů TF zatáček: fly–by a fly-over (s návratem). [25] 

 

Rozdíl mezi těmito zatáčkami je ten, že v případě fly-by letoun začne točit mírně 

s předstihem, aby nalétl následující úsek letu tečně a pohodlně pokračoval dál. Důsledek je 

ten, že v případě, že je nutné začít točit zatáčku ve vzdálenosti 6DME KBL, stanoveno EFP, 

tak v případě RNP overlay s fly-by WPT by letoun začal zatáčet o něco dříve, například již  

ve vzdálenosti 5.8DME KBL, tzn. příliš brzy (velikost předstihu je závislá, obdobně výpočtu 

samotného poloměru trajektorie na TAS a povětrnostních podmínkách). Bod fly-over je 

opakem – letoun nejprve musí tento bod přeletět a teprve poté začne točit požadovanou 

zatáčku. Jsou dvě hlavní kategorie fly-over WPT: 

- S návratem 

- Bez návratu; tzv. DF – direct to fix (viz obrázek 23) 

[8,16,23] 
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Obrázek 23: ukázka TF fly–over bodu bez návratu, tzv. DF – direct to fix. [25] 

 

Bod DF je konstruován tak, že po přeletění pokračuje letoun přímo na následující bod,  

tzn. nevrací se zpět na přímou spojnici mezi body, jako v případě TF fly-over  

(viz obrázek 23). 

[8] 

 

4.2.2.1 Konstrukce trati MAS EFP 

Vzhledem k vlastnostem, popsaným výše v kapitole 4.2.2 RNP AR, se jeví využití RNP AR 

jako vhodné řešení problematiky. Využití vhodnosti použití RNP AR je dokázáno běžným 

používáním těchto postupů provozovateli B737NG po celém světe, a to s hodnotami až  

na úrovni RNP0.1 (obdobně postupům použití EFP, jakožto postupu nezdařeného přiblížení). 

V některých případech jsou tyto postupy používány již téměř 15 let. 

[32] 

Pro let tímto způsobem je nutné mít trať nakódovanou v navigační databázi FMC (posádka si 

nesmí sama trať vytvářet) a mít pro daný postup publikovanou mapovou dokumentaci. Obojí 

je možné zajistit externím dodavatelem zmíněných produktů. Trať by byla definována pomocí 

WPT rozmístěným podél trati EFP, viz obrázky 24 a 25, letěna v módu LNAV. WPT, které 

definují trať MAS EFP jsou označeny fialově. Směr letu ve vyčkávacím obrazci je vyznačen 

černými šipkami. 

[27,28] 

Jako nejvhodnější řešení zatáčky se jeví využití zatáčky typu RF. Je nutné brát ohled  

na minimální vzdálenost mezi WPT a též vlastnosti zatáčky EFP a jednotlivých druhů bodů. 

Z tohoto důvodu by v rámci definice tratě EFP v MAS byly využity tři WPT: první na uvedení 

do zatáčky (bod 6DME KBL), druhý ukončení zatáčky a třetí samotný KBL VOR, nad kterým 
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je nutné začít vyčkávání. Bod na úrovni 6DME KBL by byl pojmenován KBL001 a byl by 

typem RF. Bod na konci zatáčky by byl pojmenován KBL002. Volba zatáčky typu RF zaručí, 

že letoun nebude mít předstih točení a poletí po přesně definované trati, která se nebude 

měnit dle aktuální rychlosti (v rámci příslušných omezení). Dle EFP by v tomto bodě bylo 

zakódováno rychlostí omezení max. 160KIAS. Směr zatáčky by byl definován jako levý  

a bod KBL VOR by byl pojmenován KBL. 

[8,16,23] 

Letoun by po minutí bodu KBL001 točil doleva a po dotočení by pokračoval přímo směr KBL 

VOR podél přesně definované tratě. V případě zatáček TF fly-over, TF fly-by a DF by letoun 

začínal zatáčet na mírně odlišných místech a zároveň by poté trajektorie vedla po mírné 

odlišných tratí, dle rychlosti, neb tyto tratě nejsou přesně definované. Zatáčka RF by byla 

konstruována s poloměrem a trajektorií letounu odpovídající maximální rychlosti, povolené 

EFP (160KIAS) a úhlu náklonu 15 stupňů, viz kapitoly 2.4.1 Vzlet a 4.2.2 RNP AR. 

V případě, že by letoun letěl pomaleji, tak by systém LNAV  naváděl letoun pomocí menšího 

úhlu náklonu, po stejné trajektorii. Není možné postupovat opačně, tzn. konstruovat RF 

zatáčku menším poloměrem a poté použít větší náklon v případě vyšších rychlostí, neb  

to konstrukce RF neumožňuje a zároveň by letoun nebyl fyzicky schopen dodržet danou trať 

vlivem restrikcí dle FCTM, viz kapitoly 2.4.1 Vzlet a 4.2.2 RNP AR. Touto konstrukcí trati lze 

zajistit, že bude RNP AR postup veden uvnitř ochranných prostor EFP. Trať MAS EFP by 

byla založena na hodnotě RNP0.21, viz kapitola 4.2.2 RNP AR. 

[8,14,16,23] 
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Obrázek 24: ukázka detailu naprogramované trati MAS EFP, bez postupu vyčkávání.  
Zdroj: autor / Google Earth. 
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Obrázek 25: ukázka celkové naprogramované trati MAS EFP. Zdroj: autor / Google Earth. 

 

4.2.3 Horizontální ochranné prostory 

Jak již bylo naznačeno v kapitole 4.2.2 RNP AR, horizontální ochranné prostory RNP 

postupů jsou rovnoběžné s tratí, vyjma případů rozšíření na požadovanou hodnotu RNP  

(tzv. splay) a zatáček (vyjma zatáček RF), tudíž jsou vhodné pro využití ke spojení s EFP. 

Mimo jiné vykazují výrazně nižší rozměry oproti konvenční navigaci. Hodnota šířky 

horizontálních ochranných prostor je 2*RNP a je aplikován pouze primární ochranný prostor. 

