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Abstrakt 
 

Přesná predikce meteorologických podmínek a jejich následné zpracování ve Flight Planning 

System je jedním z klíčových aspektů napomáhající k efektivitě letů. Při vzniklých nepřesnostech 

v měření či zpracování dat vznikají odchylky plánovaného paliva od reálného, což má za následek 

menší efektivitu letů, spojenou s finančními ztrátami. Cílem je tyto odchylky v maximální možné 

míře eliminovat. Práce je zaměřena na možnosti predikce meteorologických jevů, především větru 

a jeho vliv na plánování letu. Analyzuje plánovací systémy z pohledu efektivity plánování paliva  

a na konkrétním případu demonstruje vliv nepřesnosti plánovaného větru na množství 

spotřebovaného paliva. Práce také dokazuje vzestupnou tendenci odchylky se vzrůstající dobou 

letu.  

 

Abstract 
 
Accurate prediction of meteorological conditions and its elaboration in Flight Planning System is 

one of the most important aspects of flight efficiency. During the weather measurements and its 

processing may occur deviations between planned and real fuel. This affects the flight efficiency 

and causes financial losses. It is very important to eliminate these deviations as much as possible. 

This bachelor thesis is focused on possibilities of predicting meteorological conditions, especially 

wind influence on planning. This thesis analyzes Flight Planning Systems in terms of fuel planning 

efficiency. The thesis shows the effect of an inaccuracy of the planned wind on the amount of 

consumed fuel. The thesis also managed to prove the assumption that the fuel deviation increases 

with the length of a flight. 
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Seznam použitých zkratek 
 
AMSL  Above mean sea level    Výška nad střední hladinou moře  

BW  Basic Weight     Základní hmotnost 

CAT  Clear Air Turbulence    Turbulence v bezoblačném prostoru  

DOW  Dry Operating Weight    Hmotnost letounu bez paliva 

ERA  En-Route Alternate    Náhradní letiště na trati   

FOB  Fuel On Board     Množství paliva v letadle 

ICAO  International Civil Aviation Organization  Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

ISA  International Standard Atmosphere  Mezinárodní standardní atmosféra 

LAW  Landing Weight     Přistávací hmotnost 

LIDO  Lufthansa Integrated Dispatch Operation 

MEL  Minimum Equipment List   Seznam minimálního vybavení 

METAR  Meteorological Terminal Air Report  Pravidelná meteorologická zpráva 

MSA        Mezinárodní standardní atmosféra 

MSL  Mean sea level     Střední hladina moře 

NOTAM Notice to Airmen     

OFP  Operational Flight Plan    Provozní letový plán    

PET  Point of Equal Time    Kritický bod  

PNR  Point of No Return    Bod posledního návratu   

PPS  Preflight Planning System  

PSR  Point of Safety Return    Bod bezpečného návratu 

ŘLP        Řízení letového provozu  

SAT  Static Air Temperature    Teplota nerozrušeného okolního vzduchu  

TAF   Terminal Aerodrome Forecast   Pravidelná letecká meteorologická zpráva 

TOC  Top of Climb     Dosažení cestovní hladiny 

TOD  Top of Descent     Bod zahájení klesání 

TOW  Take of Weight     Vzletová hmotnost    

ZFW  Zero Fuel Weight    Hmotnost letounu včetně payloadu bez  

        paliva  
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Úvod 
  

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu meteorologických jevů na předpověď 

spotřeby paliva. Meteorologické podmínky již od počátku vývoje letectví ovlivňují jeho provoz  

a plánování. Nejedná se však pouze o traťové počasí, ale velkou pozornost je třeba věnovat  

i počasí v oblasti příletů a odletů, tj. letiště.  

 

Klíčovým faktorem pro zkoumání meteorologických podmínek byl vysoký požadavek na 

bezpečnost a ekonomičnost letu. V návaznosti na bezpečnostní požadavky lidé začali vymýšlet  

a rozvíjet technologie, které slouží k zajištění plynulého a bezpečného leteckého provozu. Data 

získaná pomocí těchto technologií se využívají například pro tvorbu letových tratí a plánování letu. 

 

Pro dodržení bezpečnosti a zároveň ekonomičnosti letu je žádoucí nejpřesnější možná predikce 

počasí a následné zpracování těchto dat softwarem pro plánování letu. Často lze registrovat 

hlášení ze strany pilotů ohledně vyšší spotřeby paliva již za letu, a existují případy, kdy letoun 

musí kvůli nedostatku paliva divertovat na jiné letiště. V případě nepřesného měření 

meteorologických jevů nebo následných nepřesných výpočtů softwarů vznikají odchylky od 

plánovaného paliva. 

 

Tato skutečnost mě vedla ke zpracování práce o dané problematice.  Prvním úkolem praktické 

časti bude statistické porovnání softwarů pro plánování letu (PPS a LIDO) a ověření závislosti 

reálných odchylek ve spotřebovaném palivu softwaru PPS společnosti Travel Service 

(Smartwings). Jedním z hlavních cílů této práce je analýza konkrétního divertu společnosti Travel 

Service, který představuje jeden z příkladů negativního vlivu meteorologického jevu (větru) na 

spotřebu paliva. V poslední části se má práce zaměřuje na možná orientační řešení pro snížení 

těchto odchylek. 
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Teoretická část 

1  Atmosféra Země  
 

Atmosférou Země se rozumí plynný obal země sahající od země až do výšky desítek tisíc 

kilometrů, který je přitahovaný gravitační silou a zároveň rotuje spolu se Zemí. [1] 

 

1.1 Složení atmosféry 
 

Největší část atmosféry představuje dusík, který tvoří 78 %. Kyslík zastupuje 21 % objemu  

a vzácné plyny 1 %. Dále se v atmosféře vyskytuje nepatrné množství vodní páry, ozonu, oxidu 

uhličitého. 

 

 
Graf 1 – Schéma složení atmosféry (Zdroj: Autor) 

1.2 Vrstvy atmosféry 
 

Pro létání mají zatím význam troposféra, tropopauza (lety jsou značně ovlivňovány počasím)  

a spodní stratosféra („klasické“ počasí působí jen v jejích nejnižších 3 km). [2] Toto dělení se 

udává ve vztahu k průběhu teploty s výškou (Obr. 1) 

 

78% 

21% 
1% 

SCHÉMA	SLOŽENÍ	ATMOSFÉRY

Dusík Kyslík Vzácné	plyny
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Vrstvy  
 

• Troposféra (0-11 km)  

• Stratosféra (11-50 km) 

• Mezosféra (50-80 km) 

• Termosféra (80-800 km) 

• Exosféra (nad 800) 

 

 

Rozlišení těchto vrstev je důležité z hlediska chování tlaku a teploty vzhledem k výšce. „V celé 

atmosféře je pokles tlaku vzduchu s rostoucí výškou exponenciální“. [1] V nejspodnější vrstvě-

troposféře se teplota mění na každých 100 metrů o 0,65 °C, zároveň zde dochází k téměř všem 

povětrnostním jevům, bouřkám, srážkám, tvorbě mlh a oblačnosti. S výškou zde narůstá i rychlost 

proudění, která vrcholí v oblasti tropopauzy (přibližně 2 km silná přechodná vrstva mezi 

troposférou a stratosférou, kde se již teplota s výškou nemění.) Ve stratosféře (od 25. km) teplota 

roste k 0 °C a poté v mezosféře opět klesá, a to přibližně k teplotě od -50 do -80°C. [2] 

 

 

 

Obrázek 1-Jednotlivé vrstvy atmosféry [17] 
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1.3 MSA 
 

Mezinárodní standardní atmosféra ICAO (z angličtiny: ISA-International Standard Atmosphere) je 

ideální model atmosféry odvozený ze stavu atmosféry Země, stanovený mezinárodně pro určení 

vlivu teploty, tlaku a hustoty na pohyb těles. Proto byl model vytvořen pro potřeby letectví. Teplota, 

tlak a hustota jsou v MSA pevně dané a předpokládá se, že podmínky ve výšce 𝐻 = 0 (tj. střední 

hladina moře) jsou: [3] 

 

• Teplota vzduchu 15 ºC 

• Tlak vzduchu 1013,25 hPa 

• Hustota vzduchu 1,225 kg/m3 

 

Hodnoty MSA odpovídají průměrným hodnotám naměřeným v mírných zeměpisných šířkách, 

které se však mění s časem, zeměpisnou polohou, a především s výškou. [3] 

  

2 Základní meteorologické faktory a jejich vliv na predikci 

spotřeby paliva 
 

Následující veličiny mají odlišný vliv v různých výškách a fázích letu. Pro letectví jsou stěžejní 

směr a rychlost větru, vlhkost, oblačnost, teplota vzduchu, oblasti s mlhami, obecně dohlednost  

a místa s výskytem „význačného počasí“- např. bouřky, oblasti se silnými nárazovými větry, 

turbulence či námrazy. 

 

2.1 Vliv proměnných veličin 

 

2.1.1 Teplota 
 

Teplota patří mezi nejzákladnější veličiny SI, jejíž jednotka je 1 Kelvin (K). Teplota je mírou 

tepelného stavu a vyjadřuje stupeň molekulární aktivity. Míru ohřátí nebo ochlazení látek 

nazýváme teplotou a měříme ji teploměrem. Parametrem, kterým je charakterizován stav 

teploměru je například délka rtuťového sloupce, a s tím je i spojené vynalezení stupnice. 
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Nejpoužívanějšími stupnicemi jsou: stupnice Celsiova, Fahrenheitova a Kelvinova absolutní 

stupnice. K určení stupnice se používá dvou základních stavů; bodu mrazu a bodu varu.  

Tzn. 0-100 stupňů Celsia (při tlaku 1013,25 hPa). [2] 

 

Pro převod ze stupnice Celsia na Fahrenheita se používá následující vzorec: º𝐶 = 	 '
(
(º𝐹 − 32). 

