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Abstrakt 

Predmetom predkladanej diplomovej práce je analýza legislatívnych požiadaviek 

aplikovaných vo sfére vrtuľníkového lietania ako nového typu prevádzky v spoločnosti a 

ich praktická aplikácia pri vytváraní algoritmu použiteľného pre potreby operačného 
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Abstract 

The subject of this Diploma Thesis is to analyze law requirements applied in helicopter 

operations as a new type of operation in the company and its practical application in 

creating algorithm usable for the need of Operations Control Centre for business aviation 

operator. The purpose of this manual is to support flight preparation phase as a mean 

for approval of landing sites. It shall make the dispatchers´ work easier, save their time 

and provide as much information as possible for pre-flight preparation of pilots. There is 

also risk analysis created for the whole process. 

 

Key words:  
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Zoznam použitých skratiek 

AFM Aircraft Flight Manual Letová príručka lietadla 

AIP Aeronautical Information  Letecká informačná príručka 

 Publication 

AMSL Above Mean Sea Level Nad strednou hladinou mora 

ATC Air Traffic Control (in general) Riadenie letovej prevádzky (všeobecne) 

ATS Air Traffic Services Letové prevádzkové služby 

CAA Civil Aviation Authority Úrad pre civilné letectvo 

EASA European Aviation Safety Agency Európska agentúra pre bezpečnosť letectva 

FATO Final Approach and Take-off Area Plocha konečného priblíženia a vzletu 

FFS Full Flight Simulator Úplný letový simulátor 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis Analýza možných chýb a ich následkov 

ICAO International Civil Aviation  Medzinárodná organizácia pre civilné  

 Organization letectvo 

IFR Instrument flight rules Pravidlá pre let podľa prístrojov  

IAS Indicated Airspeed Indikovaná rýchlosť letu 

MEA Minimum Enroute Altitude Minimálna traťová výška 

MMEL Master Minimum Equipment List Základný zoznam minimálneho vybavenia 

MTOW Maximum Take-off Weight Maximálna vzletová hmotnosť 

NOTAM Notice(s) to Airmen Poznámky pre pilotov 

NVIS Night Vision Imaging System Systém snímania nočného videnia 

PPR Prior Permission Required Vyžadované predbežné povolenie 

RPN Risk Priority Number Číslo rizikovej priority (rizikové číslo) 

SERA Standardised European Rules Jednotné európske pravidlá lietania 

 of the Air 

SR Sunrise Východ slnka 

SS Sunset Západ slnka 

VFR Visual Flight Rules Pravidlá pre let za viditeľnosti 
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Úvod 

Vrtuľníky sa v súčasnej dobe tešia narastajúcej popularite. Vďaka svojej prednosti, ktorou 

je vertikálny vzlet a pristátie, sú dlhodobo neodmysliteľnou súčasťou vojenských, 

záchranných či policajných zložiek a slúžia ako pomoc pri dosahovaní ťažko prístupných 

miest. Avšak svoju pozíciu začínajú postupne posilňovať aj v oblasti civilného letectva, kde 

sú využívané najmä vo všeobecnom letectve na cestách za súkromnými či obchodnými 

záležitosťami. Práve pri letoch za obchodom hrá veľkú úlohu úspora času, a preto narastá 

popri počte majiteľov konkurenčných dopravných prostriedkov – letúnov aj počet majiteľov 

vrtuľníkov. V niektorých krajinách, napríklad v Brazílii, je vrtuľník bežnou súčasťou 

dopravnej infraštruktúry kvôli hustým kolónam; v Českej republike sa zatiaľ dá hovoriť  

o začínajúcom trende.  

Skutočnosť, že v súkromnej sfére lietania sa začína zvyšovať záujem o využívanie 

vrtuľníkov pre obchodné účely ma viedla k vytvoreniu tejto diplomovej práce, ktorá sa bude 

opierať o hlavnú myšlienku: zosúladenie neobmedzených možností pristátia vrtuľníku  

s požiadavkami stanovenými legislatívou a ďalšími prevádzku obmedzujúcimi faktormi pri 

zachovaní bezpečnosti letu. V práci sa pokúsim vytvoriť softvér využiteľný na oddelení 

operačného dispečingu, pretože na základe svojich pracovných skúseností sa domnievam, 

že by mohol znížiť pracovné zaťaženie jednak u dispečerov, ale aj u pilotov. Bude 

postavený na princípe rozhodovacieho diagramu, bude zahŕňať všetky náležitosti, ktoré 

musí pri príprave letu dispečer preskúmať a v závere pripraví report, ktorý prehľadne 

zobrazí, či je let možné za daných okolností vykonať alebo je vykonateľný len za 

predpokladu splnenia špecifikovaných podmienok. Budú v ňom zakomponované potrebné 

hypertextové odkazy a vzorce, ktoré ušetria čas dispečerovi. 

Prevláda všeobecný názor, že vrtuľník je schopný pristáť na akomkoľvek mieste. Tento 

názor je východiskovou pozíciou v diplomovej práci. Mojou úlohou bude preskúmať faktory, 

ktoré by mohli let vrtuľníku obmedziť od fázy vzletu, kedy sa rozhodujeme, či bude let 

vykonaný za podmienok viditeľnosti alebo podľa prístrojov, až po fázu pristátia. Jedná sa  

o oblasť legislatívy, letu v rôznorodých geografických oblastiach alebo parametrov 

samotného vrtuľníku. Zohľadňovať budem samozrejme stránku bezpečnostnú v kontraste 

so snahou v maximálnej možnej miere splniť požiadavku klienta.  

Účelom teoretickej časti diplomovej práce je vytvorenie podkladu, ktorý zastrešuje 

prevádzku vrtuľníkov v rôznych podmienkach a v rôznych geografických oblastiach od 

základného letu VFR počas dňa po zložitejšiu prevádzku vyžadujúcu dodatočné 

požiadavky.  
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Aby som získala prehľad o aktuálnej situácii v oblasti prevádzkovania vrtuľníkov, 

dopomôžem si dotazníkom, ktorý som za týmto účelom vytvorila a distribuovala do známych 

spoločností v Českej republike, ktorých činnosť je zameraná na prenájom vrtuľníkov. Ďalej 

sa v praktickej časti zameriam na tvorbu vývojového diagramu, ktorý vyhotovím tak, aby bol 

logicky členený, respektíve rozvetvený podľa fázy letu a podľa požadovanej destinácie. 

Budem uvádzať obmedzenia týkajúce sa cestovného režimu letu, ako aj obmedzenia, ktoré 

by sa mohli vyskytnúť v samotnej destinácii. Pre každú z kategórií budem hľadať všetky 

faktory, ktoré by let mohli obmedziť alebo ohroziť tak, aby celková práca predstavovala 

prehľadný podporný materiál pre rozhodujúce procesy pred prípravou letu. Hoci sa oficiálne 

zadanie diplomovej práce zameriava na postup schvaľovania pristávacej plochy, rozhodla 

som sa okrem toho navrhnúť aj postup pre prípravu letu ako celku.  

V rámci vytvárania diagramu budem pri jednotlivých bodoch hľadať možné riešenia situácií, 

ktoré následne implementujem do algoritmu vytvoreného v programe Microsoft Office Excel 

a pokúsim sa tak vytvoriť jednoduchý softvér, ktorý bude odrážať celý vývojový diagram  

a okrem toho bude obsahovať postup schvaľovania pristávacích plôch. Pretože nie všetky 

faktory, ktoré vplývajú na let vrtuľníkom sa dajú eliminovať či obmedziť (počasie), pokúsim 

sa nájsť spôsob, ako predísť komplikáciám, prípadne hľadať riešenia formou aplikácii, ktoré 

by umožnili prieskum pristávacej plochy, vytvorili tak čiastočnú predstavu o ploche a jej 

blízkom okolí a odbúrali tak stres posádky. Budem sa snažiť nachádzať nápady na 

spoľahlivé zdroje, z ktorých by bolo možné získavať predletové informácie.  

Takto vytvorený softvér by som chcela predložiť spoločnosti, v ktorej pôsobím, aby som 

zistila, či mnou navrhnuté postupy sú realizovateľné a dostatočne prepracované.  

Môj prístup k riešeniu zadanej témy spočíva vo využití niekoľkých druhov metód, ktoré som 

volila vzhľadom na charakter sledovaných javov a stanovených cieľov. Celú prácu 

zakladám na analýze podmienok vrtuľníkového lietania. Problematiku tohto druhu 

prevádzky rozložím na časti, ktoré budú predmetom ďalšieho skúmania. Vďaka tejto 

metóde môžem ďalej vyčleniť nepodstatné od podstatného. Napríklad som prvotným 

štúdiom legislatívy nadobudla dojem, že vrtuľníkové operácie na letiská a heliporty sú veľmi 

dobre prepracované a existujú presné postupy. Rozhodla som sa, že túto časť v práci 

nebudem detailne rozoberať, hoci prvotný plán hodnotenia pristávacích plôch zahŕňal aj 

tento spôsob. Z analýzy všetkých podstatných javov som získala podklad pre tvorbu 

praktickej časti, v úvode ktorej využijem metódu komparácie. Budem porovnávať 

legislatívne požiadavky ako výstupy analytickej časti s praktickými skúsenosťami  

z vrtuľníkového lietania. Tie mi poskytnú externí piloti, s ktorými budem mať možnosť 

prediskutovať súčasnú situáciu. Tento krok doplním použitím metódy prieskumu, pri ktorej 

vytvorím dotazník a pošlem ho na všetky známe spoločnosti zaoberajúce sa vrtuľníkovou 
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prevádzkou. Kontakty budem získavať hľadaním na webových adresách a oslovením úradu 

pre civilné letectvo. Vyhodnotenie nadobudnutých odpovedí bude súčasťou diplomovej 

práce.  

V závere sa pokúsim nájsť odpoveď na otázku: Aké možnosti pristátia nám ponúka vrtuľník 

a čo je potrebné zohľadniť, aby bola prevádzka bezpečná a zároveň, aby bola spoločnosť 

schopná vyhovieť požiadavkám svojich klientov? Existujú medzery v legislatíve  

a postupoch, ktoré by mohli byť predmetom ďalšieho preskúmania?  

Budem sa teda snažiť nájsť riešenie, akým spôsobom by boli lety vykonateľné, za akých 

podmienok, uviesť zdroje, ktoré by mohli výrazným spôsobom napomôcť pri príprave letu  

a navrhnúť postup schválenia plochy. 
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1 Legislatívna úprava v oblasti vrtuľníkového lietania 

Východiskovou pozíciou mojej práce bude prevádzka vrtuľníka schváleného pre lietanie za 

podmienok viditeľnosti a preto sa v teoretickej časti budem sústrediť výhradne na tento typ 

lietania a požiadavky na vykonávanie operácií. Ako jeden z cieľov uvádzam popis 

legislatívnej úpravy vrtuľníkového lietania v rámci Českej republiky. Z praktického hľadiska 

a teda možného využitia výsledkov diplomovej práce u operátorov (predpoklad letov do 

rôznych krajín), som sa rozhodla zahrnúť do tejto časti aj legislatívnu úpravu resp. odchýlky 

od európskych požiadaviek v jednotlivých štátoch.  

Všeobecné pravidlá lietania, ktoré platia nielen pre vrtuľníky, ale aj pre letúne či balóny sú 

obsiahnuté vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 923/2012 zo dňa  

26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové 

ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v oblasti leteckej navigácie [1]. Spolu 

s Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č . 2016/1185 z roku 2016, ktoré je jeho 

doplnením, sú známe pod názvom SERA (Standardised European Rules of the Air). Ide  

o jednu z mnohých regulačných skupín (letová spôsobilosť, posádky, licencovanie 

riadiacich letovej prevádzky, atď...), ktorú vytvorila Európska agentúra pre bezpečnosť 

letectva (EASA).  

 Všeobecné náležitosti VFR letov 

Pre lety za podmienok viditeľnosti je najviac obmedzujúcim faktorom počasie. Pri plánovaní 

letov sa dispečeri sústreďujú na údaje o výškach základní oblačnosti a dohľadnosť. Na 

rozdiel od letov IFR a letúnov celkovo, ktoré zväčša lietajú vo väčších výškach a nie sú 

toľko náchylné na prejavy počasia ako vrtuľníky, predstavuje počasie riziko nielen vo fáze 

odletu a pristátia, ale aj počas celého cestovného režimu, nakoľko sa pohybujú v malých 

výškach a je nutné zohľadňovať prítomnosť terénnych prekážok [archív autora]. Je dôležité 

upozorniť na to, že v súčasnej dobe je ťažko odhadnuteľné, do ktorých štátov budú lety 

najčastejšie vykonávané. Z toho dôvodu sú nižšie uvedené požiadavky uvádzané ako 

všeobecne platné a je nutné dbať na kontrolu požiadaviek jednotlivých štátov uvedených 

v leteckých informačných príručkách alebo VFR manuáloch.  

1.1.1 Prevádzkové minimá 

Lety VFR sú charakteristické pravidlami minimálnej dohľadnosti a vzdialenosti od 

oblačnosti, ktorá musí byť pilotom dodržiavaná. Údaje v tabuľke nižšie sú prevzaté  

z Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 (SERA.5001). 
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Tabuľka 1 Prevádzkové minimá pre lety VFR [1].  

Výškové rozpätie Trieda vzdušného 
priestoru 

Letová 
dohľadnosť 

Vzdialenosť od 
oblačnosti 

V a nad 3 050 m AMSL A **B C D E F G  8 km 
1 500 m horizontálne 

300 m vertikálne 

Pod 3 050 m AMSL a nad 

900 m AMSL alebo nad 300 
m nad terénom (čo je 

vyššie) 

A **B C D E F G  5 km 
1 500 m horizontálne 

300 m vertikálne 

V a pod 800 m AMSL, alebo 

300 m nad terén (čo je 

vyššie) 

A **BCDE 5 km 
1 500 m horizontálne 

300 m vertikálne 

FG 5 km*** Mimo oblačnosti a v 
dohľadnosti zeme 

 

** Minimá pre lety VFR v priestore triedy A predstavujú vodítko pre pilotov a neznamenajú 

prijatie letov VFR v tomto priestore.  

***Ak je tak predpísané úradom:  

 Lety pri zníženej letovej dohľadnosti, ale nie nižšej ako 1 500 m, sa môžu vykonávať 

pri rýchlostiach 140 uzlov IAS a nižších, ktoré poskytnú primeranú možnosť včas 

spozorovať inú prevádzku alebo prekážku tak, aby bolo možné vyhnúť sa zrážke, 

alebo za okolností, pri ktorých pravdepodobnosť stretu s inou prevádzkou by bola 

normálne malá, napr. v priestoroch s malou hustotou prevádzky alebo pri leteckých 

prácach v nízkych hladinách. 

 Lety vrtuľníkov pri letovej dohľadnosti nižšej ako 1 500 m , ale nie nižšej ako  

800 m, sa smú vykonávať pokiaľ manévrujú rýchlosťou, ktorá poskytne primeranú 

možnosť včas spozorovať inú prevádzku alebo prekážku tak, aby bolo možné 

vyhnúť sa zrážke [1].  

Pri štúdiu jednotlivých leteckých informačných príručiek štátov, ktoré prichádzajú do úvahy 

ako možné destinácie, som zistila, že všeobecné pravidlá lietania sú uvádzané v traťovej 

časti ENR 1. 1. Údaje uvedené v odstavci vyššie „Ak je tak predpísané úradom:“ je zase 

potrebné pre každý štát zvlášť skontrolovať v príručke AIP časti ENR 1. 2, ktorá pojednáva 

o pravidlách pre lety za podmienok VFR. 
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Okrem prípadov získania povolenia k špeciálnemu letu VFR, lety za viditeľnosti nesmú 

odlietať alebo pristávať na letisku v rámci riadeného okrsku, vstupovať do prevádzkového 

okruhu alebo okrsku letiska ak ohlásené meteorologické podmienky na letisku sú nižšie ako 

uvedené hodnoty: 

 základňa oblačnosti je menšia ako 450 m, 

 prízemná dohľadnosť je menšia ako 5 km [1]. 

1.1.2 Výškové obmedzenia 

Lety VFR nesmú byť vykonávané: 

 V transsonických a supersonických rýchlostiach bez predošlého povolenia 

príslušného úradu. 