Splay je konstruován pod úhlem 15˚, je-li aplikován v případě změny RNP hodnoty podél 

trati. Každý druh zatáčky má svůj vlastní způsob tvorby ochranných prostor. Jak již bylo 

zmíněno, nejvhodnějším typem zatáčky je typ RF, který zároveň vykazuje nejpřijatelnější 

konstrukci ochranných prostor, viz obrázek 26. Jako ukázku lze na obrázku 27 vidět 

ochranný prostor zatáčky typu DP pro velké zatáčky (která je dle EFP v tomto případě 

vyžadována), který je výrazně větší a vyžadoval by obtížnější analýzu překážek. 

[8,23] 
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Obrázek 26: ochranný prostor zatáčky typu RF. [23] 

 

 

Obrázek 27: ukázka tvorby ochranného prostoru zatáčky typu DF. [8] 
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Daný ochranný prostor RNP by v případě EFP začal na úrovni příslušného bodu DA/DH 

patřičného přiblížení, neb zde končí ochranný prostor FAS. Cílem je, aby využitý bod DA/DH 

byl ten s tou nejnižší výškou. Bohužel v OAKB nelze tohoto kroku využít, proto se počátek 

MAS EFP, resp. DA/DH tomu odpovídající bude nazývat DA/DH MAS EFP a odpovídá 

hodnotě DA/DH 6242FT AMSL/369FT AAL (viz výpočet v kapitole 4.2.4.2 Výška letounu). 

Poté by pokračoval horizontálně (ne však vertikálně) překrytý s částí postupu MAS (prakticky 

část rovného úseku až do bodu DER). V bodu DER RWY29 začíná horizontální ochranný 

prostor EFP, který horizontální ochranné prostory RNP začínají překrývat a následovat.  

Po určité vzdálenosti by se zcela spojil s EFP, v tzv. bodu BP: Bod Překrytí – viz obrázek 28. 

Od tohoto bodu dále do konce EFP je již prostor MAS EFP zcela spojen s EFP. Před bodem 

BP je nutné dodatečně zanalyzovat překážky, které horizontálně zasahují do tohoto úseku 

(vyznačeno na obrázku 28). Po minutí bodů BP by ochranný prostor pokračoval tzv. overlay 

až do konce konečného nezdařeného přiblížení, resp. EFP. V této fázi již není nutné 

dodatečně analyzovat překážky, neb již byly zanalyzovány v rámci tvorby EFP. 

[8,9,10,13] 

Maximální hodnota RNP pro překrytí s EFP je 0.24NM. Je žádoucí spojit MAS EFP za využití 

co nejmenšího množství vzdálenosti k zamezení velikosti prostoru, který je nutný podrobit 

analýze překážek. Je vhodné využít hodnotu RNP0.21 vzhledem k tomu, že se jedná  

o hodnotu, kterou výrobce letounu garantuje v případě nevyužití GPS k aktualizaci  

FMC polohy, viz kapitola 4.2.2 RNP AR. 

[9,10,20] 
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Obrázek 28: zobrazení ochranných prostor EFP a MAS EFP ,ukázka trajektorie letu MAS 
EFP založené na RNP a výsledný nechráněný horizontální ochranný prostor.  

Zdroj: autor / Google Earth. 
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4.2.4 Vertikální ochranný prostor 

Vertikální ochranný prostor by byl definován jako v případě EFP, a to již od bodu minim, byť 

se na něj napojí až později. MOC by v takovém případě byla aplikována ta, která je 

standardní pro EFP, tzn. 35FT v rovném úseku a 50FT v případě úhlu náklonu větším než  

15 stupňů, viz kapitola 2.1.2.1 Postupy pro odlet. Tato MOC by byla aplikována v celém 

prostoru šířky i délky horizontálních ochranných prostor. Jak též bylo popsáno, je nutné 

provést dodatečnou analýzu překážek, které nespadají do originálního postupu EFP,  

tzn. mezi body DA/DH a BP. Tento proces je složen z několika kroků: 

- Zmapování relevantních překážek 

- Vypočítání skutečné, resp. minimální výšky trajektorie letounu v průběhu postupu 

nezdařeného přiblížení 

- Porovnání hodnot výšek a zanalyzování zásahu překážek do ochranných prostor 

[9,10] 

Jak již bylo znázorněno obrázkem 17 v kapitole 4.2 Ochranný prostor, konkrétní neověřený 

ochranný prostor je v tomto případě vyobrazen na obrázku 28. 

 

4.2.4.1 Překážky 

Na obrázku 29 lze vidět nákres tratí EFP, MAS EFP a polohy význačných překážek  

v relevantním ochranném prostoru a blízkém okolí. Data o těchto překážkách byla získána  

z následujících dostupných zdrojů: 

- Databáze společnosti Smartwings3 

- Překážková databáze externí firmy (součást OPT) 

- AIP Afghánistán 

- Mapová dokumentace Jeppesen 

- Mapové podklady 

[13,26] 

                                                
3 Interní informace společnosti Smartwings 
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Obrázek 29: zobrazení význačných překážek v nechráněném prostoru.  
Zdroj: autor / Google Earth. 



  

84 
 

4.2.4.2 Výška letounu 

Během přiblížení je letoun veden sestupovým paprskem GS až do výšky DA/DH. Dosažení 

této výšky odpovídá určitému bodu, který lze definovat směrem a vzdáleností (zpravidla FAC 

a DME vzdálenost). V případě nedostatečného vizuálního kontaktu letoun nejpozději v tomto 

bodě musí přerušit přiblížení a postupovat postupem nezdařeného přiblížení. Výškově se ale 

letoun pohybuje následovně: 

Výška rozhodnutí DA je v případě přiblížení ILS29 5,8%MACG rovna 6193FT AMSL,  

resp. 320FT AAL. V této výšce se však pilot teprve rozhodne, zda pokračovat na přistání,  

či ne. Pokud ne, tak musí zahájit stoupací manévr. Letoun však mezi body DA a SOC,  

ve kterém letoun skutečně začne stoupat, ztratí jisté množství výšky. Tato ztráta výšky je 

nazývána „height loss“, je uvažována standardně v rámci konstrukce ILS ochranných prostor 

a přesně definována předpisem doc. 8168. Jedná se o standardizované hodnoty  

pro jednotlivé rychlostní kategorie letadel, které jsou případně opraveny v případě, že se 

jedná o strmý sestupový úhel nebo v případě vysokých elevací letišť. Standardní hodnoty 

jsou následovné, viz tabulka 10. 