Pro opačný převod, tj. ze stupnice Fahrenheita na stupnici Celsia se používá vzorec: 

 ºF =  (
'
  ºC + 32. [2] 

 

Pro převody mezi stupnicí Kelvinovou a Celsiovou se používá tento převodní stav:  

bod mrazu = 273,15 K a bod varu = 373,15 K. Kelvinova a Celsiova stupnice se tedy od sebe liší 

pouze následující konstantou: 𝑇1 = 273,15	𝐾 = 0	ºC. [2] 

 

„Pokles teploty s výškou popisujeme vertikálním teplotním gradientem, kterým rozumíme záporně 

vzatou změnu teploty vzduchu připadající na jednotkovou vzdálenost ve vertikálním směru 

v klidném ovzduší“. [2] Vyjadřuje se vztahem: 𝛾 = 	− 89
8:

. V meteorologii je vertikální teplotní 

gradient dán změnou teploty vzduchu na 100 m výšky. Vzorec pro výpočet teploty v rozdílných 

výškách (do 11000 m) od MSA je dán vztahem: t = 15 − 0,0065 ∗ H. [3] 

 

Pro měření teploty ze zemského povrchu nebo výstupem daného teploměru vertikálně vzhůru se 

používá již zmíněný teploměr opatřený stupnicí. Teplota vzduchu a teplota rosného bodu musí být 

měřeny a hlášeny ve stupních Celsia. [4] Na letadle se využívá aerometrický přístroj nazývaný 

Static Air Temperature (SAT) a měří teplotu vnější atmosféry neovlivněnou pohybem letadla. 

 

Měření maximálních a minimálních teplot pomocí speciálních teploměrů má v letectví důležitou 

roli. Jejich předpověď může značně ušetřit palivo. V případě maximální teploty jde o stanovení 

optimálního výkonu motorů při vzletu a tím i určení délky rozjezdu letounu. U minimální teploty 

hrozí především námraza letadla a vzletové dráhy. V této souvislosti byl zaveden pojem „vztažná 

teplota letiště“. Každé letiště má svou vlastní vztažnou teplotu letiště, jejíž hodnota udává nejméně 

vhodné podmínky na letišti. [5] Musí být udávána ve stupních Celsia a jedná se o měsíční průměr 

denních maximálních teplot nejteplejšího měsíce roku. Nejteplejší měsíc roku je měsíc 

s nejteplejším průměrem teplot. Tato teplota musí být zprůměrována za období několika let. [6] 
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Teplota může ovlivnit let natolik, že kvůli vysoké teplotě letadlo nemůže odletět z daného letiště. 

Jednou z možností při plánování tak může být vyčkávání na vhodnější podmínky vzletu či snížení 

hmotnosti letounu. Se zvyšující se teplotou klesá hustota vzduchu, a to vede ke snížení tahu, který 

je letoun schopen vyvinout, a tím dochází i ke zhoršení výkonu motoru.  

 

2.1.2 Hustota 
 

„Hustota vzduchu je měrná hmotnost jednotky objemu vzduchu. Udává se v kg.m-3 a je 

převrácenou hodnotou měrného objemu vzduchu.“ [7] 

 

Hustota vzduchu závisí z velké části na jeho teplotě. Lze ji vyjádřit stavovou rovnicí plynů: 

hustota = D
EF

, kde p je atmosférický tlak, R je plynová konstanta a T je teplota vzduchu. Ze vzorce 

lze snadno vypozorovat, že s rostoucí teplotou a klesajícím tlakem vzduchu klesá jeho hustota  

a naopak. S rostoucí výškou klesá teplota i tlak, ale jelikož úbytek tlaku je významnější než úbytek 

teploty, bude tedy s výškou klesat i hustota. Vzorec pro výpočet hustoty v rozdílných  

výškách (do 11000 m) od MSA je dán vztahem: 𝑞 = 1,225(1 − H
IIJ1K

)I,L''J. [1] 

 

Jak již bylo zmíněno, hustota vzduchu má vliv na zhoršení výkonu motoru. Právě proto je hustota 

jedním z klíčových parametrů pro stanovení délky rozjezdu při vzletu letounu. Problémy s nižší 

hustotou vzduchu se vyskytují v letních měsících i na letišti v Praze-Ruzyni. Při takovýchto 

podmínkách může mít plně obsazené letadlo problém na dané dráze vzlétnout, a tak jsou známy 

případy, kdy se odlet musel odložit na večerní hodiny, kdy teplota vzduchu klesla. 

 

2.1.3 Vlhkost  
 

Vlhkost vzduchu udává množství vodní páry, která se v něm vyskytuje. Množství je rozdílné se 

zeměpisnou polohou, nadmořskou výškou a časem daného měření. Zde lze říci, že s nadmořskou 

výškou vlhkost ubývá. Měření vlhkosti vzduchu je klíčové pro správnou předpověď 

meteorologických jevů, protože je na něm závislé celkové počasí a místní podnebí. Jelikož se 

zvyšující se vlhkostí vzduchu klesá i jeho hustota, dostáváme se opět k problému s klesajícím 

výkonem letadla, na který musí být brán zřetel při plánování letu. 
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2.1.4 Tlak  
 

„Tlak je síla působící v daném místě atmosféry kolmo na libovolně orientovanou jednotkovou 

plochu a vyvolaná tíhou vzduchového sloupce sahajícího od hladiny, ve které se tlak zjišťuje, až 

k horní hranici atmosféry.“ [7]  

 

Je-li vzduch v klidu, je tlak vzduchu ve všech směrech stejný. Tento tlak je nazýván tlakem 

statickým. Je-li vzduch v pohybu, působí na jednotkovou plochu umístěnou proti směru proudění 

přídavný tlak. Tento tlak je nazýván tlakem dynamickým. [2] Jednotkou tlaku vzduchu 

v meteorologii je hektopascal (hPa) a je měřený rtuťovými tlakoměry. Ovlivňuje ho převážně 

teplota vzduchu, množství páry ve vzduchu a nadmořská výška. Vzorec pro výpočet tlaku 

v rozdílných výškách (do 11000 m) od MSA je dán vztahem: 𝑝 = 1013,35(1 − H
IIJ1K

)',L''J. [2] Lze 

tedy říci, že tlak s výškou klesá. Čím nižší má vzduch tlak, tím klesá i hustota, a s tím je spojený 

horší výkon letounů. 

 

Tlak není na různých měřících stanicích stejný z toho důvodu, že zemský povrch se nevyhřívá 

rovnoměrně. Z toho vyplývá, že ani letová hladina není všude na stejné úrovni. Proto, aby bylo 

možno tlak na různých stanicích porovnávat, používá se tlak redukovaný na hladinu moře, což je 

dle MSA 1013,25 hPa (Obr. 2). Tlak je také nedílnou součástí jednoho ze způsobů určování výšky 

v letectví. Využívá se k tomu tlakový výškoměr (barometr), který měří tlak a následně ho 

přepočítává a zobrazuje. Dle potřeb se výškoměr nastavuje na [2]: 

 

• QNH-atmosférický tlak redukovaný na střední hladinu moře podle podmínek MSA. Takto 

nastavený výškoměr bude ukazovat nadmořskou výšku letadla. Na letišti bude ukazovat 

nadmořskou výšku letiště. 

• QFE-atmosférický tlak na letišti nepřepočítaný na hladinu moře. Takto nastavený 

výškoměr bude ukazovat výšku nad úrovní letiště a na letišti bude ukazovat nulu. Využívá 

se na vyžádání pro starty a přistání na daném letišti. 

• QFF-hodnota tlaku vzduchu přepočtená z naměřeného tlaku redukcí na střední hladinu 

moře. Udává přibližnou výšku letiště, terénu nebo trati letu nad střední hladinou moře. 

Využívá se při analýzách tlaku vzduchu na synoptických mapách. 

• QNE-výška indikovaná při výškoměrem při nastavení standardního tlaku 1013,25 hPa. 

Využívá se pouze na udržení výškových rozstupů letounů v letových hladinách. 
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Po dobu letu nad určitou výškou (převodní výška) se používá nastavení standardního tlaku 

1013,25 hPa a výškoměr v tomto případě udává letovou hladinu (FL) namísto skutečné výšky. [7] 

 

 

 

2.2 Vliv meteorologických jevů 
 

2.2.1 Vítr 
 

„Vítr popisuje pohyb zvolené částice vzduchu v určitém místě atmosféry v daném časovém 

okamžiku. Pro jeho vyjádření užíváme vektor rychlosti větru, v met. praxi zkráceně vektor větru. 

Sleduje se odděleně směr a velikost vektoru větru jako směr větru a rychlost větru.“ [7] 

 

Směr je udáván ve stupních a rychlost v m/s či v uzlech (kt). Popisuje pohyb částice vzduchu na 

určitém místě a v určitém čase. Horizontální proudění vzniká v důsledku tlakových rozdílů mezi 

dvěma místy a proudí z míst vyššího tlaku do míst nižšího tlaku. [2] [1] Vliv větru na provedení 

letu je velice značný, a tak je nutné pracovat s co nejlepšími daty pro jeho předpověď. Jeho 

působení se projevuje na trajektorii letadla (Obr. 3). Vítr letadlo tlačí ve vzduchu a pilot tak musí 

tyto tlaky kompenzovat, aby mohl bezpečně provést let. 

 

Obrázek 2-Tři různé výškové indikace [18] 
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Vliv větru za letu  
 

Vítr je předpovídán pro jednotlivé body trasy a na jeho základě se spolu s dalšími parametry určuje 

plán spotřeby letadla. Pokud se plánovaný vítr liší od reality, vznikají odchylky, které jsou v obou 

směrech nežádoucí. V případě silnějšího čelního větru má letadlo větší spotřebu, snižuje dolet  

a je tak možné, že bude nutné divertovat na bližší či vhodnější letiště. V opačném případě zadní 

vítr dolet prodlužuje, ale v případě nepřesné predikce s sebou letadlo „veze“ více paliva, než je 

potřeba. Takové letadlo je těžší, což má za příčinu větší spotřebu paliva. Vítr tedy značně ovlivňuje 

dobu letu, především na delších vzdálenostech a s tím spojenou ekonomickou stránku leteckého 

provozu.  