 Nad letovou hladinou 195, pokiaľ sa nejedná o vyhradený vzdušný priestor 

vytvorený členským štátom tam, kde je to vykonateľné a v ktorom sú lety VFR 

povolené alebo vyhradený vzdušný priestor do letovej hladiny 285 vrátane, pokiaľ 

by bola prevádzka VFR v tomto priestore povolená príslušným stanoviskom ATS  

v súlade s postupmi povoľovania stanovenými členskými štátmi a zverejnenými  

v príslušnej leteckej informačnej príručke [1]. 

Uvedený odstavec popisuje štandardné výškové obmedzenie pre lety VFR. Čo sa týka 

zamýšľanej operácie vrtuľníkom, tieto pravidlá sa pre danú prevádzku nebudú uplatňovať. 

Podľa komunikácie s pilotmi, ktorí budú najčastejšie na vrtuľníku lietať, bude bežná letová 

výška 3 000 m. 

Okrem prípadu pristávania a vzletu alebo povolenia od príslušného úradu, lety VFR nesmú 

byť vykonávané 

 nad husto zastavanými oblasťami miest, obcí alebo obydlí alebo nad zhromaždením 

osôb na voľnom priestranstve vo výške menšej ako 300 m nad najvyššou prekážkou 

v okruhu 600 m od lietadla, 

 na ostatných miestach vo výške menšej ako 150 m nad zemským povrchom alebo 

vodou alebo 150 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 150 m od lietadla [1].  

1.1.3 Klasifikácia vzdušného priestoru 

Pokiaľ je let vykonávaný v rámci priestorov triedy B, C alebo D; ak je súčasťou letiskovej 

prevádzky na riadených letiskách alebo ak je vykonávaný ako špeciálny let VFR, musia byť 

dodržané pravidlá stanovené v sekcii 8 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)  

č. 923/2012. Tá pojednáva o oblastiach, kde sa poskytuje služba riadenia letovej prevádzky 
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(jednotlivé triedy vzdušného priestoru), špecifikuje separácie medzi letmi VFR a IFR  

v rôznych priestoroch a náležitosti povolení vydanými pracovníkmi strediska ATS. Z tohto 

dôvodu je pilot povinný pred letom i počas letu kontrolovať prelietavané oblasti a v prípade 

nutnosti zahájiť spojenie zem-vzduch. 

Služba riadenia letovej prevádzky sa poskytuje: 

 všetkým letom IFR vo vzdušnom priestore triedy A, B, C, D a E,  

 všetkým letom VFR vo vzdušnom priestore tried B, C a D,  

 všetkým špeciálnym letom VFR, 

 celej prevádzke na riadenom letisku [1]. 

1.1.4 Špeciálny let VFR 

Špeciálne lety VFR v riadenom okrsku sú predmetom udelenia povolenia od strediska ATS. 

S výnimkou letov vrtuľníkov pre potreby záchranárov, hasičov alebo pátrania musia byť 

splnené dodatočné podmienky: 

 zo strany pilota: 

o let je vykonávaný mimo oblačnosť so zemským povrchom v dohľade, 

o letová dohľadnosť nie je menšia ako 800 m pre vrtuľníky, 

o let je vykonávaný rýchlosťou 140 uzlov IAS alebo menšou, aby mal pilot 

možnosť sledovať ostatnú prevádzku a prekážky a včas sa vyhnúť zrážke; 

 zo strany ATC: 

o let sa vykoná len počas dňa, ak nie je inak povolené príslušným úradom, 

o prízemná dohľadnosť nie je menšia ako 800 m pre vrtuľníky, 

o základňa oblačnosti nie je menšia ako 180 m [1]. 

1.1.5 Letový plán  

Letový plán musí byť podávaný pred zahájením  

 letu alebo časti letu, pre ktorý sa bude poskytovať služba ATC, 

 akéhokoľvek letu IFR, 

 akéhokoľvek letu vo vzdušnom priestore stanovenom príslušným úradom alebo do 

nich smerujúceho alebo letiaceho na tratiach stanovených príslušným úradom a to 
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pre uľahčenie poskytovania letovej informačnej, pohotovostnej služby a služby 

pátrania a záchrany, 

 akéhokoľvek letu vo vzdušnom priestore stanovenom príslušným úradom alebo do 

nich smerujúceho alebo letiaceho na tratiach stanovených príslušným úradom a to 

pre uľahčenie koordinácie s príslušnými vojenskými stanovišťami alebo so 

stanovišťami letových prevádzkových služieb susedných štátov, aby sa zabránilo 

možnej potrebe zakročenia za účelom identifikácie, 

 akéhokoľvek letu cez medzinárodné hranice, pokiaľ nie je dotyčnými štátmi určené 

inak, 

 akéhokoľvek letu, ktorý má byť vykonaný v noci a ak sa pri ňom opúšťa blízkosti 

letiska [1]. 

Povinnosť podávať letový plán musí byť pred letom overená podľa leteckej informačnej 

príručky jednotlivých štátov, pretože môžu existovať rôzne výnimky. Napríklad rakúsky AIP 

v časti ENR 1. 10 (Plánovanie letov) obsahuje ustanovenie pre podávanie letového plánu 

pre lety za hranice štátu, to znamená, ak by sme plánovali let z Českej republiky cez 

Rakúsko na územie Slovenskej republiky, je nutné podať letový plán. Oslobodené od tohto 

pravidla sú však lety do/z územia Nemecka; lietadlo ale nesmie vstúpiť do vzdušného 

priestoru tretieho štátu. 

1.1.6 Obmedzenia vyplývajúce z dennej doby letu - nočné lety  

Pokiaľ je tak predpísané úradom, lety VFR v noci môžu byť povolené za predpokladu 

dodržania nasledovných podmienok: 

 Ak sa opúšťa blízkosť letiska, letový plán musí byť podaný podľa pravidiel 

stanovených vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 923/2012,  

SERA. 4001. 

 Musí byť zahájené obojsmerné rádiové spojenie na príslušnom kmitočte. 

 Aplikujú sa minimá dohľadnosti a vzdialenosti od oblačnosti podľa tabuľky 1 okrem 

prípadov, kedy: 

o výška základne najnižšej význačnej oblačnej vrstvy nie je nižšia ako 450 m 

o vo vzdušnom priestore tried B, C, D, E, F a G v alebo pod výškou 900 m nad 

strednou hladinou mora alebo 300 m nad terénom, podľa toho, čo je vyššie, 

má pilot neustály dohľad zeme, 
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o pri vrtuľníkoch vo vzdušnom priestore tried F a G vo výške 900 m alebo 

nižšie nad strednou hladinou mora alebo 300 m nad terénom, podľa toho, 

čo je vyššie, nie je letová dohľadnosť menšia ako 3 km za predpokladu, že 

pilot má zem neustále v dohľade a manévruje rýchlosťou, ktorá mu umožní 

spozorovať ostatnú prevádzku a prekážky včas a vyhnúť sa zrážke,  

o vo vysokohorskom teréne môžu byť príslušným úradom stanovené vyššie 

minimá dohľadnosti a vzdialenosti od oblačnosti. 

 Pre lety vrtuľníkov pre zvláštne účely, napr. lety záchranárske lety, lety pre účely 

pátrania a záchrany alebo lety za účelom hasenia požiaru môžu byť špecifikované 

nižšie minimá dohľadnosti, vzdialenosti od oblakov a výšky základne oblačnosti. 

 Okrem prípadu vzletu, pristátia alebo špeciálneho povolenia príslušného úradu, sa 

VFR let nesmie prevádzkovať v hladine, ktorá nie je nižšia ako minimálna letová 

nadmorská výška stanovená štátom, ktorého teritórium je prelietavané. Tam, kde 

táto výška nie je stanovená, musí byť let VFR vykonaný: 

a) nad vysokým terénom alebo vo vysokohorských oblastiach v hladine nie 

nižšej ako 600 m nad najvyššou prekážkou vo vzdialenosti 8 km od 

predpokladanej polohy lietadla, 

b) kdekoľvek inde, než je stanovené v odstavci a) v hladine najmenej  

300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 8 km od predpokladanej polohy 

lietadla [1]. 

1.1.7 Posádka 

Obdobne, ako pri pravidlách lietania aj všetky požiadavky týkajúce sa posádok letúnov, 

vrtuľníkov či balónov sú zhrnuté v regulačnej skupine EASA s názvom Letová posádka  

a upravuje ich Nariadenie Komisie (EÚ) č . 1178/2011 zo dňa 3 . novembra 2011. Má 

niekoľko častí, z ktorých sa sústredím na časť FCL, ktorá stanovuje prax pre pilotov 

balónov, vrtuľníkov či letúnov.  

V obchodnej leteckej doprave a preprave cestujúcich pilot nesmie letieť  

a) ako veliteľ lietadla ani ako druhý pilot, pokiaľ za posedných 90 dní neuskutočnil 

najmenej tri vzlety, priblíženia a pristátia v lietadle rovnakého typu alebo triedy alebo 

na FFS, ktorý predstavuje rovnaký typ alebo triedu. Tieto lety a pristátia musia byť 

vykonané vo viacpilotnej alebo jednopilotnej prevádzke podľa práv, ktorých je pilot 

držiteľom, 

b) ako veliteľ lietadla v noci, pokiaľ  
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o za posledných 90 dní neuskutočnil najmenej jeden vzlet, priblíženie  

a pristátie v noci vo funkcii pilota lietadla rovnakého typu, triedy alebo na 

FFS, ktorý predstavuje rovnaký typ alebo triedu lietadla, alebo  

o nie je držiteľom prístrojovej kvalifikácie; 

c) ako druhý pilot striedajúci pri cestovnom lete, pokiaľ 

o nespĺňa požiadavky uvedené v písmene a) alebo 

o za posledných 90 dní neuskutočnil ako druhý pilot striedajúci pri cestovnom 

lete najmenej tri úseky trate v rovnakom type alebo triede lietadla, alebo 

o neabsolvoval výcvik k udržaniu pilotných schopností a náletu na FFS v 

intervaloch najviac 90 dní. Tento pokračovací výcvik môže byť kombinovaný 

s pokračovacím výcvikom prevádzkovateľa predpísaným v časti ORO.OPS 

[2]. 

Posledný odstavec pojednávajúci o striedajúcom pilotovi sa k zamýšľanej prevádzke 

nevzťahuje, nakoľko cestovný let vrtuľníkom nepresiahne 4 hodiny z dôvodu jeho 

vytrvalosti. Striedanie pilotov teda nebude nutné. 

Pokiaľ má pilot právo k prevádzke viac ako jedného typu nezložitých vrtuľníkov s podobnými 

ovládacími a prevádzkovými charakteristikami môže tri vzlety, priblíženia a pristátia 

uskutočniť v jednom z typov, ak pilot behom predošlých šiestich mesiacov uskutočnil aspoň 

dve hodiny letu v každom z typov vrtuľníkov. 

V prípade obchodnej leteckej dopravy môže byť 90-denná lehota predĺžená na 120 dní, ak 

pilot vykoná traťový let pod dozorom inštruktora alebo examinátora pre typovú kvalifikáciu. 

Pokiaľ tieto požiadavky nespĺňa, musí vykonať v lietadle alebo na FFS príslušného typu 

cvičný let a to aspoň v rozsahu požiadaviek stanovených v písmene a) a b) [2]. 

Kvalifikácia pre let v horskom teréne 

Držiteľ kvalifikácie pre let v horskom teréne má práva k vykonávaniu letov s letúnmi so 

vzletom z povrchu a pristátím na povrchu, ktorý príslušný úrad určený členským štátom 

označil za povrch, ktorý túto kvalifikáciu vyžaduje. 

Prvá kvalifikácia pre let v horskom teréne môže byť získaná buď pre: 

• kolesá s cieľom udeliť právo k vzletu z povrchu alebo pristátiu na povrch, ktorý nie 

je pokrytý snehom alebo 

• lyže s cieľom udeliť právo k vzletu z povrchu alebo pristátiu na povrch, ktorý je 

pokrytý snehom. 
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1.1.8 Oblasti prevádzky 

Operátor musí používať iba letiská a prevádzkové plochy, ktoré sú adekvátne pre daný typ 

lietadla a typ prevádzky. Pri každej destinácii, záložnom letisku a na odlet stanovuje minimá 

nie nižšie ako tie stanovené príslušným štátom (okrem získania povolenia). Berie do úvahy 

typ, výkonnosť, rozmery a charakter dráh alebo plochy pre priblíženie a vzlet (FATO), 

adekvátnosť a výkonnosť dostupných pozemných zariadení, vybavenie lietadla pre účely 

navigácie a kontroly letenej trate a techniku zaletenia segmentu konečného priblíženia. 

Let na letisko alebo na prevádzkovú plochu si vyžaduje okrem vyššie uvedeného aj 

zohľadňovanie prítomnosti prekážok v okolí. Jedná sa najmä o prekážky v oblasti 

priblíženia, nezdareného priblíženia a v oblasti stúpania. Stanovuje sa bezpečná výška nad 

prekážkami pre prístrojové priblíženia. 

Operátor si musí stanoviť zdroje získavania informácií o počasí a metódy ich 

vyhodnocovania. 

Operátor musí zabezpečiť aby boli lety vykonávané pozdĺž tratí alebo v oblastiach kde: 

 Je dostupné pozemné vybavenie a služby vrátane meteorologických informácií 

adekvátne pre zamýšľanú operáciu. 

 Výkonnosť lietadla vyhovuje požiadavkám na minimálne letové výšky. 

 Vybavenie lietadla spĺňa požiadavky na plánovanú operáciu. 

 Sú dostupné mapy [3].  

1.1.9 Prekážky 

Pri určovaní súladu s požiadavkami na bezpečnú výšku nad prekážkami sa berie do úvahy 

iba taká prekážka, ktorá sa nachádza za plochou konečného priblíženia a vzletu FATO 

(Final Approach and Take-off Area) v dráhe letu pri vzlete alebo v dráhe letu pri nezdarenom 

priblížení, ktorých bočná vzdialenosť od najbližšieho bodu na ploche pod zamýšľanou 

dráhou letu nie je väčšia ako 

pri prevádzke VFR: 

 polovica minimálnej šírky vymedzenej v AFM alebo 0 ,75 × D , ak šírka nie je 

vymedzená, pričom D je najväčší rozmer vrtuľníka pri otáčaní rotora; 

 plus 0 ,25 × D alebo 3 m , podľa toho, ktorá hodnota je väčšia; 

o plus 0 ,10 × vzdialenosť DR pri letoch VFR počas dňa alebo 

o plus 0 ,15 × vzdialenosť DR pri letoch VFR v noci. 
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Prekážky nie sú predmetom skúmania, ak sú umiestnené za vzdialenosťou: 

 7 × polomer rotora (R ) pri prevádzke počas dňa, ak je zabezpečené, že sa 

navigačná presnosť môže dosiahnuť využitím vhodných vizuálnych podnetov počas 

stúpania, 

 10 × R pri prevádzke v noci, ak je zabezpečené, že sa navigačná presnosť môže 

dosiahnuť využitím vhodných vizuálnych podnetov počas stúpania, 

 300 m , ak sa navigačná presnosť môže dosiahnuť príslušnými navigačnými 

prostriedkami alebo 

 900 m vo všetkých ostatných prípadoch [3]. 

1.1.10 Minimálne vybavenie pre let 

Let nesmie byť zahájený ak akýkoľvek z prístrojov vo vrtuľníku, súčasti alebo funkcie 

potrebné pre zamýšľanú operáciu sú nefunkčné alebo chýbajúce pokiaľ  

 vrtuľník nie je prevádzkovaný v súlade so zoznamom minimálneho vybavenia (MEL) 

alebo 

 prevádzkovať nemá oprávnenie príslušného úradu k prevádzkovaniu vrtuľníka  

v rámci obmedzenia základného zoznamu minimálneho vybavenia (MMEL). 

 Legislatívna úprava v Českej republike 

Lietanie v Českej republiky okrem všeobecne záväzných pravidiel SERA upravuje 

Zákon o civilním letectví č . 49/1997 Sb. Predstavuje všeobecné pravidlá týkajúce sa 

hlavne prevádzkovateľov letísk, poskytovateľov služieb a leteckých spoločností 

pôsobiacich na území Českej republiky. Pre potreby tejto práce nebolo nutné zákon 

podrobne rozoberať. 