[7,8,13] 

 

Tabulka 10: standardní hodnoty height loss dle kategorie. [8] 

Hodnoty height loss [FT] 

Kategorie letadla Rádio výškoměr (RV) Barometrický výškoměr (BV) 

C 71 150 

 

Korekce jsou následující: 

- Je-li elevace letiště vyšší než 900m/3000FT AMSL, tak se přidávají 2% hodnoty 

„Rádio výškoměr” (RV) na každých 300m/1000FT elevace 

- Je-li sestupový úhel strmější než 3.2˚, tak na každý dodatečný 0.1˚ až do hodnoty 

3.5˚ se přidává 5% hodnoty RV 

[8] 

Vzorec lze vidět níže: 

HL = BV + (elevace / 1000 * 0,02 + (úhel sestupu – 3.2) / 0.1 * 0.05) * RV; [FT] 
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Z výše uvedených údajů lze spočítat height loss následovně: 

- Kategorie letounu: C 

- Úhel sestupu: 3.5˚ 

- Elevace letiště: 5877FT 

- Výškoměr: barometrický 

Height loss = 150 + 6*72*0.02 + 3*72*0,05 = 170FT 

[8,12,13] 

Letoun mezi body DA a SOC proklesá 170FT. Tuto hodnotu je nutné odečíst od výšky DA, 

k zisku výšky nad mořem, ve které se letoun bude fyzicky pohybovat, tzv. výška SOC.  

Tato výška je minimální výškou, do které letou zklesá. 

Výška SOC = DA – HL; [FT] 

Výška SOC = 6193 – 170 = 6023FT 

[8,13] 

Výše uvedenou výšku je nutné porovnat s výškou významných překážek, a tudíž aplikovat 

potřebnou MOC. Maximální výšku překážek (MVP) lze definovat následovně: 

Maximální výška překážek = výška SOC – MOC; [FT] 

V našem případě je tedy MVP rovna: 

MVP = 6034 – 35 = 5988FT 

[8,9,10] 

 

4.2.4.3 Porovnání 

Výše uvedené kapitoly 4.2.4.1 Překážky a 4.2.4.2 Výška letounu definovaly překážky  

a omezující výšky, aby dané překážky neomezovaly ochranný prostor MAS EFP v rámci 

RNP0.21. V případě, že by nějaká překážka narušovala předepsaný ochranný prostor, je 

nutné zvýšit hodnotu DA/DH a tudíž celou výškovou rovinu ochranných prostor posunout do 

vyšší hodnoty MVP.  

Pro zjednodušení lze uvažovat, že výšková rovina bude vodorovná, až do úrovně bodu DER, 

tudíž se budou porovnávat překážky v sektoru DA/DH – DER s konstantní hodnotou MVP. 

Po minutí DER je nutné brát v úvahu pouze ty překážky, které jsou vyšší než ty, které 

zasahují do horizontálního prostoru EFP (když EFP splňuje rozstup k těmto překážkám, MAS 
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EFP musí zákonitě taky, jsou-li nižší). Tento krok nejen zjednoduší proces analýzy,  

ale zároveň překážky porovnává bezpečnějším způsobem, neb letoun (a ochranné prostory) 

ve skutečnosti stoupá a zvyšuje svou vzdálenost od překážek. 

Jak lze vidět na obrázku 29, červeně zvýrazněná překážka zasahuje do ochranného prostoru 

MAS EFP. Překážka dosahuje výšky 6037FT, což je o 49FT výš, než dovoluje hodnota MVP. 

Je tudíž nutné v tomto konkrétním případě zvýšit hodnotu minim, aby zohlednily tuto 

skutečnost. Nová minima by byla rovna hodnotám 6242FT AMSL/369FT AAL. V případě 

zvýšení minim by poté ochranný prostor splňoval náležité podmínky MOC a mohl by být 

použit v rámci MAS EFP. 

[26] 

 

4.2.5 Dodatečné podmínky 

Aby provozovatel mohl létat RNP AR postupy, potřebuje schválení tohoto zvláštního druhu 

provozu. Schválení spočívá ve všeobecném povolení létat RNP AR postupy a poté 

specifická povolení pro jednotlivá letiště. Pro obdržení takového schválení je nutné splnit 

následující podmínky: 

- Vybavení letounu 

- Provozní standardní postupy 

- Postupy pro nenadálé situace 

- Výcvik posádek 

[27,28] 

Některé z výše uvedených podmínek je nutné splnit jednorázově před samotném schválení 

provozu (úvodní výcvik, postupy nenadálých situací), jiné je nutné plnit, resp. ověřovat před 

každým letem, resp. přiblížením (funkční vybavení letounu, opakovací výcvik). Tyto 

podmínky stanovují zajištění a ověření dostatečné přesnosti navigačních systémů pro 

splnění letu v MAS EFP. Zároveň řeší nenadálé situace, kdyby v rámci selhání různých 

systémů nebyl letoun schopen dosáhnout požadovaných navigačních hodnot. 

[11,27,28] 

Mezi provozní podmínky se řadí ověření dostupnosti požadovaného vybavení a navigační 

schopnosti (tzv. RAIM check). Kontrolu dělají pracovníci v zázemí společnosti před letem, 

v rámci plánování letu. 

[29] 
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Dalším z požadavků je nutnost vyřešit nenadálé situace, které mohou letoun po cestě potkat. 