 

Vliv větru na vzlet a přistání 
 

Při vzletu a přistání (ale i letu samotném) je důležité znát složky čelního (headwind), bočního 

(crosswind) i zadního větru (tailwind), protože každý z nich let ovlivňuje jiným způsobem. Jelikož 

vítr nevane většinou přímo v ose dráhy, je nutné zjistit, jaký úhel daný vítr svírá s osou dráhy, tedy 

se směrem vzletu či přistání letounu. Rozložení větru na složky čelního či zadního větru a bočního 

lze provést například pomocí goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku. Přepona daného 

trojúhelníku udává směr větru a odvěsny zobrazují rozložení na čelní (popřípadě zadní) a boční 

vítr.  (Obr. 4 a 5) Lze vypočítat následujícím vzorcem: 

 

• 𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑤𝑖𝑛𝑑	𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 = 𝑤𝑖𝑛𝑑	𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 ∗ sin	(𝛼) 

• ℎ𝑒𝑎𝑑𝑤𝑖𝑛𝑑 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑤𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 = 𝑤𝑖𝑛𝑑	𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 ∗ cos	(	𝛼) 

 

Obrázek 3-Trajektorie ovlivněná působením bočního větru [19] 
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Působení čelního větru na letadlo při vzletu má za následek vyšší vztlak. Letadlu tedy stačí 

dosáhnout nižší rychlosti pro to, aby se odpoutalo od země. Z tohoto důvodu jsou dráhy situované 

na letištích dle směru působení větru, který na daném letišti převládá. 

 

Působením zadního větru se délka rozjezdu i přistání výrazně zvětšuje. Představuje tak nežádoucí 

efekt, na který se vztahují limity maximální rychlosti tohoto větru. V případě působení bočního 

větru nastává problém s udržením letounu na dráze, a tak jsou i zde stanoveny limity jednotlivých 

letadel pro maximální boční vítr. 

 

Obrázek 5-Rozložení složek větru při působení zadního větru [19] 

Obrázek 4-Rozložení složek větru při působení čelního větru [19] 
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Každé letiště má nastavené limity rychlosti větru pro jednotlivé směry. V případě překročení 

maximální hodnoty z jakéhokoliv směru, řídící nevpustí daný letoun za Initial Approach Fix. 

Příkladem může být let TVS2452 z Nantes (NTE, STD 1235z, STA 1500z) na Madeiru dne 

25.5.2019, kde z důvodu překročení limitů větru muselo letadlo divertovat na Porto Santo (PXO), 

odkud mohlo pokračovat na Madeiru kvůli stále špatným povětrnostním podmínkám až po více 

než 20 hodinách. Na approach mapce (Obr. 6) jsou zobrazeny maximální limity větru pro přistání 

na letiště Madeira. 
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Následující obrázek (Obr. 7) znázorňuje příslušnou zprávu METAR platnou pro let TVS2452, na 

které jsou vyznačeny překročené limity větru.  

 

 

 
 

 

Obrázek 7- Příslušná zpráva METAR pro let TVS2452 (Zdroj: Travel Service) 
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Například v posledním řádku si lze všimnout, že v čase 14:00 25. dne v měsíci vanul vítr ze směru 

360° o průměrné rychlosti 17 uzlů, v nárazech až 31 uzlů. V Approach mapce je zobrazeno, že 

maximální nárazový vítr je ze směru 360° pouze 25 uzlů, tudíž byla hodnota maximálního větru 

překročena. Vzhledem k tomu, že je pro letoun stěžejní hodina před a hodina po plánovaném 

příletu, nemohl přistát v plánovaných 15:00. Dle METARU odpovídá přílet letounu okolo 11:00 

druhého dne. 

 

Střih větru 
 

„Střih větru je definován jako prostorová změna vektoru rychlosti proudění připadající na 

jednotkovou vzdálenost. Vyjadřuje se případě vert. změny v m.s-1 na 100 m či na 1 000 m nebo 

v uzlech na 1 000 stop; v případě horiz. změny v m.s-1 nejčastěji na 100 km.  Střih větru je 

významným met. jevem zejména pro leteckou dopravu, proto je letecká meteorologická 

služba povinna vydávat výstrahu při překročení určitých hodnot střihu větru podle směrnic ICAO.“ 

[7] 

 

Změna ve směru a rychlosti podél vertikální souřadnice se nazývá vertikální střih větru,  

a naopak taková změna uskutečněná podél vodorovné souřadnice se nazývá horizontální střih. 

[1]  

 

Obeznámení se s průběhem větru s výškou je důležité pro představu aktuálního chování větru,  

a tedy i pro plánování letu. Chování vertikálního střihu větru lze například nalézt na internetových 

stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Se střihem větru se nejčastěji setkáváme na 

frontálních rozhraních a podél pobřeží, kde z moře proudí větry, které se následně setkávají 

s pevninou. 

 

Střih větru na letoun může dopadnout fatálně i v návaznosti na to, v jaké výšce se letoun se 

střihem větru setká. Nejvíce nebezpečný je pro letadla letící v blízkosti povrchu země, tudíž při 

přistání a vzletu. Existuje mnoho případů nehod zapříčiněných střihem větru. Letadlo má 

v momentě průletu střihem větru ovlivněnou vzdušnou rychlost, a jelikož se jedná o nárazovou 

změnu rychlosti, nedokáže se daným podmínkám přizpůsobit. Při vzletu je nebezpečný pokles 

čelní složky větru spojený s množným sestupným proudem větru. Zde způsobí výrazné snížení 

výkonu letounu ve stoupání. Palubní systémy a přístroje nejsou schopny bezpečně určit blížící se 
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oblast větru, a tak je velice důležité znát atmosférické podmínky, které přispívají k jejich vzniku. 

Jedná se o následující: 

 

• Aktivní studená fronta, která postupuje rychlostí větší než 30 kt a teplotní rozsah na ploše 

fronty je 5 ºC a více. Střih větru se může vyskytnout za studenou frontou nebo před teplou 

frontou. 

• Silná přízemní teplotní inverze se slabým přízemním větrem, avšak se silným prouděním 

vzduchu ve výšce již několika stovek stop. 

• V blízkosti bouřek je extrémní střih větru způsoben konvektivními proudy  

a nárazovitými větry. [1] 

 

Správná predikce chování větru na letištích je nezbytná pro bezpečné provedení vzletu  

a přistání. Umožní tak pilotovi volbu mezi provedením vzletu či přistání, popřípadě divertováním 

na odlišné letiště, volbou odlišné dráhy nebo vyčkáním na příznivější meteorologické podmínky. 

 

Microburst 
 

„Microburst je extrémně silný sestupný proud u bouře, který je příčinou vzniku ničivých 

divergujících větrů u zemského povrchu.“ [7] 

 

 
Obrázek 8-Vliv microburstu na přistávající letoun [20] 
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Jedná se o nejnebezpečnější typ střihu větru, kde se dané sestupné proudy rozptylují vně do 

okolí. Vzniklé větry u zemského povrchu jsou nebezpečné pro všechny kategorie letadel 

pohybujících se v blízkosti zemského povrchu. 

 

Vliv microburstu lze demonstrovat pomocí obrázku (Obr. 8). Letoun blížící se na přistání po 

sestupové rovině (1) se dostává na hranici microburstu (2), kde naráží na čelní vítr. Tento čelní 

vítr zvyšuje vztlak letounu a ten stoupá nad svahem. Pilotova reakce je snaha o snížení rychlosti 

pomocí klapek, čímž způsobí pokles letounu (3). Průletem přes microburst se letoun dostává na 

druhou stranu a z původního čelního větru se stává zadní vítr, letoun rapidně ztrácí vztlak  

a „klouže“ k zemi. (4) [20] 

 

2.2.2 Turbulence 
 

„Turbulence je fyzikální jev, jehož podstata spočívá v existenci nepravidelných vírových pohybů 

v proudící tekutině, které se v dané době projevují turbulentními fluktuacemi rychlosti proudění.“ 

[7]  

 

„Z meteorologického hlediska jde o turbulenci v proudícím vzduchu v zemské atmosféře, kde 

rozměry turbulentních vírů dosahují velikosti od několika mm do stovek m.“ [2] 

 

Projevuje se nárazovitým větrem, který může vznikat v přízemních hladinách například 

mechanickým působením, kde například hlavním činitelem může být překážka ve formě hory nebo 

i různých staveb, kde silný vítr obtéká dané překážky. Ve vyšších hladinách vzniká turbulence 

třením dvou různě se pohybujících vzduchových vrstev. Jestliže není doprovázena oblačností, 

označuje se jako CAT (Clear Air Turbulence). Letadlo je při průletu těmito vrstvami ovlivňováno 

vlněním vzniklým mezi oběma vrstvami a zapříčiňuje tak velmi nepravidelný pohyb. Poslední typ 

turbulence představuje turbulence termická. Vzniká v návaznosti na odlišné ohřívání zemského 

povrchu, působením termických stoupavých a klesavých proudů.  Každý povrch absorbuje teplo 

v jiné míře, a i vzduch v jejich okolí je různě ovlivňován. Teplejší vzduch se poté pohybuje vzhůru 

a tlačí se na studenější. [1] [2] Vzhledem k tomu, že se jedná o ovlivnění v důsledku zemského 

povrchu, je tato turbulence nejvíce ohrožující pro letadla při vzletu a přistání. Díky včasné a přesné 

predikci je takto možné let posunout do ranních či odpoledních hodin, kdy je již nižší teplota, a tak 

zemský povrch bude mít podobnou teplotu na všech místech.  
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V případě silných turbulencí by se mohlo letadlo poškodit, tudíž je jejich predikce velmi důležitá. 

Díky tomu, že vyšší hladiny nejsou ovlivněné zemským povrchem, lze tyto oblasti se zvýšenou 

turbulencí poměrně snadno předpovídat a nejlépe se jim vyhnout, například změnou letové 

hladiny oproti letovému plánu nebo takovou oblast obletět. [1] [2] 

 

2.2.3 Bouřka 
 

„Bouřka je jev, který doprovází elektrické výboje uvnitř oblaku, mezi oblaky navzájem nebo mezi 

oblaky a zemí.“ [7]  

 

Jedná se o jeden z nejnebezpečnějších povětrnostních jevů, jelikož jsou s ní spojené další 

atmosférické jevy jako například turbulence, námraza a kroupy. Rozlišujeme zde bouřky z tepla  

a bouřky frontální. Bouřky z tepla vznikají z vlhké a instabilní vzduchové hmoty. Bouřky frontální 

vznikají většinou na studených frontách, kde studený vzduch vytlačuje ten teplý. Předpovědi 

bouřek jsou založené na zkoumání podmínek typických pro vznik bouřky. Je nutné sledovat 

vlhkost vzduchu, střih větru a jistou instabilitu ve vertikálním rozsahu. [1] [2] Při plánování a letu 

samotném je zásadní se bouřkovým činnostem vyhnout, popřípadě se vrátit na letiště vzletu.  