O konkrétnych náležitostiach týkajúcich sa prevádzkových plôch pojednáva Vyhláška 

č . 108/1997 Sb. a jej § 13 popisujúci využívanie plochy vymedzenej v územne 

plánovacej dokumentácii iba: 

 k vzletom a pristátiam letúnov, vrtuľníkov a lietadiel s kolmým vzletom a pristátím  

a s tým súvisiacim činnostiam za účelom prevádzkovania obchodnej leteckej 

dopravy, 

 k vzletom a pristátiam letúnov, vrtuľníkov a lietadiel s kolmým vzletom a pristátím, 

balónov a lietadiel bez pilota a s tým súvisiacich činností za účelom prevádzkovania 

leteckých prác 
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 k prevádzkovaniu vyhliadkových letov vrtuľníkov a balónov 

 za účelom prevádzkovania leteckej činnosti pre vlastnú potrebu 

 za účelom rekreačného a športového lietania 

 k nácviku vzletu a pristátia vrtuľníkov, lietadiel s kolmým vzletom a pristátím, balónov 

a lietadiel bez pilota, pokiaľ je tento nácvik súčasťou pre výcvik, 

 pri výcvikových letoch lietadiel k vykonávaniu leteckých poľnohospodárskych  

a hasiacich prác vykonávaných z týchto plôch, 

 za účelom vykonávania záchranných a likvidačných prác pri mimoriadnych 

udalostiach. 

Vzlety a pristátia môžu byť vykonávané iba počas dňa podľa pravidiel letu za viditeľnosti 

určenými príslušnými predpismi a so súhlasom prevádzkovateľa plochy. 

K vzletom a pristátiam je možné využiť iba plochy, 

 ktoré sú mimo obytné územie obce, 

 ktoré sú mimo územia národného parku, chránenej krajinnej oblasti, národnej 

prírodnej rezervácie, prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky pokiaľ  

k využívaniu takéhoto územia nevydal príslušný úrad ochrany prírody súhlas, 

 ktorých vzdialenosť od obytných budov je najmenej 100 m,  

 ktorých rozmery a povrch odpovedajú požiadavkám stanoveným v letovej príručke 

lietadla, 

 ktoré sú mimo územie pásiem hygienickej ochrany vodných zdrojov a chránených 

oblastí prirodzenej akumulácie vody, pokiaľ sa k využívaniu týchto plôch kladne 

nevyjadril príslušný vodoprávny úrad. 

Pristátia, vzlety a súvisiace činnosti môžu byť vykonávané iba počas dňa podľa pravidiel 

letu za viditeľnosti určenými príslušnými predpismi, iba ak to umožňujú zvláštne 

predpisy a ak sa vo vzdialenosti menšej ako 50 m od lietadla na zemi nenachádzajú 

osoby, ktoré sa nezúčastňujú na prevádzke lietadla. 

Česká republika má vyhotovenú VFR príručku pre pilotov, ktorá obsahuje okrem 

základných pravidiel aj zoznam heliportov a plôch pre lietajúce športové zariadenie 

spoločne s kontaktmi na majiteľov a základnými rozmermi plochy. 
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2 Možnosti pristávacích plôch pre vrtuľníky 

 Heliport/Letisko 

Jednou z možností, kde sa dá pristáť s vrtuľníkom je heliport alebo letisko. Je to špeciálne 

vytvorené miesto prispôsobené na vzlet a pristávanie vrtuľníkov a ich pozemný pohyb.  

V predpise L 14H nájdeme všetky dôležité rozmery, sklon či únosnosť tak, aby bolo zaistené 

bezpečné manévrovanie a pilot mal viac priestoru na sústredenie sa na riadenie vrtuľníku. 

Operátor potom dohliada iba na to, čo je uvedené v letovej príručke vrtuľníku a teda aby 

heliport spĺňal minimálne rozmery v nej uvedené. Jednotlivé postupy pre prílety a odlety sú 

publikované a toto je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla tento typ prevádzky nezaradiť 

podrobne do diplomovej práce.   

 

 Voľná plocha 

Manévrovacie schopnosti vrtuľníkov a možnosť pristátia a vzletu mimo letisko z akejkoľvek 

pristávacej plochy je hlavným aspektov prevádzky. Zatiaľ čo sa operátor snaží vyhovieť 

požiadavkám klientov a teda hľadá akékoľvek dostupné miesta, uplatňujú sa zakaždým 

podobné procedúry. Miesta, vzdialené od letísk predstavujú pre pilotov výzvu z dôvodu 

absencie informácií o okolitej prevádzky alebo prostriedkov navádzania na priblíženie ako 

je bežné pri príletoch na letiská. Riziká, s ktorými sa piloti normálne nestretávajú, napríklad 

káble elektrického vedenia, prekážky, stromy alebo ľudia v okolí vyžadujú zvýšený stupeň 

situačného povedomia u pilota, ktorý musí čakať neočakávané.  
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3 Získavanie informácií o aktuálnej situácii na trhu 

V rámci potreby získať povedomie o aktuálnej situácii vo vrtuľníkovom lietaní a na trhu 

business aviation som vytvorila dotazník, ktorého otázky boli smerované na konkrétne typy 

plôch, na ktoré prevádzkovatelia najčastejšie lietajú, ako aj na limitácie či obmedzenia,  

s ktorými sa stretávajú. Väčšina spoločností, ktoré som oslovila sa zameriavali na prenájom 

vrtuľníkov pre rekreačné účely alebo vyhliadkové lety. 

Pri výbere respondentov som využívala stránky Českej databázy vrtuľníkov a vírnikov  

a dotazník som nakoniec rozoslala do 19 spoločností [5]. Až do momentu, kedy som začala 

spracovávať výsledky som bohužiaľ získala málo odpovedí. Tento neúspech prikladám 

skutočnosti, že dotazník je veľmi špecializovaný a oslovujem ním úzku škálu respondentov 

resp. spoločností na rozdiel od klasických dotazníkov zameraných na prieskum verejnej 

mienky. Okrem toho bola pre mňa náročná samotná kompozícia otázok, aby dotazník 

nevyznel ako snaha o získanie interných postupov jednotlivých spoločností, a tak som 

musela niektoré pôvodne zamýšľané otázky vypustiť úplne alebo pozmeniť ich štylizáciu. 

Samotný dotazník pozostáva z 12 kombinovaných otvorených aj uzavretých otázok. Práve 

otvorené otázky pre mňa vo výsledku znamenali najväčší prínos, pretože rôzne odpovede 

predstavovali nový smer o akom som predtým neuvažovala. 

Jednotlivé otázky dotazníka možno rozdeliť do troch segmentov: pristávacia plocha, oblasť 

prevádzky a legislatíva.  

Pristávacia plocha 

Pri získavaní informácii o pristávacej ploche som sa zamerala na typ plochy, oblasť 

pristávania a najzávažnejšie faktory ovplyvňujúce výber plochy. Na otázku najčastejšie 

navštevovaných destinácií sa spomedzi odpovedí ako horské či prímorské oblasti 

respondenti zhodli na odpovedi, že to nie je jednoznačne na posúdenie a dopyt je vždy 

rôznorodý. Najčastejšie lietajú na lúky a polia a k plánovaniu všetci využívajú verejne 

dostupné aplikácie, napr. Google Earth. Za najviac obmedzujúce faktory respondenti 

považujú potrebnú veľkosť pristávacej plochy, prítomnosť drôtov elektrického vedenia  

a  sťažnosti okolia na hluk. 

Legislatíva 

Čo sa týka legislatívy a otázky na úroveň jej spracovania, tá je podľa respondentov 

spracovaná na dostatočnej úrovni. Posledná odpoveď uviedla ako problém neexistujúcu 

databázu chránených oblastí, do ktorých sú lety zakázané a v súčasnej dobe pracujú na 

riešení. Vďaka tejto odpovedi som do práce zahrnula ďalšie obmedzenie týkajúce sa 
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prelietavaných oblastí, pretože dovtedy som sa zameriavala skôr na terény, a zakázané či 

obmedzené priestory. O chránených oblastiach a pásmach som neuvažovala.  

Oblasť prevádzky 

Pri otázke kam najčastejšie lietajú sa respondenti zhodovali na odpovedi heliport/letisko 

ako aj na tom, že v rámci prevádzky vykonávajú aj nočné lety.  

Okrem Českej republiky lietajú operátori do Rakúska, Nemecka, Holandska či na 

Slovensko. V rámci národných predpisov vyzdvihujú v Nemecku nemožnosť pristátia do 

terénu bez predošlého povolenia úradu, v Holandsku je to zase nemožnosť vykonávania 

letov v noci. Okrem týchto štátov mali možnosť plánovať lety aj do Chorvátska, Macedónska 

a Kaliningradu.  

Presné znenie ankety je uvedené v prílohe A diplomovej práce. 

Popri vyhotovení ankety som sa obrátila na Úřad pro civilní letectví v Prahe, kde som sa 

zaujímala najmä o počet vrtuľníkov prevádzkovaných za podmienok IFR a počet vrtuľníkov, 

ktoré lietajú s pomocou systému NVIS. Moje zistenia sú nasledovné: 

Vrtuľníky zapísané v leteckom registri ÚCL (neuvažujúc vrtuľníky armády, polície 

a záchranky): 

 Celkom: 192 

 IFR: 10 (8 prevádzkovateľov) 

 NVIS: úrad neeviduje; prevádzkované iba v HEMS 

Z toho vyplýva, že konkurencia v lietaní za podmienok IFR nie je veľká. Komerčné lietanie 

v Českej republike za podmienok IFR nie je spoločnosťami vykonávané, nakoľko výcvik 

pilotov a technika sú natoľko finančne náročné, že sa to subjektom nevypláca. Vykonáva 

ich iba armáda a nekomerčne iba niekoľko súkromných subjektov. 
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4 Diagram rozhodovacieho procesu 

Business aviation ako odvetvie všeobecného letectva sa vyznačuje charakteristickým 

prvkom a to využívaním letúnov či vrtuľníkov pre obchodné účely. Jedná sa o dynamické 

prostredie, kde často dochádza k mnohým zmenám najmä časovým. Práve tie boli hlavným 

motívom tvorby vývojového diagramu, ktorý považujem za prostriedok pre najlepšie 

zachytenie rozhodovacej fázy z pozície dispečera, ktorý je vystavovaný časovému tlaku  

z dôvodu spomínaných zmien programu. Diagram by mal spĺňať základný cieľ: rýchla 

reakcia na nový dopyt či zmenu stávajúceho programu súčasne so splnením náležitostí 

európskej legislatívy. 

Diagram naberá na svojom význame predovšetkým v komerčnom režime prevádzky. 

Príprava letu musí byť dôsledná a napriek tomu, že legislatíva presne vymedzuje, čo všetko 

je nutné zaistiť a splniť, úlohou diagramu je harmonizácia požiadaviek a flexibility v odvetví 

business aviation. Bude predstavovať grafické znázornenie jednotlivých krokov pri 

spracovaní vstupných informácií a dokáže dispečera priviesť k záverom o vykonateľnosti 

letu. Určí, kedy je let vykonateľný a za akých podmienok, prípadne bude výstupom 

informácia o nemožnosti vykonať let pri daných vstupných podmienkach. 

Vstupné podmienky 

Aby sme dokázali jednoznačne definovať výstup z diagramu je vhodné vopred určiť vstupné 

podmienky a so zreteľom na tieto podmienky formovať diagram tak, aby sme dospeli  

k jasnému záveru a zamedzili tak vzniku nepresností.  

V diplomovej práci som pri tvorbe rozhodovacieho diagramu pracovala s nasledovnými 

vstupnými parametrami: operátor vo sfére business aviation ponúka na trhu nový produkt 

– prevádzka vrtuľníkov pre obchodné účely. Vrtuľník je schválený pre prevádzku za 

podmienok viditeľnosti. 

Účel diagramu  

Pred vytvorením diagramu je dôležité vedieť, čo je jeho účelom, aký bude jeho rozsah a do 

akej miery bude detailný. Výsledkom úspešného rozhodovacieho procesu je rozhodnutie 

dispečera o vykonateľnosti letu. Toto rozhodnutie bude záverom skúmania jednotlivých 

prvkov, ktoré majú priamy vplyv na let. Jedná sa o prvky z oblasti geografie alebo z oblasti 

dennej doby či vlastníctva pozemkov, kde by mal vrtuľník pristávať.  
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 Požiadavka na nový let 

Celý proces rozhodovania začína na prijatí požiadavky na nový let. V oblasti business 

aviation môžu tieto požiadavky prichádzať v dostatočnom časovom predstihu, ale aj tesne 

pred letom. Aby sa potlačili chyby spôsobené prácou v časovom strese bude diagram 

vyhotovený čo najprehľadnejšie a jednoducho. Pre úspešné vyhodnocovanie diagramu 

potrebuje dispečer získať maximum vstupných údajov obsiahnutých v žiadosti o nový let. 

Vďaka nim dokáže odfiltrovať obmedzenia, ktorých počet sa zvyšuje so zvyšujúcou sa 

absenciou vstupných informácií. Dôležitými parametrami k letu sú:  

 dátum, kedy by mal byť let vykonaný,  

 adresa (voľná plocha/konkrétne letisko), do ktorej by sa malo letieť.  

Diagram, ktorý je súčasťou tejto diplomovej práce je vypracovaný na konkrétny dátum letu, 

avšak čas nie je nevyhnutnou podmienkou a nie je bližšie špecifikovaný. 

 Otázka dostupnosti vrtuľníka 

V úvode celého rozhodovacieho procesu po prijatí požiadavky na nový let je nutné zistiť 

dostupnosť vrtuľníku. K posúdeniu tohto kroku potrebuje dispečer poznať presný deň letu. 

Následne bude vyhodnotenie spočívať v dvoch krokoch. Dôvodom, prečo let nemôže byť 

vykonaný môže byť jeho plánovaná údržba. Informácie o termínoch sa zisťujú z interných 

záznamov spoločnosti, pokiaľ tá údržbu sama vykonáva. Je žiaduca komunikácia  

s oddelením plánovania údržby. Pokiaľ je údržba vykonávaná externou spoločnosťou, musí 

dispečer kontaktovať danú spoločnosť a informovať sa o termínoch. V tomto bode nás 

okrem samotnej údržby zaujíma najmä termín jej ukončenia, na základe ktorého sme 

schopní hneď v úvode určiť prípadné zrušenie letu z dôvodu nedostupnosti vrtuľníka. Pokiaľ 

operátor prevádzkuje menší počet vrtuľníkov, jednotlivé termíny údržby sa jednoduchšie 

evidujú. Svoje opodstatnenie má tento krok najmä pri prevádzkovaní väčšieho počtu 

vrtuľníkov, prípadne ak má vo flotile aj letúny. 

Ak vrtuľník v deň letu nemá plánovanú údržbu, sústredíme sa na jeho využitie pre iný 

program. Spoločnosti prevádzkujúce lety letúnmi alebo vrtuľníkmi v komerčnom režime si 

vedú záznamy o vykonaných letoch ako aj letoch plánovaných. Vďaka nim môže dispečer 

kontrolovať využitie vrtuľníkov na jednotlivé dni a stanoviť ich dostupnosť pre požadovaný 

deň letu. Ak by však nastala situácia, že let je plánovaný pre iný program, dispečer ešte 

skúma, či by stávajúci a nový program boli skombinovateľné. 
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 Prieskum traťového segmentu 

Po získaní výstupu z počiatočnej fázy diagramu a vyvodení záveru, že vrtuľník je pre 

požadovaný dátum letu dostupný, prechádzame na úsek prieskumu traťového segmentu 

letu. Táto časť spočíva vo vytvorení návrhu letenej trate s ohľadom na prelietavaný terén  

a dolet vrtuľníka. Pre jednoduchý náčrt trate navrhujem využitie programu Jepp View1,  

v ktorom sú voliteľné zobrazované prvky mapového podkladu. Pre potreby zákresu trate si 

užívateľ vyberá terénny mapový podklad so zobrazením minimálnej traťovej výšky (MEA). 