Jedná se obecně o neschopnost splnit požadované RNP z důvodu selhání požadovaného 

vybavení, např. FMC Letoun B737 zpravidla varuje na výše uvedené skutečnosti zobrazením 

jedné či více z následujících zpráv na displeji CDU: 

- UNABLE REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE-RNP 

- FMC DISAGREE 

- VERIFY POSITION 

[12,15,27,28] 

Zpravidla se dají tyto situace rozdělit do tří fází, dle toho, kdy nastanou a dle meteorologické 

situace (viz obrázek 30): 

- Před standardními minimy ILS29 3.3% MACG – situace 1 

- Před DA/DH ILS29 MAS EFP – situace 2 

- Za DA/DH ILS29 MAS EFP (již během letu v MAS EFP) – situace 3 

Meteorologická situace s ohledem na vizuální kontakt s RWY: 

- Pilot má vizuální kontakt 

- Pilot nemá vizuální kontakt 

[12,15,27,28] 

V každé jednotlivé situaci je nutné postupovat určitými kroky k zajištění bezpečnosti letu 

s ohledem na degradovanou úroveň navigační schopnosti. Ve všech výše uvedených 

případech je nutné splnit před zahájením přiblížení v rámci navigační přípravy následující 

podmínky: 

- mít nastaveno navigační vybavení pro let MAS EFP 

o kontrola splnění minimálního vybavení dle výše zmíněného checklistu 

- mít připraveno v záložních rádio frekvencích navigační vybavení pro let EFP dle 

konvenční navigace, na základě které je EFP konstruováno (tzv. RAW data) 

o spočívá v přípravě nastavení konvenčních navigačních systémů dle EFP, 

popsané v OPT pro danou RWY 

o samotný přechod na RAW data by proběhl tak, že by se vyměnila aktivní 

frekvence (ILS29) za frekvenci v záložním okénku (KBL VOR) 

- provést briefing s důrazem na jednotlivé kritické situace 1-3, popsané níže a zmínění 

provedení přechodu na RAW data v případě nesplnění ANP 

[12,27,28] 
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Během nenadálých situací by se postupovalo dle jednotlivých situací popsaných níže.  

Na obrázku 30 lze jednotlivé fáze vidět zakreslené v mapě. 

 

Situace 1: 

Letoun ve fázi před dosažením DA/DH pro ILS CAT1 3.3% MACG by pokračoval do těchto 

minim. V případě absence vizuálního kontaktu by piloti pokračovali standardním postupem 

nezdařeného přiblížení pro přiblížení ILS RWY29 (je nutné ověřit, že letoun výkonnostně 

splňuje let na úrovni těchto minim). V takovém případě letoun vlastně není závislý na EFP, 

respektive na RNP, neb se RNP využije až při využití nižších minim. Letoun letí standardním 

způsobem, jako by letěl normálně ILS CAT1. Nevýhodou je, že tato minima jsou relativně 

vysoko a již nemusí být zajištěno, že piloti dosáhnou požadovaných vizuálních kontaktů. 

Mají-li vizuální kontakt, pokračují v přiblížení. Případná dodatečná selhání jsou popsána 

v situaci 2. 

 

Situace 2: 

V případě selhání mezi CAT1 minimy a EFP minimy závisí, zda má letoun vizuální kontakt 

s prostředím RWY či nikoliv.  

[12,15,27,28] 

Pokud nikoliv, je nutné okamžitě zahájit postup nezdařeného přiblížení podél EFP. 

Základním zdrojem navigačních dat jsou RAW data, tzn. radionavigační přístroje, na základě 

kterých je EFP definována. Jak již bylo zmíněno, piloti si během příletové přípravy nastavily  

a v rámci briefingu připomněli radionavigační navigaci pro tuto eventualitu. Přechod na RAW 

data by spočíval v přenastavení aktivní frekvence na straně letícího pilota (přehození 

frekvence ILS a VOR). Piloti nadále využívají v maximální možné míře všechny dostupné 

informace o své poloze, tzn. LOC část systému ILS (na straně PM) a i RNAV, byť již hodnoty 

ANP nemusí dosahovat požadovaných hodnot. 

[12,15,27,28] 
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Mají-li piloti vizuální kontakt, je možné pokračovat v přiblížení a přistání. Je-li nutné 

z jakéhokoliv důvodu manévr přerušit a provést nezdařené přiblížení, piloti postupují stejně 

jako v případě IMC s tím rozdílem, že je nutné klást důraz na srovnání trajektorie letu s RWY 

a její co nejpřesnější přeletění, především v bodu DER. Tento krok zajistí přesnější let podél 

trajektorie EFP. 

[12,15,27,28] 

 

Situace 3: 

V případě selhání již v samotném MAS EFP pokračují piloti dle RAW dat. Nadále se snaží 

využít všechny dostupné informace k určení trajektorie letu. Nastavení a samotná navigace 

probíhá stejným způsobem jako v situaci 2. 
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Obrázek 30: zakreslení poloh nouzových fází. Zdroj: autor / Google Earth. 
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4.3 Výkonnost 

EFP sama o sobě vyžaduje určitou stoupací výkonnost. Omezující hmotnost, se kterou 

letoun dokáže požadavky splnit, je závislá na povětrnostních podmínkách a na rychlosti 

letounu. Pokud chce pilot během nezdařeného přiblížení použít trasu EFP, musí splnit stejná 

omezení jako letouny na vzletu. Toto může být v rámci analýzy matoucí, neb jsou 

vyhodnocovány výkonnosti vzletu, ale aplikovány během manévru přistání a nezdařeného 

přiblížení. Je nutné brát v úvahu následující parametry: 

- Hmotnost 

- Konfigurace a rychlost letounu 

- Povětrnostní podmínky 

Pokud letoun splňuje během přistání parametry pro PLTOW lze usoudit, že i během 

nezdařeného přiblížení dokáže stoupat vyžadovaným gradientem, a tudíž dodrží 

požadované MOC a zůstane v ochranném prostoru EFP. Horizontální hranice jsou 

zachovány díky traťovému vedení.  