 

2.2.4 Oblačnost a mlha 
 

„Oblačnost charakterizuje stupeň pokrytí oblohy oblaky“. [7]  Dle stupňů se dělí oblačnost na 

osminy. Tzn. 0/8 říká, že je právě v dané oblasti jasno-bez oblak a 8/8 je naopak zataženo. Oblaky 

jsou viditelné seskupení kondenzačních látek v atmosféře, vznikající nasycením páry v atmosféře, 

tzn. pokud se relativní vlhkost rovná 100 %. Oblaky, které jsou při zemském povrchu se nazývají 

mlha. [2] 

 

„Mlhu představuje atmosférický aerosol sestávající z velmi malých vodních kapiček, popř. 

drobných ledových krystalků rozptýlených ve vzduchu, který zmenšuje vodorovnou dohlednost při 

zemi alespoň v jednom směru pod 1 km.“ [7]  

 

Nejvíce jejímu vzniku přispívá vysoká vlhkost vzduchu, kdy se hladina teploty a rosného bodu 

navzájem přibližují. [1] Nejdůležitějším parametrem při měření oblačnosti je její výška spodní 

základny. Bezpečné přistání letounu může ohrozit především případ, kdy by tato výška 
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dosahovala nízkých hodnot. Informace o oblačnosti a mlze jsou nezbytnou součástí zprávy 

METAR a TAF. Jelikož se ale jedná o velmi proměnlivý jev, nelze ho s dostatečnou přesností 

měřit, a proto se pro předpovídání mlhy z velké části využívají statistické metody, které vycházejí 

z dat v určitém čase na konkrétních letištích. 

 

2.2.5 Srážky 
 

„Srážky jsou charakterizovány jako srážkové částice, které vznikají v ovzduší kondenzací nebo 

depozicí vodní páry jako oblačné částice a na jejichž růstu se mohou podílet i další 

procesy mikrofyziky oblaků a srážek. Vyskytují se v atmosféře, na povrchu země nebo 

předmětech v atmosféře v kapalné nebo pevné fázi.“ [7] 

 

Ideální podmínky pro vznik srážek nastávají, pokud jsou v oblaku přítomny vodní kapky, ledové 

krystalky a oblak se ochladí na -10 °C až -16 °C. Klasifikujeme je na padající a usazené srážky. 

Padající srážky jsou obsaženy ve zprávách METAR a TAF. Usazené srážky nás nejvíce zajímají 

ve formě kontaminace dráhy, kde voda, sníh, led i břečka při průjezdu snižují účinnost brždění 

z důvodu snížení třecího odporu. Tato kontaminace je dodatkem zprávy METAR nebo se vydává 

samostatně ve zprávě SNOWTAM. [1] [2] V případě vzletu by letadlo průjezdem kontaminantem 

nemuselo vyvinout dostatečnou akceleraci, nebo by naopak nemuselo zabrzdit v případě 

přerušovaného vzletu. 

 

2.2.6 Námraza na letadle 
 

Námrazou rozumíme zmrzlé kapénky mlhy či srážek na povrchu letounu. Aby vznikla námraza, 

v oblaku se musejí nacházet přechlazené vodní kapky v kapalném stavu a zároveň teplota letadla 

musí být pod 0ºC. Vzniklá námraza zhoršuje aerodynamické vlastnosti letadla a zároveň zvětšuje 

jeho hmotnost. [1] [2] V dnešní době mají letadla prostředky pro odstranění námrazy, ale v případě 

menších letadel je nutná důkladná předletová příprava. Slabou námrazu za letu lze odstranit 

odmrazováním náběžných hran, ale v některých případech je pilot nucen změnit letovou hladinu. 

[1] 
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2.3 Vliv roční doby na plánování letu (období) 
 

V závislosti na roční době vznikají v atmosféře termické sestupné a výstupné proudy, které mohou 

stát za vznikem turbulencí a tím ovlivnit let i jeho plánování. Nad různým zemským povrchem se 

objem vzduchu prohřívá rozdílně. Mezi těmito oblastmi vzniká rozdíl mezi vzduchovými objemy. 

 

Teplejší vzduch je lehčí než vzduch studenější, a tak má tendenci stoupat vzhůru. Děje se tak 

v případě působení slunce na povrch země, který má na různých místech a pod různým 

materiálem různou schopnost absorpce slunečního záření. Například jinak bude sluneční záření 

přijímat vodní plocha a jinak zastavěná plocha. Roční doba přináší na různých místech různý úhel 

dopadu tohoto slunečního záření. Je-li slunce v zimě nízko nad obzorem, paprsky již nemají 

takovou intenzitu, aby daný povrch dostatečně prohřály, a tak se zde neobjeví takové teplotní 

rozdíly mezi tímto a jiným povrchem. Na druhou stranu slunce, které je vysoko nad obzorem 

prochází přes tenčí vrstvu atmosféry směrem k zemskému povrchu, a tak ho mnohem efektivněji 

prohřívá. Zde teplotní rozdíly vznikají velice jednoduše. V České republice se s tímto setkáváme 

zpravidla v létě. Typické je to ovšem pro tropické či subtropické oblasti. [1]  

 

Druhým pohledem pro plánování letu by mohl být fakt, že v případě zimního období lidé mívají 

vyšší hmotnost než v měsících letních. Tento fakt je způsobem především vyšší hmotností 

zavazadel spojeným s teplejším oblečením cestujících. Hmotnost je následně zohledněna při 

plánování potřebného paliva. 

 

3 Teorie plánování letu  
 

Plánování letu neboli Flight Planning je soubor činností, které jsou nezbytné pro vykonání letu. 

Hlavním kritériem pro plánování letu je míra bezpečnosti a ekonomičnost. [2] Při správném 

postupu by měly být dodrženy následující úkony: [9] 

 

1) Plán tratě 

2) Plán paliva 

3) Plán radionavigačních prostředků 
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Pro dodržení požadované míry bezpečnosti je zapotřebí, aby posádka kontrolovala případné 

odchylky od plánu a mohla tak v čas zajistit korekce. 

Plánování letu závisí na mnoha okolnostech, jedná se především o meteorologické podmínky, 

vybavení letišť, provozní situaci na cílových i náhradních letištích, rotaci a technický stav letadla, 

kvalifikaci členů letové posádky, obchodní požadavky společnosti, množství a cenu paliva  

a organizaci toku letového provozu. [2] 

 

3.1 OFP – Provozní letový plán 
 

Výstupem plánování letu s použitím veškerých předem zjištěných informací je vytvoření  

tzv. provozního letového plánu (OFP). OFP slouží především pro kompletní podporu letové 

posádky a za úkol má synchronizovat výkonnost letadla s danou tratí, a to hlavně určení 

maximální hmotnosti při vzletu a přistání, určení vlastností letišť se zvážením všech 

meteorologických  

i provozních podmínek. [2] 

 

V OFP musí být uvedeno: 

 

• Typ a rejstříková značka letadla 

• Datum 

• Číslo letu 

• Jméno a podpis pracovníka, který dokument zpracoval 

• Jméno a podpis velitele letadla 

• Jméno a podpis pracovníka, který dozoroval nakládání letadla 

• Provozní hmotnost bez paliva 

• Hmotnost provozního zatížení 

• Vypočítaná vzletová hmotnost 

• Vypočítaná přistávací hmotnost 

• Vypočítaná hmotnost bez paliva 

• Rozložení nákladu 

• Vypočítaná poloha těžiště 

• Omezující hmotnosti a hodnoty polohy těžiště 
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Dále lze v OFP nalézt plán letu, např. název bodu na trati (dále jen „WPT“), kurz letu (dále jen 

„MT“), směr větru (dále jen „WDIR“), rychlost větru (dále jen „HW“), pravou vzdušnou rychlost 

(dále jen TAS), rychlost vůči zemi (dále jen GS), letovou hladinu (dále jen „FL“), spotřebované 

palivo (dále jen FU). 

 

K jeho výpočtu se v dnešní době využívá specializovaného a autorizovaného softwaru, který bude 

popsán v následující kapitole. Nejdříve je však nutné uvést hmotnosti, které se využívají při 

plánování letu. 

 

Hmotnosti 
 

V závislosti na určování maximálních hmotností letounu jsou stanoveny základní hmotnosti, ze 

kterých se nadále vychází:  

 

• BW (Basic Weight) = hmotnost samotné konstrukce letounu 

• DOW (Dry Operating Weight) = BW + hmotnost posádky, cateringu a jiného nutného 

vybavení letounu 

• ZFW (Zero Fuel Weight) = DOW + Payload. Slovem Payload se rozumí veškeré „platící 

zatížení“, jakým jsou cestující, zavazadla, cargo, pošta. 

• TOW (Take Of Weight) = vzletová hmotnost 

• LAW (Landing Weight) = přistávací hmotnost [2] 

 

3.2 Vybrané softwary pro plánování letů 
 

3.2.1 PPS 
 
PPS (Preflight Planning System) je software pro plánování letu společnosti AirSupport, který 

vytváří OFP zobrazující doporučené trasy, letové hladiny, čas, vzdálenost a palivo pro konkrétní 

let včetně nutných rezerv. Dále poskytuje informace o povětrnostních podmínkách, NOTAMY  

a mapy pro konkrétní letové hladiny se zobrazením možných oblastí se zvýšeným výskytem 

turbulence a námrazy. PPS čerpá z navigační databáze společnosti Lufthansa a v dnešní době 

své služby poskytuje do více než 75 zemí pro soukromé, komerční i vojenské operátory. 
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Výhodou tohoto systému je jeho instalace přímo do PC svých uživatelů. S touto instalací dostává 

uživatel veškeré navigační a výkonnostní databáze, které PPS automaticky aktualizuje  

a distribuuje je všem uživatelům. [10] PPS pro svá plánování využívá Travel Service. 

 

Klíčové funkce 
 

• Optimalizace tratě na minimální čas, minimální palivo či minimální celkové náklady 

• Plánování ETOPS letů 

• Tvorba podkladů pro briefing posádek 

• Výběr vhodných přistávacích drah na základě povětrnostní situace 

• Analýza výkonů a stanovení maximálních hmotností 

• Plán paliva 

• Elektronické odesílání letových plánů 

 

3.2.2. LIDO 
 

Lufthansa Integrated Dispatch Operation (LIDO) představuje plánovací software společnosti 

Lufthansa Systems, který optimalizuje tratě na základě požadavku na minimální palivo, času či 

minimálních celkových nákladů. LIDO je jedním z nejpoužívanějších systémů na světě, který 

deklaruje efektivnější optimalizaci. Mimo funkcí zmíněných u softwaru PPS zajišťuje LIDO také 

budoucí plánování tratí na základě statistických analýz. [11] LIDO pro svá plánování využívá ČSA. 