Napriek tomu že vrtuľník lieta podľa pravidiel VFR, význam tohto procesu spočíva  

v zmapovaní všetkých prelietavaných štátoch na trase do finálnej destinácie, ktoré budú 

ďalej ovplyvňovať smerovanie diagramu rovnako ako aj v návrhu letiska, ktoré by malo byť 

použité pre účely doplnenia paliva pri letoch presahujúcich dolet vrtuľníka. Tieto letiská 

budú ďalej hodnotené rovnako ako letisko destinácie. Na základe návrhov trate môže 

dispečer pokračovať prieskumom obmedzení, ktoré vychádzajú najmä z požiadaviek 

jednotlivých prelietavaných krajín, ktoré sa môžu odlišovať od európskej legislatívy v zmysle 

viac obmedzujúcich opatrení, napríklad pre nočné lety. 

V prvom rade nás zaujíma otázka času letu, ktorá by mala byť v lepšom prípade súčasťou 

požiadavky na let. Diagram je však spracovaný na horšiu variantu, teda bez upresnenia 

času letu. V tomto prípade skúmame otázku nočných letov a možnosti ich vykonania. Podľa 

leteckej informačnej príručky (AIP) a jej traťovej časti (ENR) je dispečer schopný získať 

informáciu o tom, či daný štát povoľuje vykonávanie nočných letov a či je k vykonaniu 

nočných letov potrebné povolenie. Ako príklad uvádzam leteckú informačnú príručku 

Holandska, kde v sekcii ENR 1. 2 sa uvádza, že lety VFR sú vykonateľné iba v dennej dobe 

[6]. Všetky údaje o zodpovedných orgánoch sa dajú nájsť vo všeobecnej časti príručky 

(GEN). Všeobecné informácie o tom, či je nevyhnuté povolenie na samotný prelet štátu, ale 

aj informácie o čase potrebnom pre získanie týchto povolení, sa ďalej dajú získať po 

kontaktovaní úradu pre civilné letectvo v tom ktorom štáte alebo kontrolou webových 

stránok úradu. Väčšina operátorov, ktorí na trhu pôsobia dlhodobo si podobné detaily 

uchovávajú v interných záznamoch. 

Úlohou dispečera po nadobudnutí všetkých informácii je zhodnotenie, či všetky povolenia 

dokáže získať včas a zaistiť tak vykonateľnosť letu. Pokiaľ je jasné, že proces získavania 

povolení (nočné lety, prelety) vyžaduje dlhšie časové obdobie, skúmame variantu obletu 

problematického štátu a dostávame sa tak v diagrame na začiatok vetvy a opäť zisťujeme 

                                                 
1 Jepp View je aplikácia používaná oddelením operačného dispečingu pri plánovaní letov. Zobrazuje mapu 
svetu ako aj mapy jednotlivých letísk. Obsahuje niekoľko možností zobrazenia, napr. atlas alebo zobrazenie 
vysokých či nízkych tratí. 
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možnosti preletu. Ak nie sme schopní zaistiť povolenie včas, prichádzame k výstupu 

procesu, ktorým je prvé obmedzenie – let vykonateľný po získaní povolenia. Zákaz nočných 

letov, pri ktorom zároveň neexistuje alternatívne riešenie obletu iného štátu pre dispečera 

znamená druhé obmedzenie – let je vykonateľný len počas dennej doby. V rámci diagramu 

sú zahrnuté medzistupne, ktoré kontrolujú akceptovanie vzniknutých obmedzení.  

 Prieskum destinácie 

Vo fáze, kedy dispečer dokáže úspešne reagovať na požiadavky kladené štátmi sa 

sústreďuje na samotnú destináciu a klasifikuje typ pristávacej plochy na letisko/heliport 

alebo voľnú plochu. V celej práci uvažujem letisko aj heliport ako spoločnú skupinu resp. 

objekt diagramu vďaka svojim rovnakým hodnotiacim kritériám. Ešte pred samotnou 

kontrolou dostupnosti letiska či heliportu musí prebehnúť kontrola nutnosti vykonať colné 

odbavenie na jednom z medzinárodných letísk v rámci krajiny destinácie. Tu potom 

postupuje dispečer rovnako ako pre letisko destinácie či letisko zvolené pre potreby plnenia 

palivom.  

Prvým meradlom adekvátnosti letiska/heliportu je doba jeho prevádzky, a nakoľko 

predpokladáme, že dispečer nepozná konkrétny čas letu, zisťuje, či je letisko dostatočne 

vybavené svetlami pre nočnú prevádzku. Vďaka tomu dokáže určiť, či je potrebné let 

vykonať len v časoch medzi úsvitom a súmrakom alebo môže byť let vykonateľný aj počas 

noci. Môžu teda nastať dve situácie: letisko nie je schválené pre nočnú prevádzku a tak sa 

vetva končí na treťom obmedzení vykonateľnosti letu len počas dennej doby alebo je letisko 

z hľadiska času použiteľné bez obmedzení. Okrem časového hľadiska je dôležité vedieť, či 

letisko prijíma konkrétny typ vrtuľníka, s ktorým má byť let vykonaný. Na základe toho 

môžeme určiť, že let na požadovanú destináciu nie je možné vykonať a ukončujme ďalšie 

vetvu diagramu. Každé letisko zároveň vydáva správy NOTAM (Notices to Airmen)  

o obmedzeniach krátkodobého alebo dlhodobého charakteru. Dispečer hodnotí závažnosť 

jednotlivých správ a rozhoduje sa, či je let realizovateľný. 

Let na voľnú plochu je charakterizovaný väčším počtom obmedzení, ktoré môžu ovplyvniť 

výsledok. V diagrame uvádzam dva základné parametre, ktoré musia byť na úvod 

vyhodnotené pred samotným rozborom plochy. Je to let do hornatého terénu a pristávanie 

mimo letiska v nočných hodinách. Obidva prípady môžu byť zakázané úplne alebo 

povolené za podmienky získavania povolenia. Opäť dispečer potrebuje vedieť čas potrebný 

na získanie takéhoto povolenia. Let na voľnú plochu teda môže byť vykonateľný po získaní 

povolenia, ak je potrebné a počas dňa alebo noci (ak sú povolené nočné lety na voľnú 

plochu mimo letiska). 
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Ďalej skúma dispečer otázku vlastníctva, ktorá je podrobne rozobraná v nadchádzajúce 

kapitole pri vytváraní algoritmu. Logika diagramu aj algoritmu spočíva v tom, že ak poznáme 

presné miesto pristátia, poznáme zároveň aj súradnice plochy. Ďalej sa sústredíme na 

majiteľa pozemku, parcelné číslo a umiestnenie plochy. Tieto tri parametre sú dôležité 

k tomu, aby sme mohli získať povolenie majiteľa pozemku a tam presne špecifikovať, 

o ktorý pozemok sa jedná. V prípade, že sa plocha nachádza na území Českej alebo 

Slovenskej republiky, získavanie jednotlivých informácií je jednoduchšie. Zdrojom 

informácií je kataster nehnuteľností. V ostatných štátoch to však nemusí byť jednoznačné 

a kontakty sa budú získavať zložitejšou cestou. 

Ak dispečer v tomto kroku neuspeje, let musí byť vykonaný na inú schválenú plochu, 

napríklad takú, ktorá je už zavedená v internej databáze. Poslednou možnosťou je let na 

heliport alebo letisko. Po vyhodnotení oblasti vlastníctva plochy sa posúvame až na kontrolu 

posádky a jej náletu. Berieme do úvahy potrebný nálet, ktorého údaj nájdeme v interných 

databázach, prípadne vďaka spolupráci s oddelením plánovania posádok 

Výsledkom celého diagramu budú v závere dve vetvy: predbežné potvrdenie letu bez 

obmedzení, ktoré sú predom známe a let, ktorý je vykonateľný za predpokladu 

akceptovania a splnenia obmedzení 1 až 6 zo strany objednávajúcej let. Predbežné 

potvrdenie z pohľadu operátora znamená, že po preskúmaní jemu známych faktorov je let 

vykonateľný. Nepreberá však zodpovednosť za zrušenie letu vplyvom javov, ktoré 

nedokáže ovplyvniť. 

Nakoľko je takto spracovaný diagram náročnejší na orientáciu, navrhla som krátky checklist 

ktorý je zachytené v tabuľke 2. Zobrazuje najdôležitejšie parametre predletovej prípravy  

a uvádza zdroje získavania informácii. 

Samotný diagram má formát A0 a preto bude vytlačený pomocou veľkoformátovej tlače 

a vložený na CD.  
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Tabuľka 2 Navrhovaný checklist [autor]. 

CHECKLIST  

Požiadavka na nový let 

    Zdroj informácií 

1 .  Máme k dispozícii vrtuľník? Interná databáza so 
záznamom letov, 
spolupráca  s      ÁNO         NIE     

Prieskum traťového segmentu 
2 .  
  
  
  
  
  
  

Aké štáty prelietavame? Potrebujeme povolenie na 
nočný let a prelet? Návrh trate: Jepp 

View        
Zdroj informácií: 
interné záznamy, 
web stránky a 
komunikácia s CAA, 

Štát  Povolenie pre nočný let 
Povolenie pre 
prelet/pristátie 

   ÁNO       NIE     ÁNO       NIE   
    ÁNO       NIE     ÁNO       NIE   
    ÁNO       NIE     ÁNO       NIE   
    ÁNO        NIE     ÁNO       NIE   

Prieskum destinácie - heliport/letisko 
3 . 
  

Sú dostatočne vybavené pre nočnú prevádzku? Komunikácia s 
poskytovateľom 
služieb na 
letisku/heliporte, 
Jeppesen, 
plánovací softvér s 
ponukou správ 
NOTAM, kontrola 
AIP 

   ÁNO         NIE     
4 . 
  

Sú schopné prijať daný typ vrtuľníka? 
   ÁNO         NIE     

5 . 
  
  

Existujú predom známe obmedzenia (NOTAM,...)? 
   ÁNO         NIE     

Špecifikuj obmedzenia: 

Prieskum destinácie - voľná plocha 
6 . 
  

Letíme do hornatého terénu? 
Objednávateľ letu 

   ÁNO         NIE     
7 . 
  

Potrebujeme povolenie? AIP, VFR manuál, 
webové stránky 
úradu civilného 
letectva 

   ÁNO         NIE     
8 . 
  

Sú povolené nočné pristátia mimo letisko? 
   ÁNO         NIE     

9 . 
  

Je adresa záujmu vybavená plochou pre pristávanie 
vrtuľníkov? Objednávateľ letu 
   ÁNO         NIE     

10. 
  

Potrebujeme povolenie majiteľa pozemku? AIP, VFR manuál, 
stránky CAA    ÁNO         NIE     

11. 
  
  

Súradnice  Obec/Mesto Kataster 
nehnuteľností, 
strana zadávateľa 
letu 

Meno vlastníka  Parcelné číslo 
12. Má plocha dostatočnú veľkosť?    ÁNO         NIE     

Prekážky v okolí? ÁNO       NIE     
13. 
  

Povrch plochy.  
Google Earth Pro 

Typ plochy. 
14. Je plocha súčasťou CHKO? ÁNO       NIE     Miestny úrad 
15. Povinnosť podávať letový plán? ÁNO       NIE     AIP ENR 1.10 
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5 Vytvorenie „user – friendly“ aplikácie 

Aby som sprehľadnila rozhodovací proces z predošlej kapitoly, pri ktorom som využívala 

prvky vývojových diagramov a zvýšila tak jeho efektivitu, vytvorila som elektronickú podobu. 

Pozostáva z jednoduchého algoritmu, ktorý bol vytvorený v programe Microsoft Office 

Excel. Je postavený na rovnakých procesoch, aké figurovali v diagrame. Obsahuje postup 

schvaľovania konkrétnych pristávacích plôch, čo je v konečnom dôsledku jedným  

z hlavných cieľov tejto diplomovej práce.  

Celý program je založený na princípe tzv. „roadmap“. To znamená, že máme počiatočný 

bod, ktorý je charakterizovaný požiadavkou na let, konečný bod, kedy sme schopní 

predbežne potvrdiť let, a potrebujeme definovať spôsob, akým sa od počiatočného bodu 

presunieme do konečného bodu. Môžeme to chápať ako postup resp. pokyny k úspešnému 

zhodnoteniu možností vykonania požadovaného letu ako aj definovanie situácií, ktoré môžu 

nastať a ktoré je dispečer schopný zachytiť a analyzovať v predstihu. Na základe týchto 

skutočností môže následne upozorniť objednávateľa letu. Neberie do úvahy udalosti, ktoré 

sa z pozície dispečera nedajú ovplyvniť, napríklad zmena počasia prípadne náhle núdzové 

situácie v mieste pristátia a pod. 

 Vzhľad programu 

Navrhovaný softvér má podobu tabuľky v programe Excel. Po otvorení programu sa 

užívateľovi zobrazí hlavička algoritmu. Na obrázku 1 možno vidieť okrem hlavičky aj 

vložené riadky, ktoré slúžia pre špecifikovanie vstupných údajov k letu; konkrétne sa jedná 

o miesto odletu a príletu, dátum letu, meno osoby, pre ktorú sa let zaisťuje, typ vrtuľníku  

a názov letu.  

Bunka zákazník slúži na špecifikované strany zadávateľa letu. Táto bunka sa spolu 

s bunkou dátumu letu vypĺňa manuálne. Typ vrtuľníku sa vyberá z definovaných možností 

pomocou funkcie „Drop-down list“. Momentálne sa pre potreby diplomovej práce zobrazujú 

tri typy vrtuľníka. Jednoduchou úpravou sa bunka upraví podľa potrieb operátora. Bunka 

MTOW preberá údaje z posledného listu v Exceli s názvom „Parametre vrtuľníka“. Ku 

každému typu je definovaná MTOW, to znamená, ak vyberieme iný typ vrtuľníka, 

automaticky sa zmení aj hodnota MTOW. Názov letu sa manuálne píše podľa potreby. 
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Tlačidlo „RESET“ slúži na automatické vymazanie všetkých navolených údajov a vráti 

užívateľa späť na otázku dostupnosti vrtuľníka. Tlačidlo „Skry“ zase skrýva nepotrebné 

tabuľky na lište Excelu a v prípade potreby je možné ich opäť zobraziť. 

Celý program predstavuje tabuľku, ktorá je uložená na prvom liste programu Excel. Ľavý 

stĺpec obsahuje kontrolné otázky a predstavuje vetvenie postupu. Pravý stĺpec zase 

obsahuje políčka, v ktorých užívateľ jednak vkladá manuálne odpoveď, ale vo väčšine 

prípadov má možnosť výberu z predom definovaných odpovedí.  

Aby bol zaistený určitý stupeň automatizácie využíva tabuľka okrem funkcií aj údaje  

z externých zdrojov, k čomu slúžia ďalšie listy. List 3 až 6 obsahuje tabuľky, ktoré 

prepočítavajú podľa vzorcov čas súmraku a úsvitu. Listy sú rozdelené nasledovne: 

 List 3 – tabuľky súmraku a úsvitu pre štát odletu. 

 List 4 – tabuľky súmraku a úsvitu pre prelietavaný štát číslo 1.  

 List 5 – tabuľky súmraku a úsvitu pre prelietavaný štát číslo 2. 

 List 6 – tabuľky súmraku a úsvitu pre štát destinácie. 

Tabuľky sú prevzaté z webovej stránky NOAA National Oceanic and Atmospheric 

Administration [7]. List 2 obsahuje databázu, ktorá prepočítava časovú zónu pre európske 

štáty na základe dátumu začiatku a konca letného času a zohľadňuje zároveň skutočnosť, 

že niektoré štáty túto zmenu neaplikujú.  

V listoch číslo 7 až 11 sú pripravené editovateľné žiadosti o povolenie k nočnému letu, 

preletu a letu do hornatého terénu a zároveň žiadosť o písomný súhlas majiteľa pozemku. 

Obrázok 1 Úvodná časť algoritmu [autor]. 
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Tieto žiadosti využívajú niektoré hodnoty z tabuľky 1 a zvyšné údaje musia byť manuálne 

vložené dispečerom pomocou funkcie „User Data Entry“. 

 Použité prvky v programe 

5.2.1 Funkcia IF 

Prvotný návrh programu predstavoval vo veľkej miere používanie logickej funkcie IF, ktorú 

som využívala dvoma spôsobmi:  

Použitie funkcie IF pre prázdne bunky za účelom odstránenia prítomnosti údajov v tabuľke 

v predstihu. Inými slovami, bunky sa zobrazovali postupne a v prípade prázdnej bunky 

zostávala prázdna aj bunka, ktorá s ňou bola logicky prepojená. 