Výše uvedené skutečnosti omezujících hmotností jsou však výrazně ovlivněny nastavením 

vztlakové mechanizace. Letoun B737-800 má povolené stupně nastavení vztlakové 

mechanizace v rozmezí 1-5-10-15-25. Vzhledem k tomu, že mechanizace degraduje 

gradient stoupání, tak každé vyšší nastavení způsobí snížení PLTOW (a tudíž PLLW). V níže 

uvedené tabulce lze vidět řádové hodnoty PLTOW pro podmínky ISA v bezvětří a obě 

varianty využití IC: bez a s využitím Improved Climb. 

[14] 

Improved Climb je metoda, která mimo jiné má vliv na zvýšení omezujících hmotností 

PLTOW. Jedná se o navýšení vzletových rychlostí, především však stoupací rychlosti V2. 

Navýšením rychlosti V2 v rámci improved climb umožní tato metoda letounu lepší 

výkonnostní stoupací gradient, a tudíž tento benefit umožní vzlétnout a stoupat s vyšší 

hmotností a nadále splnit požadovaná kritéria. Tato metoda má praktické užití pouze 

v případech, kdy je RWY dostatečné dlouhá, aby umožnila letounu delší rozjezd na navýšení 

rychlosti. Letiště OAKB tento benefit umožňuje. 

[12,14,15] 
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Tabulka 11: řádové hodnoty PLTOW pro jednotlivé nastavení vztlakové mechanizace.  
Zdroj: autor / [16] 

Stupeň vztlakové 

mechanizace [˚] 

PLTOW – IC OFF  

[KG] 

PLTOW – IC ON 

 [KG] 

∆ klapky 

[KG] 

∆IC  

[KG] 

1 61241 62756 -- +1515 

5 59835 61405 -1406 +1570 

10 58717 59912 -1118 +1195 

15 56812 58541 -1905 +1729 

25 55219 56584 -1593 +1365 

 

V tabulce 11 lze vidět vliv veličin, které pilot dokáže na konkrétním letu ovlivnit. Rozdíl mezi 

jednotlivými stupni vztlakové mechanizace dosahuje v průměru řádově 1.5 tuny na stupeň. 

Zároveň využití IC také zvýší omezující hmotnosti o přibližné hodnoty 1.5 tuny (samozřejmě 

pro konkrétní výkonnostní výpočty se pracuje s přesnými čísly, zde tabulka slouží pouze 

k náznaku velikosti hodnot). Z tohoto vyplývá, že k maximalizaci PLTOW/PLLW je 

nejvhodnější využít co nejmenší stupeň klapek pro nezdařené přiblížení a zároveň využití 

rychlostí ekvivalentních IC. 

[16] 

Obtíže však nastávají v následujících případech: stoupání během nezdařeného přiblížení je 

standardně dle SOP Smartwings provedeno s klapkami stupně 15. Klapky stupně 15  

lze samozřejmě použít i zde, v tomto případě, ale letoun by byl příliš a zbytečně hmotnostně 

omezen. Snížením klapek o 2 stupně na stupeň 5 by letoun získal přibližně 3 tuny zvýšené 

PLTOW/PLLW. Tuto modifikaci výrobce umožnuje pro letouny B737-800 a je též běžnou 

praxí na letounech B737 MAX. Nejvhodnější by z hmotnostního hlediska byly samozřejmě 

klapky 1, jenže letoun by musel nejprve akcelerovat, než by je pilot mohl zatáhnout  

až na takto nízký stupeň, což již není ideální. Klapky stupně 5 jsou vhodný kompromis. 

[12,14,16] 

Stoupací gradient je závislý na dopředné rychlosti letounu, kterou dodržuje během stoupání. 

Standardní stoupání v případě selhání pohonné jednotky probíhá rychlostí V2 (předpokládá 

se selhání pohonné jednotky na rychlosti Vef během rozjezdu).  Na základě této rychlosti je 

počítáno hmotnostní omezení PLTOW a ověřováno dodržení příslušných omezení stoupání 

v rámci EFP („EFP gradient”). Během nezdařeného přiblížení letoun tudíž musí dodržovat 

stejnou rychlost, jako V2 vzletu stejných vstupních podmínek, aby bylo dodrženo 

požadovaných stoupacích omezení. Zde může dojít k problematickému jevu, kdy letoun 

provádí přiblížení na odlišné rychlosti, kterou by pak musel srovnat s příslušnou V2.  
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Letoun provádí přiblížení na rychlosti Vref30 + korekce větru (v případě, že jsou využity klapky 

stupně 30). Korekce větru je složka rychlosti, která se přidává nad Vref a její výpočet podléhá 

několika pravidlům. Jedná se o součet ½ HWC + celá hodnota nárazu větru. Zároveň musí 

být minimálně 5KTS, maximálně 15KTS a alespoň 5KTS pod maximální rychlostí. Podstatné 

je, že korekce větru nám dává jistou míru svobody v doladění dopředné rychlosti. 

[9,10,12,14] 

Během příprav na přiblížení a přistání by piloti provedli kontrolu parametrů na vzlet, zjistili 

požadovanou rychlost V2, porovnali ji s Vref30 + korekce větru a v případě, že by byla výsledná 

přibližovací rychlost nižší, tak by ji zvýšili dodatečně zvýšením korekce na vítr v rámci 

popsaných pravidel. Pokud by přibližovací rychlost již byla vyšší před úpravou, tak není třeba 

upravovat tuto rychlost, neb letoun již má lepší stoupací rychlost, která mu naopak zaručuje 

splnění výkonnějšího stoupání. Doladění dopředné rychlosti je potřebné pro to, aby nám 

umožnilo ihned zasouvat klapky až na stupeň 5 – tzn. být ve správném rychlostním rozmezí 

pro bezpečné zasunutí vztlakové mechanizace. Zároveň nám toto doladění umožní beze 

změny rychlosti stoupat, tudíž není nutný úsek akcelerace a jemu potřebný prostor. Letoun 

může ihned zahájit stoupání bez dalších úprav rychlosti. 

Níže uvedená tabulka 12 zobrazuje hodnoty V2 pro nastavení stupně vztlakové mechanizace 

5 a Vref30+5. Porovnání je provedeno s využitím IC a podmínek ISA. S odlišnými 

meteorologickými podmínkami zůstávají hodnoty KIAS stejné. Hodnoty dokazují, že rychlosti 

si jsou podobné a „doladění” by bylo možné pomocí korekce na vítr. 