 

Klíčové benefity 
 

• Spolehlivé provozní letové plány a podklady pro briefing 

• Snížení provozních nákladů 

• Podpora politiky leteckých společností 

• Snadný přístup přes internet 
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3.3 Plánování paliva 

 
Plánovací systémy provádí výpočet potřebného množství paliva na základě příslušných 

předpisových požadavků, informací o Payload a údajů z letové příručky příslušného typu letadla. 

Dispečer může do výpočtu doplnit další požadavky na palivo podle předpokládaných  

vyčkávání, požadavků příslušné položky MEL, případně na základě jiných provozních požadavků. 

[2] 

 

3.3.1 Spotřeba paliva 
 

„Spotřeba paliva pohonných jednotek letadla na danou dopravní vzdálenost je limitujícím faktorem 

pro dolet a pro přepravovanou hmotnost – platící zatížení (Payload). Spotřeba paliva je zpravidla 

uváděna jako měrná hodnota, a to jako množství paliva spotřebovaného při dopravě vztažená na 

jednoho cestujícího nebo na jednu tunu nákladu přepravovaných na vzdálenost 100 kilometrů.“ 

[2] Udává se v kg/h. 

 

3.3.2 Pojmy 

 
K určitému množství paliva se pojí několik hodnot. První z nich je tzv. „Maximum range“. Je to 

hodnota udávající vzdálenost, kterou je letoun schopen s daným množstvím paliva za dané 

rychlosti a meteorologických podmínek uletět. Tato hodnota závisí na rychlosti letu, výšce  

letu, teplotě okolního vzduchu a rychlosti okolního větru. „Endurance“ je pojem udávající vytrvalost 

letu v závislosti na množství naplněného paliva a předpokládané spotřebě, vyjadřovaná 

v hodinách a minutách.  Pojem „Akční radius (AR)“ vyjadřuje maximální vzdálenost na trati, kterou 

je letadlo schopno uletět s daným množstvím paliva (včetně rezerv).  

 

Pro určení části letu-dosažení cestovní hladiny a následného zahájení klesání se používá pojem 

TOC (Top of Climb) a TOD (Top of Descent). 

Při plánování letu je nutné si určit body PNR, PSR, PET. 

 

• PNR- „Point of No Return“- bod posledního návratu je bod, do kterého letoun může letět  

a stále se bezpečně vrátit na letiště vzletu. Po dosažení tohoto bodu se již nesmí vrátit  
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a musí dále pokračovat na další letiště. V případě, že se rozhodne vrátit, nezbyde mu 

žádné palivo. 

• PSR- „Point of Safety Return“- bod bezpečného návratu je bod, který je podobný bodu 

PNR s tím rozdílem, že se počítá s dostatečnou rezervou paliva, a tak když se pilot 

rozhodne vrátit z tohoto bodu zpět, zbyde mu v nádržích rezerva, kterou udávají předpisy. 

• PET- „Point of Equal Time“- kritický bod udávající bod na trati, ze kterého je čas z místa 

vzletu i přistání stejný. Jedná se o časový údaj, nikoli vzdálenostní. Tento bod  

je vypočítáván v případě přeletu území, na kterém nelze přistát.  

 

Celou ekonomičnost letu udává tzv. Cost Index. Cost Idex se zjišťuje sečtením veškerých časově 

závislých nákladů za 1 hodinu letu a vydělí se cenou za 1 kg paliva. Čím menší CI je, tím je 

ekonomičtější. Při takovém letu se šetří palivo, letí se malou rychlostí a delší dobu, tudíž s nižší 

spotřebou paliva. Naopak je-li CI vysoký, jedná se o let neekonomický.  

 

3.3.3 Druhy paliva 
 

1. Palivo pro pojíždění (Taxi Fuel) 

2. Traťové palivo (Trip Fuel) - součástí musí být palivo pro vzlet a stoupání do cestovní 

hladiny, palivo z TOC do TOD, palivo z TOD do místa zahájení přiblížení a palivo pro 

přiblížení a přistání na letišti destinace. 

3. Záložní palivo (Contingency) - záložní palivo by mělo být větší z:  

A.  

-5 % z plánovaného traťového paliva, v případě, že během letu dojde 

k přeplánování, počítá se 5 % ze zbývajícího traťového paliva. 

-nejméně 3 % z plánovaného traťového paliva, v případě, že během letu dojde 

k přeplánování, počítá se 3 % ze zbývajícího traťového paliva, za předpokladu, že 

existuje alternativní letiště na trati (ERA-En-route alternate).1 

B.  

 

 

 

                                                
1 Umístění ERA letiště (Obr. 9) musí být v kruhu s poloměrem 20 % z celkové plánované vzdálenosti letu, jehož střed leží na plánované trase ve vzdálenosti od 

cílového letiště 25 % z celkové vzdálenosti letového plánu, nebo 20 %+50 NM (dle toho, která hodnota je větší).  
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-množství paliva potřebného k 5 min „kroužení“ 1500 ft nad letištěm za 

standardních meteorologických podmínek. 

4. Palivo pro let na „Alternate“ (Alternate Fuel), zahrnující veškeré úkony spojené 

s bezpečným provedením letu na záložní letiště. 

5. Final reserve (konečná záloha) musí umožnit vyčkávání ve výšce 1500 ft AMSL po dobu 

45 min v případě letounu s pístovým motorem a 30 min v případě turbínového motoru. 

6. Additional fuel (dodatečné palivo) -množství paliva, které letounu musí umožnit, v případě 

poruchy motoru nebo ztráty přetlaku v nejkritičtějším bodu trati klesat a pokračovat dále 

na náhradní letiště, kde mu toto palivo musí umožnit vyčkávat až 15 minut ve výšce 1500 

ft nad nadmořskou výškou letiště za standardních podmínek a následně zde provést 

přiblížení a přistání.   

7. Mimořádné palivo-palivo, které si určuje kapitán či provozovatel letounu. [12]  

 

 

 
 

Obrázek 9-Umístění ERA letiště pro účel snížení záložního paliva na 3 % [12] 
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Praktická část 

4 Porovnání softwaru PPS/LIDO 
 

Pro porovnání daných dvou softwarů byla využita data z nasimulovaných fiktivních letů, které 

spolu korespondují. Letů bylo celkem k dispozici 14, a to v podobě OFP ze softwaru PPS (Travel 

Service) a LIDO (ČSA).  

 

Data byla potřeba převést do tabulky Excel a vypočítat složky čelního (zadního) a bočního větru. 

Pro názornou ukázku letu byl zvolen let z Prahy do Bruselu (PRG-BRU) (Obr.10 a 11). Pro 

porovnávání byla zvolena metoda statistického zpracování dat jednotlivých letů.  

 

 
Obrázek 10-Příklad dat letu soft. PPS (Zdroj: Autor) 

 

 

  

Obrázek 11-Příklad dat letu soft. LIDO (Zdroj: Autor) 
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4.1 Použitá metodika 
 

V rámci vyhodnocení rozdílů mezi softwary PPS a LIDO byl použit Wilcoxonův neparametrický 

párový test. Rozdělení sledovaných proměnných je zobrazeno v krabicových grafech (boxplot). 

   

4.1.1 Wilcoxonův párový test 
 

Tento test je používán v případě, pokud je potřeba ověřit shodnou úroveň sledované měřitelné 

veličiny ve dvou populacích na základě dvou závislých výběrů. V případě, že z nějakého důvodu 

(data nepocházejí z normálního rozdělení či jsou k dispozici velmi malé výběry) nelze použít 

parametrický párový t-test, je používán opět test neparametrický. 

 

Výsledkem porovnání dvojic souvisejících pozorování jsou jejich diference. V případě používání 

neparametrických testů jako je Wilcoxonův nejsou řešeny hodnoty diferencí, ale pouze jejich 

znaménka. Testovým kritériem Wilcoxonova párového testu je pak menší z obou součtů 

pořadových čísel, které jsou získané zvlášť pro kladné a zvlášť pro záporné diference:  

R = min (R+, R-). [13] 

 

4.1.2 Krabicový graf (Boxplot) 

 

Krabicový graf slouží k zobrazení variability sledovaných číselných proměnných. K těmto 

statistickým výpočtům byl použit program IBM SPSS Statistics, kde je jeho interpretace následující 

(Obr. 12): 

 

Graf je tvořen mediánem (čára uprostřed krabice), horním (75 %) a dolním (25 %) kvartilem, které 

tvoří spodní a horní část krabice.  

„Fousky“ krabice, tj. horní a dolní mez vnitřních hradeb jsou tvořeny 1,5násobkem kvartilového 

rozpětí, který představuje rozdíl horního a dolního kvartilu. V případě normálního rozdělení by se 

v tomto rozpětí mělo vyskytovat 95 % všech sledovaných hodnot. 
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Pozorování nad, resp. pod těmito hranicemi jsou označeny jako odlehlá kolečka. V případě, že 

existují hodnoty, které jsou za hranicí 3násobku kvartilového rozpětí, jsou označeny jako extrémní 

a jsou označeny symbolem hvězdičky. V případě, že minimum, resp. maximum je nižší než daný 

1,5násobek směrodatné odchylky, „fousky“ jsou tvořeny právě minimem, resp. maximem. 

 
Obrázek 12-Popis krabičkového grafu (Zdroj: Autor) 
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4.2 Porovnání PPS a LIDO – celkový pohled 
 

V prvním kroku byly porovnávané celkové výsledky (potřebný TF) softwarů PPS a LIDO za 

jednotlivé lety. Vstupní tabulku lze vidět v tabulce 1. 