Použitie funkcie IF pre porovnanie hodnôt a na základe výsledku vykonanie ďalších 

nadväzujúcich krokov. 

5.2.2 VBA (Visual Basic for Applications) 

Používaním funkcií IF sa však začali prejavovať problémy s veľkým počtom prázdnych 

riadkov, ktoré sa vytvárali v prípade, že bunka nadobudla presne definovanú hodnotu.  

V opačnom prípade boli bunky nepotrebné, ale naďalej v tabuľke zostali.  

Preto som sa rozhodla prejsť na využitie funkcie Visual Basic for Applications. Je to 

aplikácia, ktorá je určená na písanie alebo upravovanie makier. Microsoft VBA je možné 

charakterizovať ako programovací jazyk pre programy z balíka MS Office. Kódovanie a teda 

jednotlivé príkazy sa píšu v špeciálnom editore – Visual Basic Editor [8]. 

Do editoru som vložila pôvodne vytvorené funkcie IF a zároveň využila možnosť skrývania 

riadkov. Výsledný program je vďaka tomu pre užívateľa prehľadnejší a jednoduchší na 

používanie, tzv. „user-friendly“. 

5.2.3 Funkcia overenia dát 

Väčšina políčok tabuľky je vytvorených použitím funkcie overenia dát, ktorá umožňuje 

navoliť konkrétne hodnoty, ktoré sa majú pri kliknutí dispečerovi zobraziť. Najviac 

zastúpené sú bunky s výberom možností ÁNO/NIE. S touto funkciou ďalej súvisí aj chybové 

hlásenie a porovnávanie hodnôt. V prípade, že definovaná bunka nadobudla určitú hodnotu, 

dispečera upozorní dialógové okno, napr. ak pri otázke povolenia nočného letu systém 

zachytí hodnotu „NIE“, objaví sa okno s upozornením, že je let vykonateľný iba v dobe 

medzi úsvitom a súmrakom. Okrem uvedeného som pomocou funkcie vytvorila nápovedy, 
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ktoré sa dispečerovi automaticky zobrazujú po kliknutí na bunku. Ide prevažne o pokyny  

k tomu, kde sa jednotlivé hodnoty nachádzajú.  

5.2.4 Príkazové tlačidlo – „command button“ 

V niektorých riadkoch tabuľky sa v pravej časti nachádzajú tlačidlá, ktoré vďaka 

naprogramovaniu presmerujú dispečera na konkrétnu webovú stránku, čím šetria jeho čas 

strávený hľadaním. 

5.2.5 Vstupné údaje a logika algoritmu  

V úvode popisu fungovania programu by som rada uviedla, že program pracuje s najhoršou 

možnou variantou absencie vstupných údajov, to znamená, že dispečer pozná miesto 

pristátia (mesto/obec alebo štát), dátum letu, ale nepozná čas letu. Z tohto dôvodu sa 

zisťujú možnosti nočného pristávania alebo nočných preletov. V skutočnosti to vôbec 

nemusí byť potrebné, ale algoritmus som navrhovala aj s ohľadom na fakt, že v odvetví 

business aviation dochádza často k rôznym zmenách a výsledok algoritmu rovno prehľadne 

zobrazí prípadné obmedzenia pri posúvaní času letu.  

Diaľkový let s nutnosťou tankovania paliva 

V prevádzke sa môžu často vyskytovať požiadavky na lety dlhšie ako je vytrvalosť vrtuľníka. 

Pre dispečera to teda znamená povinnosť nájsť vhodné letisko pre účely doplnenia paliva. 

Moja myšlienka spočíva v tom, že na každý traťový úsek sa vytvorí zvlášť výstup  

z algoritmu, čím sa docieli väčšia prehľadnosť a vyššie spomenuté políčka pre prelietavané 

štáty budú, čo sa do počtu týka, dostatočné. 

5.2.6 Princíp fungovania programu 

Dostupnosť vrtuľníku 

Celá aplikácia rovnako ako aj vývojový diagram začína na otázke dostupnosti vrtuľníku, kde 

má dispečer možnosť vybrať odpoveď ÁNO alebo NIE.  

V prípade zápornej odpovede mu systém ponúkne ďalšiu otázku, kde opäť odpovedá 

možnosťami ÁNO/NIE na otázku údržby a jej včasného ukončenia. Ak dispečer zvolí 

možnosť, že údržba nebude ukončená včas, automaticky sa zobrazí správa, že let nie je 

vykonateľný. Situácia je zobrazená na obrázku 2. Rovnaká správa sa zobrazí aj keď vrtuľník 

nie je dostupný, nie je v danom čase v údržbe, ale je naplánovaný pre iný program. 
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Okrem bunky s názvom „Let nie je vykonateľný!“ upozorňuje dispečera aj dialógové okno, 

tzv. „Message Box“, kde je potrebné kliknutie na tlačidlo OK aby sa okno skrylo, ako je vidno 

na obrázku 3. 

 

V bunkách, v ktorých sa vyberajú možnosti ÁNO/NIE pre údržbu sa zobrazuje pre dispečera 

nápoveda obsahujúca informáciu, čo je potrebné skontrolovať, aby mohol vybrať jednu  

z odpovedí. 

Prieskum traťového segmentu 

V prípade, že vrtuľník je dostupný bez účasti na údržbe, program sa rovno posunie na bod, 

kde dispečer pripravuje návrh trate s pomocou softvéru Jepp View, v ktorom si volí možnosť 

terénneho mapového podkladu a vytvára trať z miesta odletu do miesta príletu s ohľadom 

na prítomnosť terénu. Príklad návrhu trate spolu so zobrazením ortodromy je vidieť na 

obrázku 4.  

Obrázok 2 Let nie je vykonateľný kvôli nedostupnosti vrtuľníka [autor].  

Obrázok 3 Dialógové okno [autor]. 
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Podľa takto vytvorenej trate potom môže vyberať zo zoznamu, ktorý štát je štátom odletu, 

ktoré štáty sa ďalej prelietavajú a ktorý štát je štátom destinácie. Pretože vrtuľník má 

vytrvalosť približne 3,5 hodiny vytvorila som štyri políčka štátov. Ku každému políčku sa 

vzťahuje okno nápovedy, aby dispečer presne vedel, ktorý štát má vybrať do okna  

s kurzorom. 

Po výbere príslušných štátov z rozbaľovacích okien zodpovedá dispečer otázku povolenia 

nočných letov. Pri kliknutí na akúkoľvek z buniek sa zobrazí nápoveda vo forme 

dialógového okna (obrázok 5), ktorá odkazuje na kontrolu letovej informačnej príručky 

konkrétneho štátu a jej časti ENR prípadne použitie ďalších zdrojov.  

Ku kontrole slúžia 3 príkazové tlačidlá ako vidno na obrázku 6. Pretože odkaz na online 

knižnicu leteckých informačných príručiek European AIS Database (EAD), resp. európsku 

databázu AIS, ktorý sa nachádza pod príkazovým tlačidlom s názvom „EAD Eurocontrol“ je 

dostupný iba po prihlásení a má len obmedzený počet štátov s dostupnými príručkami, 

pripojila som aj druhé príkazové tlačidlo s názvom „AIS online“, ktoré užívateľa presmeruje 

na stránky leteckých informačných služieb vo svete [9] [10]. Nachádza sa tam zoznam 

jednotlivých štátov spolu s relevantnými webovými stránkami; napríklad pre Rakúsko je 

zobrazená stránka poskytovateľa letových navigačných služieb Austro Control Austria.  

Obrázok 4 Návrh trate v programe Jepp View [autor]. 

Obrázok 5 Zobrazenie nápovedy po kliknutí na bunku [autor]. 
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Sú to stránky úradov civilného letectva, prípadne stránky s dostupnými leteckými 

informačnými príručkami. Posledným zdrojom informácií sú samotné webové stránky 

úradov civilného letectva, ktoré sú dostupné po kliknutí na príkazové tlačidlo s názvom 

„Webové stránky CAA“. Štáty sú zoradené abecedne [11]. 

Ak program zachytí, že v niektorom zo štátov nie sú povolené nočné lety, automaticky 

zobrazí správu, že je let vykonateľný iba do súmraku. Pokiaľ sa odpoveď „NIE“ nachádza  

v prostredných bunkách, to znamená v bunkách pre prelietavaný štát 1 a prelietavaný štát 

2, zobrazuje sa dialógové okno, ktoré prikazuje dispečerovi skontrolovať alternatívnu 

možnosť obletu, teda či existuje možnosť vytvorenia inej trate tak, aby sa mohlo letieť aj v 

noci. Pokiaľ náhradná varianta existuje vráti sa na riadok výberu štátu a opäť vyberie 

odpoveď na otázku povolenia nočných letov. Ak iné riešenie neexistuje v tabuľke zostáva 

zobrazené „Obmedzenie č. 1: Let vykonateľný v čase SR-SS!“. Príklad takejto situácie, je 

zobrazený na obrázku 7. Je dôležité dodať, že štáty boli v tabuľke vybrané za účelom 

ukážky fungovania systému. Nejedná sa o zobrazenie reálnej situácie či modelového 

príkladu. 

Ak systém zaznamená, že aspoň jedna z odpovedí v riadku číslo 14 je „NIE“, zobrazí 

tabuľku výpočtu časov súmraku a úsvitu. Tabuľka začína riadkom, do ktorého sa 

automaticky vpisuje časová zóna podľa vyššie definovaného štátu. Vypĺňanie je potrebné 

iba pre štáty, ktoré nočné lety nepovoľujú.  

Princíp fungovania je založený na preberaní údajov z tabuľky na Liste 2 , ktorá obsahuje 

zoznam všetkých štátov, ktoré je možné vybrať do riadku číslo 13. Okrem nich sa v nej 

nachádzajú stĺpce pre začiatok a koniec DST (Daylight Saving Time), čo v preklade 

znamená začiatok a koniec letného času. Databáza zohľadňuje skutočnosť, že v niektorých 

Obrázok 6 Príkazové tlačidlá [autor]. 

Obrázok 7 Obmedzenie č. 1: Let vykonateľný v čase SR-SS! [autor] 
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štátoch ku zmene zimného času na letný a naopak nedochádza a že v každom štáte je iný 

posun lokálneho času od koordinovaného svetového času UTC (United Time Coordinated).  

Ďalšie dva riadky sú venované určovaniu zemepisnej šírky a dĺžky. Pre každý štát sú 

vytvorené tri stĺpce pre zemepisnú šírku a tri stĺpce pre zemepisnú dĺžku: 

 Prvý stĺpec slúži na výber severnej alebo južnej zemepisnej šírky a východnej alebo 

západnej zemepisnej dĺžky pomocou anglických skratiek „N “ a „S “ pre sever a juh 

a „E “ a „W “ pre východ a západ. Po kliknutí na bunku sa zobrazí vysvetlenie ako 

vidno na obrázku 8. 

 Druhý stĺpec vyžaduje manuálne vloženie číselného údaju zemepisnej šírky alebo 

dĺžky v stupňoch. Pri kliknutí na túto bunku sa zobrazuje nápoveda. Údaj o hodnote 

zemepisnej šírky alebo dĺžky dispečer získa kliknutím na príkazové tlačidlo  

s názvom „GPS súradnice“, ktoré ho presmeruje na stránku 

https://www.gps-coordinates.net/. Tá funguje ako kalkulačka na prevod súradníc na 

adresu, ak vstupným údajom sú súradnice alebo vypočíta súradnice, ak vstupným 

údajom je adresa. Názov štátu sa zadáva do poľa adresy a stránka vygeneruje 

súradnice vo formáte desatiny stupňa alebo vo formáte stupňov, minút a sekúnd 

ako vidno na obrázku 9 [12].  

Obrázok 8 Nápoveda pre výber zemepisnej šírky/dĺžky [autor]. 
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 Tretí stĺpec pomocou funkcie IF automaticky prepočítava číselnú hodnotu podľa 

toho, či sme v prvom stĺpci zvolili „N“ alebo „S“, prípadne „E“ alebo „W“. Ak sme 

zvolili hodnotu „N“ alebo „E“, bunka ponechá hodnotu bunky vľavo. Ak sme zvolili 

hodnotu  

S alebo W bunka vynásobí ľavú bunku číslom -1. Ukážka prepočtu výslednej 

hodnoty je na obrázku 10. 

Pre účely prepočtu v algoritme sa použije formát desatín stupňov, ktorý sa manuálne 

prepíše do tretieho stĺpca. Pri kopírovaní je potrebné prepísať bodku na čiarku, aby 

algoritmus pracoval so správnou hodnotou. 

 

Obrázok 9 Ukážka prepočtu súradníc 

[autor]. 

Obrázok 10 Prepočet hodnoty 

zemepisnej šírky/dĺžky [autor]. 
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Po prepočítaní hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky dochádza k ďalšiemu automatickému 

prepočtu algoritmom s pomocou tabuliek na listoch číslo tri, štyri, päť a šesť. Ako bolo 

uvedené v kapitole 5 .1, každý list je vytvorený zvlášť pre daný štát. Tieto listy preberajú 

údaje z tabuľky, do ktorej sme vkladali údaje o zemepisnej šírke a dĺžke. Konkrétne pracuje 

s údajmi z tretieho stĺpca, teda prepočítanej hodnoty podľa severnej alebo južnej 

zemepisnej šírky a východnej alebo západnej zemepisnej dĺžky. Zároveň sa do nej 

prepisuje hodnota časovej zóny. Momentálne je ručne nastavená tabuľka pre aktuálny rok 

2019, ale po manuálnej úprave je možné zabezpečiť automatickú zmenu roku v tabuľkách 

podľa dátumu letu. 

Pomocou funkcie vyhľadávania dátumu (funkcia VLOOK UP) zo vstupných údajov na 

prvom liste, systém vyberá z definovaných stĺpcov na listoch 3 až 6 hodnotu úsvitu  

a súmraku a tá sa prepisuje pre každý štát zvlášť. Listy 3 – 6 pracujú na tomto princípe. Po 

získaní časov súmraku logická funkcia MIN vyberie najnižšiu hodnotu a tá predstavuje čas, 

dokedy sa musí let vykonať. Funkciu som zvolila preto, aby dispečer videl najskorší čas 

súmraku celkovo z jednotlivých štátov a aby sa zamedzilo tendencii uvažovať tieto časy iba 

pre štát destinácie či odletu. 

Pokiaľ nastane situácia, že aspoň jedna z odpovedí v riadku 14 je „NIE“ a teda let musí byť 

vykonaný do súmraku, v dôsledku zákazu nočných letov v niektorom z prelietavaných 

štátov, dispečer vyplní tabuľku súmrakov a v riadku 21 vyberie možnosť „-„. Je to  

z jednoduchého dôvodu: pokiaľ je nutné vykonať let počas dennej doby, dispečer sa už 

nemusí zaoberať otázkou nutnosti zaistenia povolení pre nočný let. 

V prípade, že je vo všetkých štátoch nočný let povolený, nie je nutné vypĺňať tabuľku 

súmraku a dispečer prechádza na otázku zaistenia povolenia. Po zvolení možností „ÁNO“ 

sa môže dispečer presunúť na List 11 – Nočný prelet, ktorý obsahuje žiadosť o udelenie 

povolenia k nočnému preletu štátu. Manuálne vpíše meno a priezvisko kapitána letu. Ďalšie 

údaje potrebné k žiadosti sa postupne vypĺňajú na základe prepojenia jednotlivých listov 

vďaka funkciám vyhľadávania VLOOK UP v Liste 1 a Liste 2. Žiadosť je vyhotovená  

v dvojjazyčnej verzií. Na základe odpovede „ÁNO“ sa ďalej zobrazí otázka, či povolenie 

zaistíme včas. Odpoveď sa odvíja od časového predstihu požiadavky na nový let a pri voľbe 

možnosti „NIE“ sa zobrazí správa, že je let vykonateľný po získaní povolenia prípadne ako 

druhé riešenie je vykonanie letu do času súmraku. V druhom prípade sa zobrazí vedľa 

kolónky šípka, ktorá odkazuje dispečera naspäť na tabuľku prepočtu času súmraku. V tomto 

prípade už ju bude musieť vyplniť celú. 
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Ďalšie povolenie, ktoré by mohlo ovplyvniť vývoj situácie je preletové povolenie, pri ktorom 

sa situácia opakuje a dispečer takisto zodpovedá otázku potreby zaistenia povolenia aj čas 

nutný k jeho získaniu. K vyplneniu týchto buniek opäť slúži príkazové tlačidlo, ktoré ho 

presmeruje na leteckú informačnú príručku, prípadne webové stránky úradov pre civilné 

letectvo. V prípade, že si povolenie vyžaduje dlhšie časové obdobie presahujúce dátum 

letu, zobrazí sa správa, že je let vykonateľný po získaní povolenia ako vidno na obrázku 

11. 