[16] 

 

Tabulka 12: ukázka hodnot V2 a Vref30+5 při podmínkách ISA a IC ON. Zdroj: autor / [16] 

Hmotnost [KG] V2 – klapky 5 [KIAS] Vref30+5 [KIAS] 

45000 128 126 

55000 139 139 

61 405 (PLTOW) 150 147 

 

Splňuje-li letoun stejné nastavení a podmínky pro vzlet i během nezdařeného přiblížení, musí 

zcela zákonitě dosáhnout stejné výkonnosti i během nezdařeného přiblížení. Právě z tohoto 

důvodu není nutné provádět dodatečné výpočty, ale jen ověřit, že vstupy jsou stejné v obou 

případech, a tím pádem i výstupy musejí být stejné. Výše uvedenými kroky nejprve pouze 

zajišťujeme splnění EFP jako takové a zvýšení výkonnosti. Zároveň však letiště OAKB 
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vyžaduje nestandardní krok ve formě zasouvání vztlakové mechanizace již v průběhu 

stoupání vlivem vysoké MAA. 

[13] 

Jak bylo zmíněno v kapitole 2.4.2 Přiblížení, v tomto konkrétním postupu na letišti OAKB je 

nutné zasunout mechanizaci jiným způsobem oproti standardům SOP, a to již v průběhu 

stoupání. Tento krok je nutné provést z důvodu omezení výkonu motoru TO/GA na 5 minut  

u letounů společnosti Smartwings, včetně příliš silné degradace stoupacího gradientu  

ve vysokých výškách vlivem vysunutých klapek.  Zasunutí klapek na stupeň 0 by se provedlo 

v akcelerační výšce, která je přiřazena EFP, spočtena v OPT a tudíž je tomuto i daný 

ochranný prostor přizpůsoben. 

[12,14,16] 

Jsou-li kroky popsané v této kapitole dodrženy, tak bude letounu během stoupání zajištěno 

dodržení předepsaných požadavků, a zároveň je zajištěn i prostor pro nestandardní zasunutí 

vztlakové mechanizace na nulovou hodnotu, které je v tomto případě nutné. 

 

4.4 Praktické provedení letu 

Výše uvedené postupy jsou teoretickým základem a potvrzením, že v případě splnění 

dodatečných podmínek je možné využít EFP jako MAS, založeno na RNP postupech. Druhá 

stránka věci je samotné zavedení do praxe a popis toho, jak by v praxi posádka let provedla. 

Celý postup by byl vytvořen co nejjednodušeji, aby v ideálním případě byl co nejméně 

odlišný od SOP Smartwings. 

Trať MAS EFP by byla definována pomocí WPT a tratí a nahrána do FMC. Posádka  

by jednoduše zvolila druh přiblížení, jako tomu je standardně, a celá trasa, včetně 

rychlostních omezení by se nahrála do aktivní navigace. Posádka by nevytvářela jednotlivé 

body samostatně a jednotlivě, vše by již bylo předdefinováno a nahráno do navigační 

databáze FMS předem. Samotné kódování postupu, resp. jeho aktualizace apod. jsou 

prováděny externí firmou a dodávány společnosti Smartwings. 

[27,28] 
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Postup letu by byl následovný:  

- posádka by letěla standardní přiblížení ILS, na které by měla všechny navigační 

přístroje standardně připravené, dle SOP Smartwings 

- v záložních VHF frekvencích navigačních přístrojů by měli připravenou frekvenci KBL 

VOR  

- během příletové přípravy a provedeného briefingu by byl kladen důraz  

na připomenutí si následujících postupů během nezdařeného přiblížení: 

o  postupy v případě selhání navigačního vybavení, viz kapitola  

4.2.5 Dodatečné podmínky 

o nutnost provést první část nezdařeného přiblížení na klapkách stupně 5 

o nutnost akcelerace v průběhu stoupání, včetně výpočtu akcelerační výšky 

o nutnost upravit hodnotu korekce větru s ohledem na podmínku rychlosti  

V2 

- v průběhu nezdařeného přiblížení by byl nastavený horizontální a vertikální mód  

na AFDS LNAV a VNAV 

 

Během nezdařeného přiblížení by posádka dále pokračovala následovně: 

- zahájí nezdařené přiblížení aktivací módu TO/GA 

- ve výšce 400FT AGL PM aktivuje módy LNAV a VNAV a na své straně přenastaví  

do aktivní VHF rádio frekvence frekvenci KBL VOR 

- v akcelerační výšce systém FMC samostatně nastaví tzv. FMC SPD na hodnotu UP 

speed, což je manévrovací rychlost pro let bez vytažené mechanizace 

- letoun začne zrychlovat a posádka dle postupů, popsaných v FCTM zatahuje 

vztlakové klapky.  

- v FMC nastaví hodnotu tahu MCT 

- stoupá dál podél trati MAS EFP rychlostí UP speed.  

[12,14] 
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5 DŮSLEDKY 

Uvedení do provozu výše popsaných řešení v rámci postupů nezdařeného přiblížení s sebou 

nese jisté výhody i nevýhody. Tyto vlivy jsou popsány níže. 

 

5.1 MACG 

Navržený postup výpočtu umožní reprezentativnější způsob výpočtu hodnot celkového 

PMACG, zároveň však bude mít implementace tohoto postupu zcela jistě dopad na efektivitu 

provozu. Výsledky jednotlivých výpočtů budou horší než doposud. Toto má za následek to, 

že přirozeně větší množství výpočtů (převážně těch, které sotva splňovaly originální způsob 

výpočtu) bude zamítnuto a posádka nebude schopna zahájit přiblížení. Řešení této situace je 

analyzováno druhou úlohou diplomové práce, a to využití zmíněné MAS EFP. 