 

Lety PPS-TF (kg) LIDO-TF (kg) 

PRG-BCN 5511 5093 

PRG-SVO 5982 5914 

PRG-AGP 7617 7517 

INC-PRG 56732 56980 

PRG-INC 56813 56405 

BRU-PRG 3003 2895 

TLS-BRU 3810 3681 

KSC-PRG 1022 1007 

PRG-BCN2 4623 4548 

PRG-KSC 924 952 

BRU-PRG2 3187 3050 

PRG-BRU 3129 2833 

PRG-SVO2 6037 6421 

SVO-PRG 6120 6042 

Tabulka 1 – Původní data celkových hodnot za jednotlivé lety (Zdroj: Autor) 

 

Na základě výše uvedených dat byly zjištěny základní statistické charakteristiky obou softwarů  

a vytvořeny krabičkové grafy – boxploty, které sledují rozdělení hodnot jednotlivých  

softwarů. Základní statistické charakteristiky obou softwarů lze vidět v tabulce 2. Z tabulky je 

patrné, že naměřené hodnoty jsou velmi podobné, vyšších průměrných hodnot dosahuje software 

PPS.  LIDO má vyšší maximální hodnotu a to 56980,0 u letu INC-PRG. Medián je však vyšší  

u softwaru PPS. Rozdělení proměnných vidíme pak na grafech-pro PPS (Obr. 13) a pro LIDO 

(Obr. 14). Z grafu jsou patrné dvě extrémní pozorování, a to již výše uváděný let INC-PRG  

a let PRG-INC. 
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Statistické charakteristiky PPS LIDO 

Počet 14 14 

Průměr 11 750,7 11 667,0 

Medián 5 067,0 4 820,5 

Minimum 924,0 952,0 

Maximum 56 813,0 56 980,0 

Směr. Odchylka 19 171,2 19 174,5 

Tabulka 2 – Základní statistické charakteristiky proměnných PPS a LIDO (Zdroj: Autor) 

 

 
Obrázek 13-Krabičkový graf pro rozdělení celkových hodnot softwaru PPS (Zdroj: Autor) 

 
Obrázek 14-Krabičkový graf pro rozdělení celkových hodnot softwaru LIDO (Zdroj: Autor) 
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Druhý krok analýzy se zaměřoval na statistické ověření existujících rozdílů mezi softwary PPS  

a LIDO. Nejprve bylo potřeba ověřit možnou normalitu. Na základě provedených testů bylo 

zjištěno, že ani jedna z proměnných nepochází z normálního rozdělení. 

 

Jelikož obě proměnné – softwary PPS a LIDO byly měřeny na stejných pozorováních – letech, 

pro ověření možných rozdílů mezi nimi byl proto použit neparametrický párový test – Wilcoxonův 

párový test. 

 

Testovaná hypotéza bude ve tvaru: 

• H0: Rozdělení hodnot obou veličin jsou shodná. 

• H1: Rozdělení hodnot obou veličin se liší. 

 

Na základě provedeného testu (Z = -1,789; p-hodnota = 0,074), kdy p-hodnota je vyšší než 

zvolená hladina významnosti α = 5 %, nebylo zjištěno, že by mezi softwary existovaly statisticky 

významné rozdíly. 

 

4.3 Dílčí proměnná – HW, TAS, GS a FU 
 

Další krok byl zaměřen na analýzu dílčích proměnných, tj. HW, TAS, GS a FU, které byly měřeny 

nejdříve softwarem PPS a poté softwarem LIDO. Nejprve byly všechny proměnné ověřeny na 

normalitu. Bylo zjištěno, že ani u jedné sledované proměnné, data nepocházejí z normálního 

rozdělení, a proto byl ve všech případech ověřování existence rozdílů mezi proměnnými z PPS  

a LIDO používán opět neparametrický párový test, který neporovnává shodu průměrů, které 

mohou být náchylné na extrémní hodnoty, ale porovnává úroveň mediánů daných rozdělení. 

 

Pro všechny sledované proměnné budou testové hypotézy v následujícím tvaru: 

• H0: Hodnoty sledované proměnné se neliší podle použité softwaru, tj. PSS/LIDO 

• H1: Hodnoty sledované proměnné se liší podle použité softwaru, tj. PSS/LIDO 
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4.3.1 Proměnná HW 
 

Základní statistické charakteristiky pro proměnnou HW jsou zobrazeny v tabulce 3. Krabičkové 

grafy (boxploty) pro proměnnou HW podle použitých softwarů jsou znázorněny grafu (Obr. 15). 

 

Statistické charakteristiky  HW - PPS  HW - LIDO 

Počet 406 406 

Chybějící hodnoty 0 0 

Průměr -9,7 -9,9 

Medián -4,0 -3,5 

Minimum -103,4 -102,0 

Maximum 50,3 51,4 

Směr. Odchylka 29,2 29,8 

Tabulka 3 – Základní statistické charakteristiky pro proměnnou HW (Zdroj: Autor) 

 

Obrázek 15-Boxploty pro proměnnou HW (Zdroj: Autor) 

 
Na základě provedeného testu (Z = -0,620; p-hodnota = 0,535), kdy p-hodnota je vyšší než hladina 

významnosti α = 5 %, bylo zjištěno, že hodnoty proměnné HW se mezi použitými softwary neliší. 
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4.3.2 Proměnná TAS 
 

V tabulce 4 jsou znázorněny základní statistické charakteristiky pro proměnnou TAS. Krabičkové 

grafy (boxploty) pro proměnnou TAS podle použitých softwarů znázorňuje graf (Obr. 16). Z tabulky 

i grafu je patrné, že vyšších hodnot dosahuje proměnná spíše u softwaru LIDO. 

 

  TAS - PPS TAS - LIDO 

Počet 406 406 

Chybějící hodnoty 0 16 

Průměr 444,7 443,5 

Medián 453,0 455,0 

Minimum 269,0 0,0 

Maximum 482,0 484,0 

Směr. Odchylka 49,3 55,9 

Tabulka 4 – Základní statistické charakteristiky pro proměnnou TAS (Zdroj: Autor) 

 

 
Obrázek 16-Boxploty pro proměnnou TAS (Zdroj: Autor) 
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Na základě provedeného testu (Z = -1,815; p-hodnota = 0,069), kdy p-hodnota je opět vyšší než 

hladina významnosti α = 5 %, bylo zjištěno, že hodnoty proměnné TAS se mezi použitými softwary 

neliší. 

 

4.3.3 Proměnná GS 
 

Základní statistické charakteristiky pro proměnnou GS znázorňuje tabulka 5. Krabičkové grafy 

(boxploty) pro proměnnou GS podle použitých softwarů znázorňuje graf (Obr. 17). Z tabulky  

i grafu je patrné, že vyšších hodnot dosahuje proměnná opět spíše u softwaru LIDO. 

 

  GS - PPS GS - LIDO 

Počet 406 406 

Chybějící hodnoty 0 17 

Průměr 453,3 453,3 

Medián 458,5 462,0 

Minimum 257,0 0,0 

Maximum 578,0 577,0 

Směr. Odchylka 60,6 65,8 

Tabulka 5 – Základní statistické charakteristiky pro proměnnou GS (Zdroj: Autor) 

 

 
Obrázek 17-Boxploty pro proměnnou GS (Zdroj: Autor) 
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Na základě provedeného testu (Z = -5,624; p-hodnota = 0,000), kdy p-hodnota je nižší než hladina 

významnosti α = 5 %, bylo zjištěno, že hodnoty proměnné GS se mezi použitými softwary liší. 
Z tabulky 7 lze vyčíst, že při porovnání hodnot mediánů vyšších hodnot dosahuje proměnná GS 

při použití softwaru LIDO. 

 

4.3.4 Proměnná FU 
 

V tabulce 6 se vyskytují základní statistické charakteristiky pro proměnnou FU. Krabičkové grafy 

(boxploty) pro proměnnou FU jsou podle použitých softwarů znázorněny v grafu (Obr. 18). 

Z tabulky i grafu je patrné, že z pohledu porovnání mediánů na rozdíl od předchozích proměnných 

vyšších hodnot dosahuje proměnná spíše u softwaru PPS. 

 

  FU - PPS FU - LIDO 

Počet 406 406 

Chybějící hodnoty 0 3 

Průměr 15035,0 15114,9 

Medián 5176,0 5068,0 

Minimum 325,0 333,0 

Maximum 56461,0 56819,0 

Směr. Odchylka 16721,3 16854,0 

Tabulka 6 – Základní statistické charakteristiky pro proměnnou FU (Zdroj: Autor) 

 

 
Obrázek 18-Boxploty pro proměnnou FU (Zdroj: Autor) 
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Na základě provedeného testu (Z = -3,133; p-hodnota = 0,002), kdy p-hodnota je opět nižší než 

hladina významnosti α = 5 %, bylo zjištěno, že hodnoty proměnné FU se mezi použitými softwary 

také liší. Z tabulky 8 lze vyčíst, že při porovnání hodnot mediánů vyšších hodnot dosahuje 

proměnná FU opět při použití softwaru PPS. 

 

4.4 Shrnutí 
 

Na základě provedeného testu z dat potřebného Trip Fuel vypočítaného ze softwaru LIDO  

a PPS nebylo zjištěno, že by mezi softwary existovaly statisticky významné rozdíly. Tuto  

hypotézu potvrzuje testování dílčích proměnných HW a TAS, naopak proměnná GS a FU tuto 

hypotézu zamítají. Při porovnávání hodnot mediánů dosahuje proměnná GS vyšších hodnot při 

použití softwaru LIDO a při porovnávání proměnné FU dosahuje vyšších hodnot mediánů software 

PPS.  
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5 Analýza konkrétního případu společnosti TVS 

 

Druhým bodem mé praktické části práce je analýza konkrétního divertu společnosti Travel Service 

(let TVS4635) z Marsa Alam (RMF) do Cologne (CGN) dne 17.11.2018, při kterém se 

spotřebovalo podstatně více paliva, než bylo plánováno (více o 663 kg). V tomto případě mohla 

spotřeba paliva záviset na hmotnosti letounu, poloze těžiště a větru. Poloha těžiště již byla 

ověřena a neměla vliv na spotřebu paliva. Variantou řešení tak mohla být špatná předpověď 

výškového větru či špatně spočítaná GW. Pro analýzu divertu bylo čerpáno z OFP (ze softwaru 

PPS) konkrétního letu, softwaru SkyBreathe a data z monitorovacího softwaru AirPhase. Pro 

zpracování dat byl využit program Excel a výpočetní software PET (Boeing Performance 

Engineers Tool) od firmy Boeing. 