Aj pre preletové povolenie je vytvorený vzor uložený na Liste 12, do ktorého sa ručne 

vpisuje čas letu, počet členov posádky, počet cestujúcich a trať, ktorú zamýšľame použiť. 

Vhodným rozšírením by sa dala zabezpečiť funkcia automatického generovania emailu 

s použitím údajov na jednotlivých listoch. 

V prípade, že dispečer nie je schopný získať potrebné informácie k povoleniam na nočný 

let či prelet, má možnosť presunu na List 7, kde sa nachádza žiadosť o poskytnutie 

základných údajov k lietaniu v danej krajine a či je nutné povolenie zaistiť pre nočný let aj 

prelet. 

V tejto časti ukončujeme prieskum traťového segmentu a zameriavame sa na miesto 

pristávania, ktoré som rozdelila do dvoch kategórií. Letisko alebo heliport som zaradila do 

jednej spoločnej kategórie, pretože nás pri nich zaujímajú rovnaké parametre, napr. 

otváracia doba, možnosť parkovania a pod. Druhú kategóriu tvoria voľné plochy. 

Prieskum heliportu/letiska 

Prieskum heliportu a letiska začína na otázke dostatočného vybavenia pre nočnú 

prevádzku pre prípad, že by v požiadavke na nový let nebol uvedený presný čas letu. 

Obrázok 11 Ukážka možnej varianty zaisťovania povolení [autor]. 
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Informácie k heliportom a letiskám sú dostupné na stránke Eurocontrolu po kliknutí na 

príkazové tlačidlo „EAD Eurocontrol“ v sekcií AD. Ďalej je dôležité zistiť, či heliport alebo 

letisko prijíma daný typ vrtuľníka a či neexistujú ďalšie obmedzenia, ktoré významným 

spôsobom ovplyvnia vykonateľnosť letu, napríklad uzávierka dráhy či nutnosť zaistenia 

PPR (Prior Permission Required). Obmedzenia sa publikujú v správach NOTAM, ostatné 

informácie sú dostupné v leteckej informačne príručke, v programe Jepp View, prípadne  

v interných databázach operátora. Obmedzenie, ktoré by v tejto časti mohlo nastať je fakt, 

že letisko alebo heliport nie je dostatočne svetelne vybavené na nočnú prevádzku, to 

znamená, že let je vykonateľný iba v dennej dobe, prípadne ak nemá dostatočné vybavenie 

na obsluhu daného typu vrtuľníku, let nemôže byť vykonateľný vôbec. 

Prieskum voľnej plochy – povolenia 

Jednou z náležitostí, ktorú je potrebné vopred preveriť je let do hornatého terénu, na ktorý 

musí byť pilot držiteľom kvalifikácie. S týmto typom prevádzky ďalej súvisí aj zákaz 

vykonávania letu do hornatého terénu, prípadne vykonanie letu do hornatého terénu len  

s predošlým povolením úradu pre civilné letectvo. Táto otázka ja taktiež súčasťou algoritmu 

a pri nej je k dispozícii List 8, ktorý obsahuje žiadosť na úrad pre civilné letectvo štátu príletu 

o poskytnutie základných informácií k letom mimo letisko do hornatého terénu a letom mimo 

letiska počas noci. V prípade, že povolenie je potrebné zaistiť List 10 obsahuje žiadosť  

o udelenie povolenia k pristátiu v hornatom teréne. Okrem toho prichádza na rad otázka 

jeho včasného získania. V prípade, že povolenie operátor nedokáže zaistiť včas, zobrazí 

sa poznámka, že let je vykonateľný len po získaní povolenia. 

V spojitosti s letmi v noci mimo letisko je k dispozícii na Liste 13 žiadosť o povolenie  

k pristátiu v noci. 

Prieskum voľnej plochy – vlastníctvo 

Veľmi náročnou časťou na programovanie je oblasť prieskumu venovaná vlastníctvu 

pozemku, pretože sa jedná o tvorbu niekoľkých variant, ktoré by v prevádzke mohli nastať 

na základe počtu dostupných vstupných údajov. Hoci sa niektoré z nich môžu zdať úplne 

nereálne či zbytočné, algoritmus som navrhla s ohľadom na všetky kombinácie, teda som 

sa snažila nájsť riešenia pre každú situáciu. 

Pri vytváraní situácií som vychádzala z nasledovných parametrov: 

 Presné miesto pristávania vyjadrené súradnicami - pre potreby diplomovej práce je 

presné miesto pristávania chápané ako plocha, na ktorú sa má pristávať 

s vrtuľníkom, vyjadrená súradnicami. Ak táto nie je známa, resp. poznáme iba 



 

44 

požadovanú adresu bez definovania konkrétnej plochy, je potrebné aby dispečer 

vhodnú plochu našiel svojpomocne. 

 Majiteľ pozemku. 

 Parcelné číslo. 

 Štát, v ktorom sa plocha nachádza, resp. či sa jedná o plochu na území Českej 

alebo Slovenskej republiky. 

 Možnosti získavania dodatočných informácií. 

Všetky situácie sú prehľadne zobrazené v tabuľkách nižšie. Môžeme ich rozdeliť do dvoch 

pomyselných kategórií: 

1. kategória – poznáme presné miesto pristávania, to znamená, že máme k dispozícii 

zemepisné súradnice plochy dodané zadávateľom letu, prípadne zistené pomocou 

príkazového tlačidla „GPS súradnice“. 

2. kategória – nepoznáme presné miesto pristávania, rozhodujúcim faktorom je 

hľadanie plochy v blízkostí požadovanej adresy a či sa plocha nachádza na území 

Českej alebo Slovenskej republiky. 

Ideálna situácia, ktorá môže v prevádzke nastať je, ak poznáme všetky údaje  

o prevádzkovej ploche hneď na úvod (tabuľka 3). 

Tabuľka 3 Zobrazenie situácie 1 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? ÁNO 

Poznáme majiteľa pozemku? ÁNO 

Poznáme parcelné číslo? ÁNO 

Zobrazenie doplňovacej tabuľky 

 

Ak je v algoritme prvá otázka o presnom mieste pristávania zodpovedaná kladne, zobrazí 

sa bunka pre vloženie súradníc. Následne dispečer zodpovedá ďalšie otázky a potom sa 

zobrazí tabuľka, ktorá požaduje doplnenie údajov ako vidno z obrázka 12 a 13. Ak by 

nastala situácia, že poznáme súradnice, ale nepoznáme konkrétne mesto či obec, opäť 
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využijeme možnosti príkazového tlačidla „GPS súradnice“. Táto nápoveda sa zobrazí po 

kliknutí na bunku výberu odpovede na otázku presného miesta pristátia. 

Po zobrazení súradníc je k dispozícii príkazové tlačidlo, ktoré presmeruje dispečera na 

stránku Google Maps na presne definované miesto podľa zadaných súradníc; to znamená, 

že odkaz na stránku sa automaticky mení podľa zadaných súradníc. 

Druhá tabuľka (tabuľka 4 ) zobrazuje situáciu, kedy nepoznáme parcelné číslo a plocha sa 

nenachádza na území ČR/SR. Táto otázka je kladená jednak z dôvodu, že väčšina letov 

sa prevádzkuje v rámci týchto dvoch krajín, ale aj z dôvodu nedostupnosti centrálneho 

registra nehnuteľností pre ostatné členské štáty, respektíve prístupnosť k informáciám 

záleží na podmienkach jednotlivých štátov. Uvádzam však v algoritme príkazové tlačidlo  

s presmerovaním na stránky Európskeho portálu elektronickej justície – Katastre 

nehnuteľností.  

  

Obrázok 12 Získavanie informácií o vlastníctve [autor]. 

Obrázok 13 Tabuľka na vloženie zistených 

informácií [autor]. 
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Tabuľka 4 Zobrazenie situácie 2 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? ÁNO 

Poznáme majiteľa pozemku? ÁNO 

Poznáme parcelné číslo? NIE 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? NIE 

Sme schopní získať informácie o parcelnom čísle? ÁNO 

Zobrazenie doplňovacej tabuľky 

 
Po zodpovedaní príslušných otázok sa opäť zobrazuje tabuľka na doplnenie všetkých 

údajov. Situácia zobrazená v tabuľke 5 je obdobou druhej situácie. Avšak informácie  

k parcelnému číslo nie sú svojpomocne získané, a preto je dôležité údaje dodať stranou 

zadávateľa letu, aby sme mohli žiadať o písomný súhlas s presne vymedzenou parcelou. 

Tabuľka 5 Zobrazenie situácie 3 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? ÁNO 

Poznáme majiteľa pozemku? ÁNO 

Poznáme parcelné číslo? NIE 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? NIE 

Sme schopní získať informácie o parcelnom čísle? NIE 

Žiadosť o doplnenie údajov o parcelnom čísle! 

 

V prípade situácie číslo 4 parcelné číslo taktiež nepoznáme (tabuľka 6 ), no ak sa pozemok 

nachádza na území Českej alebo Slovenskej republiky, dispečer si ho dokáže sám 

dohľadať prostredníctvom príkazového tlačidla s názvom „Kataster nehnuteľností ČR“ 

alebo „Kataster nehnuteľností SR“. Pri českom katastri vyhľadávanie podľa vlastníka 

nefunguje, a preto sa zobrazuje stránka mapy, kde pomocou tlačidla v spodnej časti strany 

dispečer zadá súradnice a tie mu presne ukážu hľadanú parcelu a jej číslo. Slovenský 

kataster nehnuteľností obsahuje záložku pre vyhľadávanie podľa vlastníka.  

Tabuľka 6 Zobrazenie situácie 4 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? ÁNO 

Poznáme majiteľa pozemku? ÁNO 

Poznáme parcelné číslo? NIE 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? ÁNO 

Zobrazenie doplňovacej tabuľky 
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Ďalšia tabuľka (tabuľka 7 ) zobrazuje situáciu, kedy majiteľ pozemku nie je známy  

a parcelné číslo poznáme. 

Tabuľka 7 Zobrazenie situácie 5 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? ÁNO 

Poznáme majiteľa pozemku? NIE 

Poznáme parcelné číslo? ÁNO 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? NIE 

Sme schopní získať informácie o majiteľovi? ÁNO 

Zobrazenie doplňovacej tabuľky 

 

Ide o neštandardnú situáciu, ktorá v prevádzke nastane s veľmi malou pravdepodobnosťou. 

Rozhodujúci faktor je umiestnenie pozemku. Pokiaľ sa jedná o pozemok mimo Česka alebo 

Slovenska, je otázne, či sa dispečerovi podarí dohľadať informácie o vlastníkovi na základe 

čísla parcely a súradníc. Pokiaľ sú informácie získané, zobrazí sa v algoritme doplňovacia 

tabuľka, ak nie, tak bude potrebné doplniť údaje zadávateľom letu (tabuľka 8). 

Tabuľka 8 Zobrazenie situácie 6 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? ÁNO 

Poznáme majiteľa pozemku? NIE 

Poznáme parcelné číslo? ÁNO 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? NIE 

Sme schopní získať informácie o majiteľovi? NIE 

Žiadosť o doplnenie údajov o majiteľovi! 

 
Pokiaľ máme k dispozícii iba informáciu o súradniciach a pozemok sa nachádza mimo 

územie Česka a Slovenska (tabuľka 9), dispečer hľadá zvyšok údajov samostatne.  

Tabuľka 9 Zobrazenie situácie 7 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? ÁNO 

Poznáme majiteľa pozemku? NIE 

Poznáme parcelné číslo? NIE 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? NIE 

Sme schopní získať informácie o majiteľovi a parcelnom čísle? ÁNO 

Zobrazenie doplňovacej tabuľky 
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V prípade neúspechu je nutné dodať informácie od zadávateľa letu (tabuľka 10). 

Tabuľka 10 Zobrazenie situácie 8 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? ÁNO 

Poznáme majiteľa pozemku? NIE 

Poznáme parcelné číslo? NIE 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? NIE 

Sme schopní získať informácie o majiteľovi? NIE 

Žiadosť o doplnenie údajov o majiteľovi a parcelnom čísle! 

 

Ďalšie situácie popisujú absenciu údajov o vlastníkovi, avšak pozemok sa nachádza na 

území Česka a Slovenska. Rozhodujúci faktor je tu parcelné číslo. Podľa toho sa odvíja 

spôsob hľadania zvyšných informácií a programovanie príkazového tlačidla s názvom 

„Kataster nehnuteľností“. Situácia 9 (tabuľka 11) popisuje znalosť parcelného čísla, a preto 

príkazové tlačidlo presmeruje dispečera na český kataster nehnuteľností a záložku 

vyhľadávania podľa parcely. Tu uvádza názov obce, katastrálneho územia a parcelného 

čísla. V slovenskom katastri sa vypĺňajú údaje požadované formulárom. 

Tabuľka 11 Zobrazenie situácie 9 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? ÁNO 

Poznáme majiteľa pozemku? NIE 

Poznáme parcelné číslo? ÁNO 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? ÁNO 

Zobraziť doplňovaciu tabuľku 

 

Ak parcelné číslo nepoznáme (tabuľka 12), tak rovnaké príkazové tlačidlo, ale s použitím 

funkcie „IF“ presmeruje dispečera opäť na stránky katastra nehnuteľností v Českej 

republike, avšak na záložku mapy. Je tam možnosť vyhľadávania pomocou definovania 

známych súradníc, prípadne je možné vyhľadať parcelu podľa zobrazenia plochy na 

mapách Google. Slovenský kataster túto možnosť neposkytuje, ale je vytvorená aplikácia, 

takzvaný Mapový klient, kde je možnosť vyhľadávania podľa obce, mesta alebo 

katastrálneho územia. 

Tabuľka 12 Zobrazenie situácie 10 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? ÁNO 

Poznáme majiteľa pozemku? NIE 

Poznáme parcelné číslo? NIE 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? ÁNO 

Zobraziť doplňovaciu tabuľku 
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Druhá kategória spočíva v tom, že dispečer nepozná konkrétnu plochu pristávania a jeho 

úlohou je nájsť vhodnú plochu. Hľadanie vhodnej plochy spočíva v tom, že sa snaží nájsť 

dostatočne veľkú plochu mimo obytné územie. Ako jediný využiteľný spôsob navrhujem 

použitie máp Google Earth, resp. aplikácie Google Earh Pro. V nej je k dispozícii možnosť 

zákresu kružnice pomocou funkcie pravítko na obrázku 14. Kružnica predstavuje minimálnu 

veľkosť plochy danú prevádzkovou príručkou vrtuľníka. Týmto spôsobom môže dispečer 

odhadnúť veľkosť plochy.  

 

Ak sa plocha nachádza na území Českej a Slovenskej republiky, postup je rovnaký ako  

v situácii 10. Celá situácia je zobrazená v tabuľke 13. 

Tabuľka 13 Zobrazenie situácie 11 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? NIE 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? ÁNO 

Je v okolí vhodná plocha na pristávanie? ÁNO 

Zobraziť doplňovaciu tabuľku 

 

Ak dispečer nie je schopný nájsť plochu vhodnú pre pristávanie ani po konzultácii  

s posádkou, let musí byť vykonaný na najbližší heliport alebo letisko ako vidno v tabuľke 

14. 

Obrázok 14 Zakreslenie veľkosti plochy v aplikácii Google Earth Pro [autor]. 



 

50 

Tabuľka 14 Zobrazenie situácie 12 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? NIE 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? ÁNO 

Je v okolí vhodná plocha na pristávanie? NIE 

Let na heliport/letisko! 

 

Obdobne, ak nepoznáme presnú plochu pre pristávanie a naviac sa pozemok nenachádza 

na území Českej alebo Slovenskej republiky, hľadá dispečer vhodnú plochu na pristávanie. 