Druhý negativní vliv je nutnost zvýšeného množství práce s daným postupem. Je nutné 

provést popsané postupy pro každé letiště samostatně a zároveň provádět potřebné 

aktualizace, zda-li neproběhla změna. 

 

5.2 MAS EFP  

Využití EFP jakožto postupu nezdařeného přiblížení s sebou nese řadu výhod. Jedná se  

o benefity ekonomického, ale i provozního charakteru při zachování stejné úrovně 

bezpečnosti. Mezi benefity patří: 

- Zvýšení šancí letounu na přistání 

- Umožnění letu s vyšší hmotností 

Využití EFP jakožto postupu nezdařeného přiblížení umožní v rámci omezení výkonnostních 

parametrů prakticky neuvažovat požadované MACG pro konkrétní přiblížení. Tímto prakticky 

řeší jeden z problémů, který by nastal vlivem odlišného postupu výpočtu PMACG. Druhý, 

obdobný vliv je ten, že tím pádem umožní letounu využít nižší výšky DA/DH a tudíž 

maximalizovat šance na přistání za zhoršené meteorologické situace. Nemusí se však jednat 

zcela nutně o ty nejnižší možné minima během každého přiblížení z důvodu překážek poblíž 

letiště, které by mohly zasahovat do ochranných prostor. Zároveň se zamezí množství letů 

na záložní letiště, a tudíž se ušetří náklady a komplikace s tím spojené.  

U letišť, které vyžadují vyšší stoupací výkonnost než je standardních 2.5% se v minulosti 

muselo v závislosti na meteorologické situaci letadlo odlehčit k navýšení PMACG, aby letoun 

byl schopen splnit vyšší PMACG, například 5.8% v OAKB. Jak již bylo zmíněno, EFP 
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nevyžaduje žádný konkrétní PMACG, omezení se skládá z PLTOW. Pokud je ALW nižší, 

než PLTOW, je možné letět daný postup. V níže uvedené tabulce 13 je uvedeno porovnání 

PLTOW v rámci EFP a PLLW v rámci splnění maximálního MACG rovnající se 5.8%  

v případě ILS29. MAS EFP je v tomto případě uvažována s využitím klapek stupně  

5 a rychlostí rovnající se využití improved climb. 

[9,10,13] 

Je nutné podotknout, že výše uvedené výhody je nutné chápat jakožto zcela samostatné. 

Snížení hodnot minim je jeden benefit, který lze kombinovat zároveň se zvýšením hmotnosti. 

Lze využít obě varianty společně. 

 

Tabulka 13: porovnání omezujících PLLW v případě využití standardních postupů 
nezdařeného přiblížení a využití EFP. Zdroj: autor / [16] 

Venkovní teplota  

[˚C] 

MAS EFP 

[KG] 

ILS29 5.8%MACG  

[KG] 

∆hmotnost  

[KG] 

ISA – 30 61726 55315 +6411 

ISA 61405 55000 +6405 

ISA + 30 57275 50910 +6365 

 

Tabulka 13 zobrazuje hodnoty při standardním tlaku. Vliv tlaku je přibližně 1000 - 1100KG na 

každých 20hPa s přímou úměrností, pro oba případy: MAS EFP a ILS29 5.8%MACG. 

Celkový rozdíl bude tedy nadále prakticky stejný. 

[13,16] 

Lze vidět, že benefit využití MAS EFP je hmotnostně řádově v tunách. Tato hmotnost lze 

využít několika způsoby: 

- Platící zatížení 

- Fuel tankering 

- CDL položky 

Kvantitativně vyhodnotit vliv na platící zatížení je obtížné, neb se jedná o interní informace 

společnosti Smartwings. Lze však očekávat, že se zamezí nutnosti letět větší množství letů 

k přepravení nákladu, který by se v případě využití hmotnostních benefitů dovedl převézt 

jedním letem. Náklady spojené s vysláním dodatečného letu jsou řádově několik desítek tisíc 

USD. 
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Tzv. fuel tankering je v případě OAKB ekonomicky výhodný. Ceny paliva jsou velmi vysoké  

a letiště, ze kterých společnost Smartwings do OAKB léta, mají ceny výrazně výhodnější. 

Řádově se jedná o následující hodnoty: 

- DEP = 920$4 / 1000KG 

- OAKB = 2220$4 / 1000KG 

Rozdíl cen paliva je velmi markantní, v průměru se jedná o 1300$ na každou tunu paliva.  

Je-li potenciál zvýšení PLLW řádově 6000KG, tak by se jednalo o benefity až v hodnotě 

7800$ na každý let ve formě paliva. Samozřejmě další potenciální faktor jsou náklady  

za handling, resp. plnění paliva. V případě, že by se dokázalo v rámci fuel tankering převézt 

dostatek paliva na následující let, nebylo by nutné využít těchto letištních služeb a tím pádem 

ušetřit i náklady s tímto spojené. Jednalo by se však o výrazně menší částky. 

Posledním výrazným benefitem jsou CDL položky. CDL položky jsou obdoba MEL,  

ale vztahuji se na fyzickou konfiguraci letadla, převážně s ohledem na chybějící kusy 

(například kryt podvozku, kryty vztlakové mechanizace apod.). Tyto položky zhoršují 

výkonnost letounu vlivem zhoršení aerodynamické čistoty. Plánovači letů musí tyto 

skutečnosti vzít v potaz během výpočtů množství paliva, které bude muset být vyšší na daný 

let. Tímto se projevuje jedna z výhod vyšší hmotnosti. Druhá skutečnost CDL položek je ta, 

že během vzletu a přistání se v rámci výpočtů výkonnosti musí též zohlednit. Letoun nebude 

stoupat tak výkonně, bude mít delší rozjezdy apod.. Degradace výkonnosti je popsána  

pro jednotlivé položky CDL v DDG B737 a je reprezentována umělým navýšením hmotnosti 

během výpočtu. 

[30] 

 

Příklad: 

Letoun má ATOW rovnou 60 000KG. Na letadle chybí CDL položka 57-10-05, tzn. kryt 

aktivního členu vnějších klapek. Jak lze vidět na obrázcích 31 a 32, na vzlet a na přistání se 

jedná o hmotnostní penalizaci ve výši 681KG. V rámci veškerého plánování a výpočtu 

výkonnosti je nutné uvažovat tak, že je hmotnost letounu o 681KG těžší než ve skutečnosti. 