 

5.1 Metodika analýzy 

 
Nejprve bylo nutné data přepsat z papírové verze OFP do programu Excel. Pro porovnávání byly 

zpracovány následující parametry: 

 

• Směr větru (WDIR) 

• Rychlost větru (WSPD) 

• Pravá vzdušná rychlost (TAS) 

• Traťová rychlost (GS) 

• Kurz letu (MT) 

• Množství paliva na palubě (FOB) 

• Hmotnost letadla (GW) 

• Odchylka od mezinárodní standardní atmosféry (ISA Deviation) 

• Bod na trati (WPT) 

 

Z daných dat bylo nutné zjistit rozložení čelního/zadního (HW/TW) a bočního větru (CW) na 

konkrétních traťových bodech. K tomu byla využita již zmíněná metoda výpočtu (kapitola 2.2.1).  

 

Pro výpočet aktuální spotřeby paliva (kg/hod) a pravé vzdušné rychlosti na základě zadaných 

hodnot z OFP na konkrétních traťových bodech byl využit software PET. Konkrétně se jednalo  

o navolení typu letadla určení fáze letu „Enroute“, kde na základě konkrétní hmotnosti  
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letounu, ISA odchylky, rychlosti větru a výšky letu, byla vypočítána aktuální plánovaná spotřeba 

paliva (dále jen FF) a pravá vzdušná rychlost. Použitá pole jsou naznačena na obr.19. 

 

Následným krokem bylo použití dat ze softwaru SkyBreathe, který poskytuje informaci  

o efektivnosti letů použitím velkého množství informací ze zapisovačů. [14] Umožňuje také 

vizualizaci plánovaných a skutečných letů. Z těchto dat byl pro zjištění „Actual FF a TAS“ opět 

využit software PET. Posledním krokem bylo porovnání veškerých dat s daty ze zapisovačů 

(AirPhase). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19-Vyznačená pole softwaru PET pro výpočet FF a TAS (Zdroj: Autor) 
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5.2 Zpracování dat 
 

V tabulce (Obr. 20) lze vidět zapsané hodnoty z OFP, vypočítaný HW (calc HW), CW (calc CW) 

a vypočítaný OFP HW, který je porovnaný s hodnotami OFP HW. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20-Jednotlivé parametry pro každý WPT (Zdroj: Autor) 
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Následující tabulka představuje vstupní data ze softwaru SkyBreathe. (Obr. 21) 

 

 
Obrázek 21-Data ze softwaru SkyBreathe (Zdroj: Autor) 
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V následující tabulce (Obr. 22) jsou zobrazena výsledná data ze softwaru PET. Hodnoty pod 

názvem „OFP“ odpovídají přepočítaným datům z OFP a hodnoty pod názvem „Actual“ odpovídají 

přepočítaným datům ze SkyBreathe.  

 

 
Obrázek 22-Data získaná ze softwaru PET (Zdroj: Autor) 
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V následující tabulce (Obr. 23) jsou zprůměrovaná data odpovídající jednotlivým WPT na trati letu 

ze softwaru AirPhase. 

 

 
Obrázek 23-Zprůměrovaná data ze zapisovačů (Zdroj: Autor) 
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5.3 Vyhodnocení dat 
 

Již vzniklá data byla mezi sebou porovnávána. Nejprve došlo k porovnávání dat ze softwaru 

SkyBreathe s plánovanými daty (OFP) a následně data ze softwaru AirPhase s plánovanými daty 

(OFP). 

 

5.3.1 Porovnání větru softwaru SkyBreathe s plánovanými daty (OFP) 
 

Nejdůležitějším parametrem pro zkoumání tohoto divertu bylo působení větru. Porovnáním 

průměrného větru nebyl zaznamenám takový rozdíl, abychom tomu mohli přikládat dostatečnou 

váhu (Obr. 25). Předpokládaný průměrný vítr (OFP) měl dosahovat rychlosti -3,3 kt, tzn. tailwind, 

kdežto vítr ze softwaru SkyBreathe vyšel 2,1 kt. V grafu (Obr. 24) je naznačeno chování větru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším krokem bylo zkoumání hmotnosti (GW) letounu. Piloti vznesli požadavek na „Extra Fuel“ 

a namísto původních 15 847 kg si nechali natankovat 16 200 kg (tzn. +353 kg). Oproti plánu byla 

odlišná i ZFW (Zero Fuel Weight). Namísto původních 59 236 kg pouze 59 106 kg  

(tzn.-130 kg). Dohromady tato změna udávala rozdíl +223 kg. Dle výpočtu byla GW (z dat 

SkyBreathe) při zohlednění daných změn po přistání nižší o 642 kg (Obr. 26, 27). Zde si lze 

Obrázek 24-Působení větru (Zdroj: Autor) 

Obrázek 25-Výpočet rozdílu HW (kt) 

(Calc/SB) (Zdroj: Autor) 
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všimnout jistých nesrovnalostí mezi výsledným rozdílem hmotností a celkovou „ztrátou“ paliva. 

Bylo tedy nutné přestoupit na přesnější data z AirPhase. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Porovnání parametrů softwaru AirPhase s plánovanými daty (OFP) 
 

Nejdříve bylo potřeba zobrazit již zmíněný rozdíl FOB (Fuel On Board) po dokončení letu, který 

činil -663 kg. (Obr. 28). Opět bylo nutné počítat se změnami uvedenými při výpočtu GW (tzn. +223 

kg v OFP). Výpočet je naznačen na obr. 29 a koresponduje s výsledným rozdílem GW. 

 

 

 
 

 

 

 

Obrázek 26-Výpočet rozdílu 

GW (kg) (Zdroj: Autor) 

Obrázek 27-Rozdíl GW po provedení letu (Zdroj: Autor) 

Obrázek 28-Rozdíl FOB po provedení letu (Zdroj: Autor) 

Obrázek 29-Výpočet rozdílu FOB 

(kg) (Zdroj: Autor) 
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Opět nejdůležitějším bodem toho zkoumání bylo působení větru. V grafu (Obr. 31) si lze všimnout 

velkého rozdílu mezi plánovanými daty a skutečnými. Výpočet je naznačen v tabulce (Obr. 30). 

 

 

  Obrázek 30-Výpočet rozdílu HW (kt) 

(Zdroj: Autor) 

 

 

 

 

 

 

 

Pro následné výpočty jsou zde přiložené výchozí tabulky.  

 

    

   
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Pro výpočet aktuální GS byl použit vzorec: 𝑇𝐴𝑆abc − 𝐻𝑊abc = 𝐺𝑆abc 

       436 − 28 = 408	𝑘𝑡 

Obrázek 32-Výpočet rozdílu FF 

(kg/hod) (Zdroj: Autor) 

Obrázek 31-Působení větru (Zdroj: Autor) 

Obrázek 33-Výpočet rozdílu TAS 

(kt) (Zdroj: Autor) 

Obrázek 34-Výpočet HW (kt) (Zdroj: 

Autor) 
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5.4 Výsledek 
 

Aby bylo možné zjistit, jaký vliv měl reálný HW oproti plánovanému, je potřeba určit jakou 

vzdušnou vzdálenost letoun uletěl navíc oproti plánu. Dle OFP měl letoun původně uletět  

2135 NM (NAM)2 a pozemní vzdálenost letu 2108 NM (NGM)3. 

Pro výsledný výpočet reálné vzdušné vzdálenosti byl použit vzorec:  ijk
ilk

= 9jm
lm

    

 

𝐴𝐶𝑇 𝑁𝐴𝑀 =
(𝐴𝐶𝑇)𝑇𝐴𝑆×𝑁𝐺𝑀

𝐺𝑆
 

𝐴𝐶𝑇 𝑁𝐴𝑀 =
436×2108

408
 

𝐴𝐶𝑇 𝑁𝐴𝑀 = 2253	𝑁𝑀 

 

Rozdíl uletěné vzdušné vzdálenosti byl tedy: 𝐷𝑖𝑓𝑓 = 𝐴𝐶𝑇 𝑁𝐴𝑀 − 𝑁𝐴𝑀 

𝐷𝑖𝑓𝑓 = 118	𝑁𝑀 

 

Aby byla zjištěno konkrétní spotřebované palivo na této „prodloužené“ trati, bylo nutné převést 

vzdálenost na čas. K tomu byl použit vzorec:  ssK
9jm

= 0,28	ℎ𝑜𝑑 = 16	𝑚𝑖𝑛. 

Následně bylo s pomocí průměrného aktuálního Fuel Flow zjištěno, jaké množství paliva se 

spotřebovalo navíc.  

𝐴𝐶𝑇 𝐹𝐹 = 	2321	𝑘𝑔/ℎ𝑜𝑑 

𝑂𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑎	𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎 = 0,28 ∗ 2321 = 649,88	𝑘𝑔 

 

Za 16 minut se spotřebovalo 650 kg paliva navíc z důvodu nepřesné predikce větru. Zbylých  

13 kg lze přisoudit již z počátku vyšší hmotnosti letounu (GW). 

 

 

 

                                                
2 NAM = Nautical Air Mile 

3 NGM = Nautical Ground Mile 
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6 Určení závislosti odchylek plánovaného paliva na délce letu 
 

Vzhledem k tomu, že se odchylky v plánovaném větru, a tím pádem i množství spotřebovaného 

paliva při delších tratích zvyšují, rozhodla jsem se tento trend statisticky dokázat. 

 

K určení dané závislosti mi byly poskytnuty data společnosti Travel Service (Smartwings), ve 

kterých lze naleznout údaj o průměrné reálné odchylce spotřebovaného paliva v kilogramech 

(Reálná spotřeba vs. OFP), kde, pokud je hodnota záporná, tak se paliva spotřebovalo méně 

oproti plánu a pokud je kladná, tak plánované palivo nebylo dostačující. Dalším zkoumaným 

parametrem byla průměrná doba letu na konkrétních tratích letounu B738 (Obr. 35). Data 

obsahovala informace o 553 různých tratí a pocházela z období od ledna 2019 do června 2019. 

 

 

 

  

Obrázek 35-Příklad konkrétních vstupních dat (Zdroj: Autor) 
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6.1 Použitá metodika 

 
V rámci vyhodnocení závislosti mezi velikostí odchylky a délkou letu byl použita lineární regrese. 

Pro určení vzájemného vztahu mezi proměnnými byla použita metoda korelace. 