Ak je k dispozícii (tabuľka 15), otázka znie, či je schopný získať potrebné informácie. Ak 

áno, zobrazí sa doplňovacia tabuľka, ak nie, je nutné dodať informácie zo strany zadávateľa 

letu (tabuľka 16). Ak neexistuje na blízku žiadna dostatočne veľká plocha, let sa musí 

vykonať na heliport alebo letisko (tabuľka 17). 

Tabuľka 15 Zobrazenie situácie 13 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? NIE 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? NIE 

Je v okolí vhodná plocha na pristávanie? ÁNO 

Sme schopní získať informácie o majiteľovi a parcelnom čísle? ÁNO 

Zobraziť doplňovaciu tabuľku 

 

Tabuľka 16 Zobrazenie situácie 14 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? NIE 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? NIE 

Je v okolí vhodná plocha na pristávanie? ÁNO 

Sme schopní získať informácie o majiteľovi a parcelnom čísle? NIE 

Žiadosť o doplnenie údajov o majiteľovi a parcelnom čísle! 

 
 

Tabuľka 17 Zobrazenie situácie 15 [autor]. 

Poznáme presné miesto pristávania? NIE 

Nachádza sa pozemok na území SR/ČR? NIE 

Je v okolí vhodná plocha na pristávanie? NIE 

Let na heliport/letisko! 

 
V prípade, že sa dispečerovi zobrazí bunka so žiadosťou o doplnenie údajov, systém 

automaticky nepokračuje a je potrebné kliknúť na tlačidlo „Ďalej“, ktoré ho presunie na 

prieskum konkrétnych parametrov plochy. Ten pozostáva z 10 riadkov ako vidno na 
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obrázku 15. Jedná sa o bunky s možnosťou výberu a v závere je vytvorené miesto pre 

vlastné poznámky, na ktoré je potrebné upozorniť. 

Kontrola posádky 

Po ukončení prieskumu destinácie sa dispečer dostáva ku kontrole dostupnosti posádky, 

jej náletu a nakoniec k predbežnému potvrdeniu letu. Aby získal potrebné informácie, je 

nevyhnutné komunikovať s oddelením plánovania posádok (ak také oddelenie v spoločnosti 

funguje) a overiť nálet podľa kapitoly 1 . 

5.2.7 Výstup 

Ak sa počas hodnotiaceho procesu vyskytli obmedzenia, v záverečnej časti algoritmu sa 

zobrazia bunky, v ktorých dispečer konkrétne popíše o aké obmedzenie ide. Príklad popisu 

obmedzenia je na obrázku 16.  

Je dôležité na ne upozorniť a zistiť či sú zo strany zadávateľa letu akceptované. Ak áno, 

dispečer klikne na možnosť „OK“ v dialógovom okne, vyplní do príslušnej kolónky meno 

osoby, ktorá je zodpovedná za spracovanie hárku  

Obrázok 16 Záverečná časť algoritmu [autor]. 

Obrázok 15 Zobrazenie parametrov plochy [autor]. 
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5.2.8 Záverečné príkazové tlačidlá 

Príkazové tlačidlo „Tlač PDF“ automaticky vygeneruje celý report do nového priečinku. 

Pracuje na základe zadefinovaného cieľového umiestnenia priečinku, do ktorého chceme, 

aby boli reporty ukladané. Cieľové umiestnenie je uvedené na poslednom liste Excelu 

v riadku s názvom „DefPath“. Pokiaľ systém zaznamená, že priečinok už existuje, 

nevytvára nový iba ukladá reporty do stávajúceho. Názov priečinka sa vytvára automaticky 

podľa definovania v riadku s názvom „DirName“ v poslednom liste Excelu. Názov 

konkrétneho generovaného súboru zase pochádza z riadku „FileName“. 

Príkazové tlačidlo „Ulož“ slúži na ukladanie vytvoreného reportu v aktuálnom formáte, teda 

formát súboru Excel. Je to z toho, dôvodu, aby sa v ňom mohla vykonať spätná kontrola, 

zachytia sa nedostatky a dôjde k náprave.  

Príkazové tlačidlo „Vytvor nový email“ zase obsahuje funkciu otvorenia emailu, do ktorého 

sa automaticky vloží adresa príjemcu, predmet aj text emailu podľa zadefinovania vo VBA 

editore. Príklad výsledného reportu sa nachádza v prílohe B. 

V tejto časti je dôležité upozorniť na to, že v dobe vyhotovovania diplomovej práce je 

zadefinovaná cesta ukladania súborov v počítači, na ktorom je práca uložená. V prípade 

otvorenia práce na inom počítači, tlačidlá nebudú fungovať správne. Bude nutné cestu 

zadefinovať pre konkrétny počítač, na ktorom má byť algoritmus využívaný. 

5.2.9 Prínos algoritmu 

Ako najväčší prínos navrhovaného algoritmu je skutočnosť, že podobná aplikácia, ktorá by 

bola vytvorená pre potreby prevádzkového dispečingu zatiaľ neexistuje. Tento algoritmus 

je použiteľný vo forme, akú predkladám v tejto diplomovej práci, avšak mohol by sa stať 

podkladom pre oddelenie informačných technológií pre tvorbu aplikácie upravenej na mieru 

potrebám tej ktorej spoločnosti. 

Ďalšiu výhodu vidím v možnosti generovania reportu pre každý let zvlášť. Report obsahuje 

všetky kroky, ktoré dispečer pri hodnotení vykonal a zároveň uvádza dodatočné informácie 

potrebné pre bezpečné vykonanie letu (čas súmraku a pod.). Reporty budú uchovávané  

v elektronickej podobe pre potreby spätnej kontroly a zachytávanie nedostatkov procesu. 

Algoritmus môže obsahovať isté nedostatky, ktoré sa však zistia až po predložení 

v spoločnosti. Bude predmetom ďalších úprav a vylepšení podľa konkrétnych potrieb 

dispečerov v reálnej prevádzke. 

Okrem uvedeného by som vyzdvihla aj možnosť automatického presmerovania na 

jednotlivé webové stránky, čím sa vo veľkej miere ušetrí čas. Vďaka nápovedám, ktoré sa 
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dispečerovi postupne v jednotlivých krokoch zobrazujú predpokladám, že nebude potrebné 

špeciálne školenie na prácu so softvérom. 

Naviac sú súčasťou algoritmu predpripravené žiadosť o povolenia k preletu či nočnému 

letu, ako aj email, ktoré by mali byť adresované úradom civilného letectva na získanie 

základných požiadaviek pre vrtuľníkové lietanie v danom štáte. Získané informácie tak 

môžu byť ukladané do databázy pre ďalšiu potrebu. 
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6 Manažment bezpečnosti – Safety Management 

 Nebezpečie 

6.1.1 Identifikácia nebezpečia 

Identifikácia nebezpečia a riadenie bezpečnostných rizík sú hlavnými procesmi zahrnutými 

do manažmentu bezpečnosti. Nebezpečie je definované ako stav, predmet alebo činnosť, 

ktorá môže potenciálne spôsobiť zranenie osôb, poškodenie vybavenia alebo konštrukcií, 

strata hmotného majetku alebo zníženie schopnosti vykonávať predpísanú činnosť. 

Následok nebezpečia predstavuje možný výsledok uskutočneného nebezpečia. Potenciál 

nebezpečia sa prejaví prostredníctvom jedného alebo viac následkov. Následky sa musia 

popisovať v prevádzkovej terminológii, aby sa zamedzilo používaniu nesprávnych 

zmierňujúcich stratégií pri popisoch použitím extrémnych terminológií. 

Oblasť pre pôsobenie nebezpečia v letectve je veľmi široká. Príklady faktorov a procesov, 

ktoré je nutné skúmať pri identifikácii nebezpečia sú: 

 Procedúry a prevádzkové postupy – dokumentácia, checklisty a ich overenia  

v aktuálnych prevádzkových podmienkach. 

 Komunikácia – nástroje komunikácie, terminológia a jazyk. 

 Personálne a organizačné faktory. 

 A iné. 

Nebezpečie môže byť identifikované následne po výskyte udalostí s vplyvom na 

bezpečnosť, ale takisto môžu byť identifikované prediktívne predtým než sa stanú 

Kvalitne vyvinutý postup bezpečnostného manažmentu pristupuje k identifikácii nebezpečia 

ako k neustále prebiehajúcej aktivite. Je neoddeliteľnou súčasťou tých procesov 

organizácie, ktoré sú zamerané na poskytovanie služieb. Jedným z predpokladov, kedy je 

potrebné identifikácii nebezpečia venovať výnimočnú pozornosť, je predvídateľná zmena  

v prevádzke vrátane personálnych zmien a zmien v systéme a základného vybavenia. 

Analýza nebezpečia predstavuje proces pozostávajúci z troch krokov: 

1. krok: identifikácia generického nebezpečia, z ktorého vychádzajú ďalšie 

nebezpečia. Generické nebezpečie predstavuje nástroj, ktorý má za cieľ vykonať 

priblíženie bezpečnostných otázok a zlepšiť ich viditeľnosť. 

2. krok: členenie generického nebezpečia na samostatné špecifické nebezpečia alebo 

na komponenty generického nebezpečia. 
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3. krok: priradenie špecifických následkov k špecifickým nebezpečiam. 

 Riziká 

Identifikácia nebezpečia spolu s managementom bezpečnostných rizík sú dve základné 

činnosti, ktoré podporujú riadenie bezpečnosti. Pri vykonávaní funkcií bezpečnostného 

managementu je nutné postupovať podľa poradia. V prvom kroku sa vykonáva identifikácia 

a analýza nebezpečia (následky nebezpečia). Následne prebieha proces posudzovania 

rizík a použitie nástrojov na zmiernenie. Pre určenie vhodnosti rizika na zmiernenie je 

potrebné vykonať hodnotenie následkov nebezpečia. Tým môžeme definovať priority pre 

prideľovanie zdrojov pre použitie jednotlivých zmierňovacích stratégií. 

Bezpečnostné riziko je definované ako ohodnotenie vyjadrené v terminológii predpovedanej 

pravdepodobnosti a vážnosti následkov nebezpečia. Referenčná hodnota je hodnota 

najhoršej existujúcej možnosti. Merateľnosť rizík je vyjadrená alfanumerickou konvenciou. 

6.2.1 Management bezpečnostných rizík 

Management bezpečnostných rizík je pojem, ktorý zahŕňa posudzovanie rizík a ich 

zmierňovanie. Podstata managementu bezpečnostných rizík je vyjadrená formou 

trojuholníka otočeného základňou nahor ako vidno na obrázku 17.  

 

V najvyššej a zároveň najrozsiahlejšej vrstve sa nachádzajú neprijateľné riziká. 

Pravdepodobnosť a vážnosť následkov sú tak vysoké, že by mohli ohroziť 

prevádzkyschopnosť organizácie. Vykonávajú sa okamžité opatrenia na zmiernenie. 

Obrázok 17 Oblasti tolerancie rizika [autor]. 
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Stredná vrstva trojuholníka obsahuje prijateľné riziká a aplikovanie zmierňujúcich nástrojov 

zaručí to, že riziká sa dostávajú pod kontrolu organizácie. 

Zmierňovanie prebieha až do stupňa, ktorý je definovaný skratkou ALARP (As low as 

reasonably practicable). Inými slovami zmierňujeme riziko na taký stupeň, na ktorý je to 

primerane uskutočniteľné, teda existuje technická a ekonomická dostupnosť zmiernenia.  

Najnižšia vrstva je charakterizovaná rizikami, ktoré sú prijateľné bez nutnosti použitia 

zmierňujúcich nástrojov. Sú prípustné v pôvodnom stave, avšak je dôležité aby boli naďalej 

sledované. 

Základom managementu bezpečnostných rizík je rozbor nákladov a výnosov (cost-benefit 

analysis). Náklad z realizácie bezpečnostných rizík môžeme rozdeliť do dvoch skupín: 

priame a nepriame. Priame náklady sú tie, ktoré je možné poistiť, napr. strata alebo fyzické 

poškodenie lietadla. Na nepriame náklady sa poistenie nevzťahuje. Nevznikajú ihneď ale 

môžu sa prejaviť v budúcnosti, napr. poškodenie alebo strata reputácie. 

6.2.2 Pravdepodobnosť bezpečnostných rizík 

Pravdepodobnosť bezpečnostných rizík sa posudzuje ako pravdepodobnosť výskytu 

nebezpečnej udalosti. Pri hodnotení pravdepodobnosti rizika je vhodné používať 

bezpečnostné knižnice. Ak tie nie sú k dispozícii, rozhodujeme sa na základe trendov  

v odvetví alebo v najhoršom prípade podľa úsudku. Stupeň dôležitosti udalosti je 

ohodnotený na základne pravdepodobnostnej tabuľky. 

6.2.3 Závažnosť bezpečnostných rizík 

Hodnotenie závažnosti predstavuje ďalší krok a vyjadruje vážnosť možných následkov 

nebezpečných podmienok a udalostí. 

6.2.4 Prijateľnosť bezpečnostného rizika 

Záverečný krok predstavuje spojenie predošlých častí a vytvorenie alfanumerických 

vyjadrení. Z nich následne vznikne matica rizík, tzv. risk matrix, ktorá sa prenesie do matice 

prijateľnosti [13]. 
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7 Aplikovanie managementu bezpečnosti pri zavedení 

nového postupu u operátora 

Pretože celá diplomová práca pojednáva o zavádzaní nového typu prevádzky, konkrétne 

vrtuľníkové lietanie v business aviation; dochádza tým k vzniku celej rady príležitostí, ktoré 

môžu generovať nebezpečia. Preto som sa rozhodla urobiť rozbor možných chýb a ich 

následkov a zisťovať, do akej miery sú v spoločnosti prijateľné, respektíve, aké nápravné 

opatrenia by mohli byť aplikované. 

 Stanovenie kontextu 

V úvode celej analýzy som sa zamerala na výber posudzovaného procesu alebo činnosti, 

ktorými boli príprava a uskutočnenie letu vrtuľníkom. Kritéria vzťahujúce sa k riziku, ktoré 

som si následne formulovala sú nasledovné: 

 Nehoda 

 Úraz 

 Poškodenie vrtuľníka 

 Poškodenie dobrého mena spoločnosti 

 Porušenie legislatívy 

 Identifikácia nebezpečia 

Podľa kapitoly 6 som prešla na identifikáciu nebezpečia, ktoré som rozčlenila nasledovne: 

Generické nebezpečie: Zavedenie nového typu prevádzky u operátor v business aviation. 

Špecifické nebezpečie a následky: 

 komunikácia a prenos informácií – nesprávne pochopenie požiadavky, 

nedostatočné informácie, nedostatočné informovanie všetkých zúčastnených osôb 

 spolupráca oddelení – nedostatočná kontrola náletu, nesprávny výpočet náletu  

 nové legislatívne požiadavky – nedostatočné oboznámenie sa legislatívnou úpravou 

vrtuľníkového lietania, ktoré vedie k porušeniu pravidiel (porušenie zákazu nočných 

letov) 

 počasie – väčšia náchylnosť na hmlu ako pri letúnoch 

 nové postupy pri hodnotení miesta príletu – nedostatočná veľkosť plochy 
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8 Využitie FMEA ako nástroja na analýzu rizík 

Analytickú metódu FMEA som sa rozhodla v diplomovej práci využiť najmä kvôli jej výhode 

včasnej identifikácie rizík už v ranej fáze. Skratka FMEA pochádza z anglického názvu 

Failure Mode and Effect Analysis a predstavuje analytickú metódu s cieľom identifikovať 

možné chyby a určovať ich následky. Popisujú sa všetky možné aj málo pravdepodobné 

chyby. Môžeme hovoriť o dvoch typoch tejto analýzy: FMEA návrhu a FMEA procesu.  