Tato uměle zvýšená hmotnost reprezentuje zvýšený odpor vzduchu díky chybějícím částem. 

[30] 

                                                
4Interní informace společnosti Smartwings 
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Obrázek 31: ukázka CDL položky v DDG B737. [30] 

 

 

Obrázek 32: ukázka CDL položky v DDG B737. [30] 

 

Zvýšením užitečného zatížení letounu by šlo vysílat do OAKB i letouny, které v minulosti byly 

postiženy degradací výkonnosti vlivem CDL a nemohly zde být vyslány z důvodu 

nedostatečné výkonnosti. 

Samozřejmě zvýšení hmotnosti PLLW je obecné. Zvýší-li se PLLW o 6000KG,  

tak ve skutečnosti nezáleží na tom, jakým způsobem je využita, protože výsledek je vždy 

stejný. Lze různě kombinovat fueltankering, zvýšení platícího nákladu a CDL položky,  

protože všechny tyto veličiny jsou reprezentovány stejně: hmotností. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit způsob vhodnějšího výpočtu výkonnosti v rámci 

nezdařeného přiblížení a analýza alternativních metod nezdařeného přiblížení. Cílem bylo 

najít cestu ke splnění jednotlivých zadání a provedení praktické ukázky řešení, včetně 

následného doporučení společnosti Smartwings. Oba cíle byly naplněny. 

První úkol spočíval v nalezení metody reprezentativnějšího způsobu výpočtu výkonnosti 

v rámci postupu nezdařeného přiblížení. Konkrétně se jedná o výpočet gradientu stoupání. 

Byla nalezena metoda, která zaručí jistou míru jednoduchosti v praktické aplikaci nalezeného 

postupu, ale zároveň umožní provozovateli splnit potřebné předpisové požadavky. Data byla 

získána inženýrským software Boeing PET, který výrobce letounu poskytuje s přesnými 

výkonnostními údaji.  

Praktickým řešením je nalezení metody výpočtu výšky, ve které by stoupací výkonnost 

letadla Boeing 737-800 reprezentovala průměrné stoupání podél celého úseku nezdařeného 

přiblížení. Bylo potvrzeno, že využití maximálních výšek nezdařených přiblížení nemusí  

na jedné straně být vhodné z důvodu příliš konzervativních výpočtů, na straně druhé 

v některých případech není vhodná tato výška i z opačného důvodu, protože nečekaně 

vypočítává výkonnost příliš optimisticky oproti skutečným hodnotám. Tento jev je způsoben 

vlivem degradace výkonnosti v zatáčkách, který je však nutný brát v úvahu. Aplikací metod  

a předpokladů výpočtu reprezentativní výšky by se zjistily výšky výkonnosti na každé letiště, 

které je obsluhováno společností Smartwings. Poté by se daná výška zapsala do nastavení 

software OPT, který by na základě této změny poté počítal přesněji požadované parametry 

z pohledu bezpečnosti a ekonomiky. 

Druhým cílem byla možnost využití alternativních postupů nezdařeného přiblížení. Snaha 

byla v aplikaci EFP na mezinárodním letišti Hamid Karzai ve městě Kábul. Hlavní obtíží bylo 

napojení ochranných prostor konečného přiblížení na trasu EFP. Druhým problémem bylo 

zajištění postupu, který by zajistil samotné traťové vedení v EFP. Metoda řešení, která byla 

zvolena, je založena na využití RNP AR postupů, které zajistí natolik přesné určení 

trajektorie letu letounu, že umožní let stejnou tratí jako EFP a po určité vzdálenosti prakticky 

splynutí ochranných prostor. Prostor, který není chráněn ochrannými prostory konečného 

přiblížení a EFP před splynutím byly podrobeny analýze překážek. Aplikace EFP jakožto 

postupu nezdařeného přiblížení by v Kábulu umožnila pilotům použít výrazně nižší minima  

a zároveň převézt řádově o tuny vyšší hmotnost oproti současně aplikovaným postupům. 

Benefit druhé úlohy spočívá v možnosti využití nižších hodnot minim a tím maximalizovat 

šance letounu na přistání, neb EFP může za jistých okolností vyžadovat výrazně nižší 
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stoupací výkonnost. Zároveň zmenšením závislosti na gradientu stoupání během 

nezdařeného přiblížení je též možné převézt vyšší hmotnost, což může mít značný 

ekonomický benefit. Využití EFP, jakožto postupu nezdařeného přiblížení, je velmi benefitní 

v hornatém terénu, ve kterém nezdařená přiblížení mohou vyžadovat nestandardně velmi 

vysoké hodnoty gradientu stoupání. 

Ačkoliv byly obě úlohy řešeny samostatně a lze je i samostatně použít, druhá úloha může 

jistým způsobem řešit negativní důsledky té první. Aplikováním reprezentativnějších metod 

výpočtu gradientu může dojít k tomu, že ve více případech dojde k zamítnutí výkonnosti  

a software OPT vyhodnotí výkonnost letounu jako nedostatečnou pro daný druh přiblížení. 

Využitím EFP a popsaných benefitů by se dalo tuto obtíž řešit. 

Výše uvedené návrhy řeší různé části problematiky spojené s provozem letounů Smartwings. 

Tyto návrhy jsou koncipovány tak, aby byly v souladu s předpisy, nesnižovaly úroveň 

bezpečnosti a nebylo nutné využít výjimek z předpisu. Věřím, že daná doporučení ukázala 

cestu k možnému vylepšení a že dopomohou dospět k certifikaci konkrétních postupů, i když 

cesta nemusí být jednoduchá.  Věřím, že řešení a doporučení popsaná v této diplomové 

práci splní účel požadavků společnosti Smartwings, k nalezení hlubšího užitku, a že výsledky 

práce budou inspirací pro další řešení v rámci této problematiky. 
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