 

6.1.1 Korelace  
 

Korelace je metoda, která určuje vztah mezi veličinami x a y, který se dá popsat rovnicí y=kx, kde 

x a y jsou proměnné a k je směrnice, určující sklon grafu. Hodnoty korelačního koeficientu nabývají 

hodnot mezi -1 a 1. V případě, že hodnota nabyde čísla -1, lze říci, že mezi proměnnými  

x a y existuje nepřímá závislost. V opačném případě (tj. +1) lze hovořit o přímé závislosti. 

V případě, že koeficient odpovídá 0, mezi danými proměnnými není žádná statisticky zjistitelná 

lineární závislost. [15] 

 

6.1.2 Lineární regrese 
 

Lineární regrese je vztah dvou proměnných (v tomto případě dvou sloupců dat v jedné  

tabulce), kdy y (závislá proměnná) závisí na x (nezávislé proměnné) vztahem, který se dá popsat 

rovnicí y = a*x + b. 

Pokud je závislost nakreslena, lze vidět přímku  [16] 

 

6.2 Zpracování dat 
 

V první části byl použit Spearmanův korelační koeficient, protože data nepocházejí z normálního 

rozdělení. Výsledný korelační koeficient nabyl hodnoty 0,432, která odpovídá středně silné 

závislosti. Závislost je kladná, což znamená, že mezi proměnnými existuje přímá úměra. Pokud 

jedna z proměnných poroste, poroste i druhá.  

 

Druhým krokem bylo využití lineární regrese v programu Excel. Výsledek je zobrazen na obrázku 

36. 
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Obrázek 36-Výsledek regrese (Zdroj: Autor) 

 

Pro porovnání byl využit jednoduchý bodový graf spolu s funkcí „Spojnice trendu“ (Obr. 37). 

 

Z výsledku regrese lze říci, že s rostoucím časem roste i odchylka – s každou další minutou 

vzroste o 1,1507. 

  

Obrázek 37-Trend závislosti odchylky paliva na délce letu (Zdroj: Autor) 
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7 Návrh snížení odchylek 
 

7.1 Použití systému LIDO namísto PPS 
 

Jedním z možných návrhů snížení odchylky spotřeby paliva společnosti Travel Service, ale pouze 

orientačním, z důvodu nereálných dat, by mohla být změna softwaru z PPS na LIDO. K tomuto 

závěru lze dojít použitím reálné odchylky z dat kapitoly 6 a její následná aplikace na již předem 

porovnaných fiktivních letech (Kapitola 4) mezi softwarem PPS a LIDO. K porovnání byly vybrány 

3 lety, které měly mezi sebou odchylku v potřebném palivu (TF) a zároveň byla známa odchylka 

PPS od reality (Kapitola 6). Přičtením reálné odchylky PPS k danému potřebnému TF PPS 

vznikne hrubě odhadovaná průměrná realita, která udává kolik paliva by bylo potřeba na 

konkrétním letu. 

 

 
Obrázek 38-Hodnoty TF a vypočítaná průměrná realita (Zdroj: Autor) 

 

V tabulce (Obr. 38) si lze všimnout použití reálné odchylky PPS na odhadnutí průměrné reality. 

Výsledek lze pozorovat na obrázku 39. 

 

 
Obrázek 39-Porovnané hodnoty TF (Zdroj: Autor) 
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Z tabulky i grafu (Obr. 38, 39) je patrné, že nižších hodnot potřebného TF dosahuje software LIDO, 

a jeho hodnoty jsou blíže k odhadnuté průměrné realitě.  

 

V případě zprůměrování rozdílů potřebného TF na 14 letech z kapitoly 4, vyšla úspora 2,11 %. 

Tato hodnota je opět hrubý odhad a neodpovídá realitě. Dle informací dostupných ze společnosti 

Travel Service (Smartwings) realita odpovídá úspoře pohybující se mezi 1 % a 2 %. Pro hrubý 

výpočet, zda se reálně LIDO vyplatí pro snížení odchylek, které vytváří PPS, bude počítáno 

s následujícími skutečnostmi: Travel Service má roční blokový čas4 okolo 37 500 hodin, PPS stojí 

ročně přibližně 2 500 000 kč a LIDO přibližně 3krát tolik, tj. 7 500 000 kč, průměrná spotřeba paliva 

je 2300 kg/hod a cena paliva JET/A1 je 32 kč (se SPD bez DPH)5. Výpočet lze vidět na obrázku 

40. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40-Výpočet hrubé finanční úspory (Zdroj: Autor) 

 

Dle zadaných skutečností by úspora při 1 % činila téměř 29 mil./rok, ale je zde nutné počítat i se 

skutečnostmi, které nelze vyčíslit. Jedním z nich je například fakt, že letecká společnost si nevolí 

svůj Flight Planning System pouze na základě úspory paliva, ale také v závislosti na flexibilitě 

napojení na jejich systémy a uživatelském rozhraní. 

 

 

 

                                                
4 Blokový čas = čas, od odstranění špalků na výchozím letišti po zašpalkování letadla na letišti příletu 
5 SPD = Spotřební daň, DPH = Daň z přidané hodnoty 
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Druhou skutečností, na kterou se musí brát ohled, je lidský faktor. V případě, že by software LIDO 

plánoval své lety s takovou úsporou, která by převyšovala komfortní zónu pilotů, ti by se nemuseli 

řídit plánovaným palivem a ve finále by si vzali více paliva navíc, což by mohlo být ekvivalentní 

s plánem softwaru PPS. 

 

7.2 Zpřesnění interpolací softwaru PPS 
 

Tento návrh řešení se opírá o poznatky získané především při konzultacích se zaměstnanci TVS 

a pojednává o vylepšení fungování softwaru PPS. 

 

Vzhledem k tomu, že informace o určitém jevu bývají k dispozici pouze prostřednictvím určitého 

množství bodových dat, ale je potřeba znát hodnoty i v místech, kde měření neproběhlo, je nutné 

přistoupit k interpolaci známých bodových dat. Pouze bodová data jsou k dispozici například kvůli 

náročnosti sběru dat, vysoké ceně, či je kompletní obsáhnutí sběru dat nemožné. [21] 

 

Interpolace bodových dat znamená proces výpočtu neznámých hodnot na základě známých 

bodových dat.  

 

Bylo zjištěno, že kritickým bodem plánování PPS a také zdrojem známých odchylek, by mohlo být 

interpolování hodnot mezi odchylkou ISA a FL. PPS veškeré hodnoty odráží na základě  

dvou známých hodnot ISA (ISA +20 a ISA -20). Rozdílné hodnoty ISA pak přímo vztahuje ke 

konkrétní výšce. Tato metoda je ale pro potřeby plánování paliva nepřesná a s přidáním faktu, že 

z bezpečnostního hlediska bude PPS veškeré hodnoty zaokrouhlovat směrem nahoru, vznikne 

poměrně značné nadhodnocování potřebného paliva. Řešením by tak mohlo být naměření více 

takovýchto bodových dat ISA, které by zpřesnily výpočty neznámých hodnot. 
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8 Závěr 
 

Spotřebu paliva ovlivňují především základní charakteristiky letadla jako jsou například jeho 

aerodynamika, hmotnost nebo umístění těžiště. Posláním mé práce bylo poukázat na neméně 

důležité meteorologické faktory.  

 

První část obsahuje výčet těchto možných vlivů a jejich popis. Dále byly vymezeny pojmy, které 

souvisí s plánováním letu a spotřebou paliva. Teoretická část se také zaměřuje na dva hlavní 

systémy pro plánovaní letu– PPS a LIDO. Je zřejmé, že v případě druhého jmenovaného se jedná 

o sofistikovanější software, se kterým je možné dosáhnout úspory paliva. To se však projevuje 

v jeho ceně, ta je zhruba třikrát vyšší než v případě PPS.  

 

Praktická část bakalářské práce zpracovává a porovnává data získaná od společnosti Travel 

Service, na kterých se postupně aplikují nástroje statistiky. Na datech 14 fiktivních letů 

vytvořených softwarem PPS a LIDO byly nejdříve zjištěny základní statistické charakteristiky. Při 

porovnávání hodnot mediánů FU (Fuel Used) vyšlo, že vyšších hodnot dosahuje software PPS, 

což dokazuje úspornost softwaru LIDO.  

 

Kapitola 5 se zabývala konkrétním případem společnosti Travel Service, kdy se během jednoho 

letu spotřebovalo o 663 kg více paliva, než bylo plánováno. Dle provedených výpočtů odchylku 

650 kg způsobila nepřesná predikce větru a zbylých 13 kg mohlo být zapříčiněno již z počátku 

vyšší hmotností letounu GW (Gross Weight). 

 

V kapitole 6 byl za pomocí lineární regrese dokázán poměrně logický fakt, že s rostoucí délkou 

tratě roste také odchylka od plánované spotřeby paliva. 

 

Poslední kapitola obsahuje návrhy pro snížení těchto odchylek. První doporučení představuje 

přechod z PPS na dražší systém LIDO. Jelikož nelze získat reálná data o konkrétních letech, které 

by byly současně uskutečněny za pomocí obou systémů, a tím je mezi sebou porovnat, bylo 

potřeba použít data o fiktivních letech a porovnat je s průměrnou odchylkou od reality. Z tohoto 

důvodu se jedná pouze o teoretickou dedukci. Výsledky porovnání hovořily ve prospěch systému 

LIDO, který vykazoval menší odchylky od „reálné“ spotřeby paliva. Z ekonomického hlediska bylo 

důležité porovnat finanční nároky těchto systémů. Výsledek nám ukazuje, že i přestože by systém 

LIDO přinesl společnosti Travel Service úsporu potřebného paliva v podobě od 1 % do  
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2 %, návratnost takové investice by se určitě vyplatila. Mimo finanční hledisko však existují další 

kritéria pro posouzení výhodnosti této změny softwaru jako jsou například uživatelské  

rozhraní, flexibilita, servisní služby a podobně. 

 

Druhý návrh poukazuje na nedokonalost interpolace bodových dat, kterou by bylo možné zpřesnit 

vytvořením většího počtu známých bodových dat, od kterých se daná interpolace odvíjí.  

 

I přestože bylo v jedné kapitole potřeba využít teoretické dedukce, byly všechny části v práci 

úspěšně zpracované. Metodiku porovnání systému PPS a LIDO lze využít pro hlubší  

analýzu, která by reálně posoudila přesnost těchto programů. Samotný výběr pak záleží na 

managementu a vedení společnosti, stejně tak, by ale měl být brán zřetel na hlavní uživatele 

softwaru – piloty. 
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