Princíp metódy je založený na vyjadrení častosti porúch, ich závažnosti ako aj náročnosti 

odhadu. Toto vyjadrenie spočíva v priradení čísla zo stupnice 1 – 10 do jednotlivých 

položiek pre častosť výskytu, závažnosť a náročnosť odhalenia. Po pridelení koeficientov 

dochádza k výpočtu rizikového čísla RPN (Risk Priority Number), ktoré získame 

vynásobením všetkých troch koeficientov: 

𝑅𝑃𝑁 = 𝑉ý𝑧𝑛𝑎𝑚 × 𝑉ý𝑠𝑘𝑦𝑡 × 𝑂𝑑ℎ𝑎𝑙𝑒𝑛𝑖𝑒 

Je zrejmé, že čím vyššie je rizikové číslo, tým by mu spoločnosť mala venovať väčšiu 

pozornosť, t . j . plánovanie a implementácia nápravných opatrení. Pre jednotlivé chyby sa 

v analýzy stanovujú možné následky ale aj príčiny a zároveň dochádza k opätovnému 

hodnoteniu po aplikovaní nápravných opatrení [14]. 
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9 Postup vykonania rizikovej analýzy  

Celá riziková analýza, ktorá sa vzťahuje na nový proces v spoločnosti – zavedenie 

prevádzky vrtuľníkov začína na tvorbe formuláru FMEA. 

 Proces 

Analýza začína stĺpcom proces, ktorý predstavuje definovanie rôznych situácií, pri ktorých 

môže dôjsť ku vzniku chyby. Pre väčšiu prehľadnosť som tieto situácie v tabuľke farebne 

odlíšila a rozdelila do skupín: 

 Fáza prijatia novej požiadavky na let 

 Fáza kontroly dostupnosti vrtuľníka 

 Fáza traťového prieskumu 

 Fáza prieskumu letiska/heliportu 

 Fáza prieskumu pristávacej plochy 

 Predletová fáza 

 Fáza letu 

 Prejav možnej chyby a jej dôsledok 

Každá fáza má špecifikovaných niekoľko základných procesov, charakteristických pre 

prácu dispečera. Pre každý proces som uviedla prejavy chýb, ktoré môžu v prevádzke 

nastať. Každá z chýb môže mať zase rôzny dôsledok na výsledok procesu. V skratke,  

v jednom procese môže nastať viacero chýb a každá z chýb môže mať niekoľko rôznych 

následkov. Napríklad, vo fáze kontroly dostupnosti vrtuľníka bude prejavom chyby, že 

vrtuľník je v dobe letu v údržbe alebo bude naplánovaný pre iný program. Dôsledok chyby 

je, že potvrdíme let strane zadávateľa letu a následne sa zistí, že let nebude možné 

vykonať. 

 Význam chyby a jeho hodnotenie 

Po zadefinovaní všetkých procesov, možných chýb a ich následkov som začala hodnotiť 

význam chyby. Pre tento účel som vytvorila tabuľku (Tabuľka 18), v ktorej som 

kvantifikovala význam chyby podľa troch hľadísk: 
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 Finančné hľadisko – veľmi ťažko odhadnuteľné, pretože nie je možné zistiť, aký 

dopad má zrušenie alebo meškanie letu na záujmy cestujúcich. 

 Prevádzkové hľadisko – pojednáva o vplyve chyby na fungovanie prevádzky  

a nutnosti zapojenia niekoľkých oddelení do procesu. 

 Poškodenie/strata vrtuľníka, resp. zranenie/úmrtie osôb – popisuje výskyt incidentu 

bez zranení až po nehodu, ktorá si vyžiadala stratu ľudského života. 

Bodové vyjadrenie je definované na stupnici 1 - 10. 

Tabuľka 18 Bodové hodnotenie významu chyby [autor]. 

Bodové 
vyjadrenie 

Slovná 
definícia Finančný dopad Incident/zranenie Dopad na prevádzku a 

kvalitu procesu 

1  
Zanedbateľný 0 - 500 € 

Bez vzniku 
incidentu/nehody 
či zranenia. 

Podstata chyby je taká, že 
neovplyvní výsledok 
procesu, resp. užívateľ jej 
výskyt pravdepodobne 
nezaznamená. Vyžaduje 
zásah oddelenia 
dispečingu. 2  

3  
Nízky 500 - 1 000 € 

Bez vzniku 
incidentu/nehody 
či zranenia. 

Chyba vyžaduje urgentný 
zásah do procesu 
oddelením dispečingu a 
posádky. Užívateľ 
zaznamená ťažkosti. 4  

5  
Mierny 1 000 € - 50 000 € 

Bez vzniku 
incidentu/nehody 
či zranenia. 

Chyba, ktorá môže spôsobiť 
zrušenie letu. 

6  

7  
Veľký 50 000 € - 500 000 € 

Aplikácia 
núdzových 
postupov 

Nutný zásah niekoľkých 
oddelení spoločnosti, 
ohrozenie bezpečnosti. 8  

9  
Veľmi veľký 10 mil. € - bez limitu 

Nehoda, vážne 
zranenie, škoda na 
vrtuľníku 

Závažná chyba, ktorý môže 
viesť k nehode, incidentu či 
zraneniu. 10 

 

Vďaka trom hľadiskám hodnotenia významu chyby dispečer lepšie dokáže zhodnotiť 

závažnosť jednotlivých chýb. Pre každý stupeň závažnosti existujú dve bodové vyjadrenia 

a medzi nimi sa skupiny, podieľajúce sa na rizikovej analýze, rozhodujú na základe pocitu 

[archív autora]. 
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  Príčina chyby a pravdepodobnosť jej výskytu 

Okrem uvedenia chyby a jej následku je dôležité zaoberať sa príčinami, ktoré k chybe viedli. 

Sekvencia krokov vo formulári FMEA je nastavená tak, aby sa určila najskôr chyba a jej 

dôsledok; príčina sa definuje na záver. Často sa však stáva, že práve príčinám sa nevenuje 

dostatok pozornosti a dostávajú sa do popredia iba dôsledky. Na základe toho sa môžu 

stanoviť nesprávne zmierňovacie stratégie a neželané chyby sa budú naďalej opakovať.  

Jedna chyba môže pochádzať z niekoľkých príčin a ku každej sa hodnotí pravdepodobnosť 

výskytu. Pre tento účel som vytvorila ďalšiu tabuľku (Tabuľka 19), ktorá okrem bodového 

vyjadrenia a slovnej definície obsahuje stĺpce s hornou a dolnou hranicu. Horná hranica 

predstavuje maximálnu častosť výskytu, teda koľkokrát maximálne môže k danej chybe 

dôjsť. Údaje sa vzťahujú k hodnote počtu letov za mesiac.  

Tabuľka 19 Bodové hodnotenie pravdepodobnosti výskytu chyby [autor]. 

Bodové 
vyjadrenie Slovná definícia Dolná 

hranica 
Horná 

hranica 
Pravdepodobnosť 

výskytu 

1  Veľmi 
nepravdepodobné 1 krát/4 roky   Je nepredstaviteľné, že by 

chyba nastala. 2  

3  

Malá 1 krát/ 2 roky 1 krát/ 4 roky 

Chyba nastane 1x za  
10 000 letov. Môžu sa 
vyskytovať menšie chyby 
bez vplyvu na výsledok 
procesu. 

4  

5  

Stredná 8x/rok 1 krát/ 2 roky 

Chyba nastane 1x za 5 000 
letov. Príležitostne sa 
môže vyskytnúť chyba 
menšieho rozsahu. 

6  

7  

Veľká 2 x /mesiac 8x/rok 

Chyba nastane 1x za 300 
letov. Na základe 
skúseností možno 
očakávať častý výskyt 
chýb. 

8  

9  
Veľmi veľká   2 x /mesiac 

Chyba nastane 1 x za 100 
letov. Je skoro isté, že 
chyby sa budú vyskytovať 
často. 10 
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 Stávajúce opatrenia a kontroly procesu 

Stĺpec stávajúcich opatrení obsahuje popis postupov, ktoré sú v dobe vyhotovenia rizikovej 

analýzy aplikované v spoločnosti, aby nedochádzalo k uvedeným chybám. Príkladom môže 

byť používanie checklistov na jednotlivé procesy, checklisty pre dennú a nočnú smenu, 

prípadne vzájomná kontrola dispečerov pri striedaní služieb.  

Stavajúce kontroly predstavujú systémy, ktorých úlohou je kontrola priebehu celého 

procesu a upozornenie na nesprávnu činnosť. Z pohľadu dispečerskej práce to môže byť 

databáza evidujúca jednotlivé lety, ktorá upozorňuje dispečera v prípade absencie údajov. 

Môže sa stať, že stávajúce opatrenia a kontroly procesu budú zastúpené rovnakou 

činnosťou. 

 Odhalenie 

Posledný parameter, ktorý sa v rámci FMEA analýzy počíta je pravdepodobnosť odhalenia. 

Inými slovami, hodnotíme, ako náročné je konkrétnu chybu v systéme odhaliť. Opäť k tomu 

slúži bodové vyjadrenie znázornené v tabuľke 20. 

Tabuľka 20 Bodové hodnotenie pravdepodobnosti odhalenia chyby [autor]. 

Bodové 
vyjadrenie 

Slovná 
definícia Pravdepodobnosť odhalenia 

1  
Veľmi vysoká Ide o chybu, ktorá je s istotou odhaliteľná 

už pri prijatí a spracovaní letu. 2  

3  
Vysoká Odhalenie príčin je pravdepodobné, chyby 

sa dajú ľahko identifikovať. 4  

5  
Stredná Chyby sa dajú identifikovať na základe 

pravidelnej kontroly nočnou smenou. 6  

7  
Malá Odhalenie príčiny je nepravdepodobné, 

prejav chyby nie je viditeľný. 8  

9  
Veľmi nízka Odhalenie príčiny je nemožné (skrytá 

chyba). 10 
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 Kritickosť 

Po pridelení číselnej hodnoty k významu a pravdepodobnosti výskytu chyby, môžeme určiť 

hodnotu kritickosti chyby podľa nasledujúceho vzorca: 

𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑘𝑜𝑠ť = 𝑉ý𝑧𝑛𝑎𝑚 × 𝑉ý𝑠𝑘𝑦𝑡 

Kritickosť udáva, ako veľmi je dôležité zaoberať sa daným problémom. Je dôležité upozorniť 

na situácie, kedy kritickosť síce dosahuje vyšších hodnôt, ale ak je odhalenie chyby 

jednoduche (stĺpec odhalenie nadobúda malé hodnoty), výsledné rizikové číslo tým pádom 

nebude veľké a nie je zaoberať sa detailne takýmito rizikami. Závislosť rizikového čísla RPN 

(Risk Priority Number) na kritickosti a pravdepodobnosti odhalenia je vyjadrené vzorcom: 

𝑅𝑃𝑁 = 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑘𝑜𝑠ť × 𝑂𝑑ℎ𝑎𝑙𝑒𝑛𝑖𝑒 

 Doporučené opatrenia 

Doporučené zmierňujúce stratégie, ktoré v rizikovej analýze navrhujem sú hypotetické. Ich 

správnosť sa overí až po ich aplikácii v procese. Z tohto dôvodu sa posledné stĺpce  

v 

analýze nevyplňujú. Je totiž dôležité, aby najskôr došlo k uplatneniu zmierňujúcich stratégií 

a následne sa k analýze vrátiť a vykonať prepočet rizikového čísla v stĺpci „Výsledky 

opatrení“. Jedine v tomto prípade má celá analýza zmysel. 

 Stanovenie tolerancie 

Stanovenie hodnôt prijateľnosti rizika je opäť mojim návrhom a v každej spoločnosti môžu 

byť tieto hodnoty rôzne. Získané hodnoty rizikového čísla som zoradila zostupne. Výňatok 

je zobrazený v tabuľke 21. Všetky chyby, ktorých rizikové číslo je väčšie ako 125 spadajú 

do oblasti neprijateľných rizík a je nutná okamžitá aplikácia zmierňujúcich stratégií. Hodnoty 

menšie ako 125 a väčšie ako 60 sa nachádzajú v oblasti prijateľného rizika, kedy sa 

prijímajú zmierňujúce stratégie v určitom časovom horizonte. Táto oblasť nevyžaduje 

okamžitú reakciu. Zvyšok je v prijateľnej oblasti, kedy sa používajú zmierňujúce stratégie  

v dlhodobom horizonte a je dôležité riziká sledovať. 
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Tabuľka 21 Stanovenie tolerancie rizika podľa hodnoty RPN [autor]. 

Proces 
Prejav možnej 

chyby 
Možné dôsledky 

chyby 
Možná príčina 

chyby 

Miera 
rizika 
RPN 

Tolerancia 

Kontrola 
dostupnosti 
vrtuľníka 

Vrtuľník bude v 
dobe letu v 
údržbe 

Potvrdenie letu a 
následne zistenie 
nedostupnosti 
vrtuľníka 

Časový stres 
dispečera 

150 Neprijateľné! 

Kontrola 
počasia 

Námraza na 
listoch rotoru 

Nutnosť 
odmrazovania a 
odkladu odletu 

Absencia 
kontroly počasia 

144 Neprijateľné! 

Odlet Neskorý odlet 
Uzávierka letiska 
(let na 
letisko/heliport) 

Neinformovanie 
o prípadných 
ťažkostiach zo 
strany dispečera 

140 Neprijateľné! 

Kontrola 
dostupnosti 
vrtuľníka 

Vrtuľník je 
naplánovaný pre 
iný program 

Potvrdenie letu a 
následne zistenie 
nedostupnosti 
vrtuľníka 

Nesprávne 
záznamy o 
plánovaných 
letoch 

100 
Prijateľné 

riziko. 

Kontrola 
ďalších 
obmedzení 
jednotlivých 
štátov 

Neupozornenie 
na odchýlky v 
národných 
legislatívach 

Let nemôže byť 
vykonaný podľa 
požiadavky 

Nepozornosť 
dispečera  

100 
Prijateľné 

riziko. 

Kontrola 
prevádzkových 
informácií 

Heliport/letisko 
nie je adekvátne 
pre daný typ  
vrtuľníka 

Let nemožno 
vykonať 

Neoverenie 
informácií 

72 
Prijateľné 

riziko. 

Cestovný 
režim letu 

Komplikácie za 
letu 

Nutnosť diverzie 
Zmena 
poveternostnej 
situácie 

70 
Prijateľné 

riziko. 

Kontrola 
legislatívnych 
požiadaviek 

Zákaz nočného 
pristátia 

Let bude časovo 
obmedzený 

Nedostatok 
zdrojov 
informácií 

64 
Prijateľné 

riziko. 

Kontrola 
počasia 

Námraza na 
listoch rotoru 

Nutnosť 
odmrazovania a 
odkladu odletu 

Absencia 
hangáru 

64 
Prijateľné 

riziko. 

Prijatie novej 
požiadavky na 
let 

Nesprávne 
pochopenie 
informácii 
dispečerom 

Let nevhodne 
naplánovaný a 
teda nevyhovenie 
požiadavke 

Neznalosť 
postupov 

60 
Prijateľná 

oblasť. 

Kontrola 
povolení 

Nedostatočný 
kontrola 
potrebných 
povolení 

Absencia 
povolenia 

Absencia 
kontroly nutnosti 
zaistenia 
povolenia 

60 
Prijateľná 

oblasť. 

Kontrola 
legislatívnych 
požiadaviek 

Zákaz nočného 
pristátia 

Let bude časovo 
obmedzený 

Nedostatočne 
overenie 
informácií 

60 
Prijateľná 

oblasť. 

Kontrola 
parametrov 
pristávacej 
plochy 

Povrch pokrytý 
snehom/ľadom/p
rachom 

Núdzový výber 
záložnej plochy 
bez predošlého 
schválenia 

Nesprávny 
výklad počasia 

56 
Prijateľná 

oblasť. 
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9.9.1 Prínos FMEA v diplomovej práci 

Predkladaná analýza obsahuje veľa hypotetických návrhov riešení a aby som zistila 

a overila jej správnosť budem ju prekladať v spoločnosti, v ktorej pôsobím, aby mohlo 

prípadne dôjsť k jej rozšíreniu a pôsobila zároveň ako „živý“ dokument. Bude predmetom 

neustálych aktualizácií a zlepšovania ďalšími zamestnancami podieľajúcimi sa na 

plánovaní letov. Riziková analýza bude vložená v súbore Excel na CD a priložená  

k diplomovej práci. 
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10 Záver 

Odvetvie business aviation je veľmi špecifické z pohľadu plánovania letov, pretože 

hovoríme o dynamickom vývoji každej jednej operácie. Či už sa jedná o zmeny časové, 

ktoré môžu byť významného charakteru a teda posun rádovo o hodiny či dni, alebo naopak 

zmeny nevýznamné. Časové zmeny môžu byť neraz sprevádzané zmenami požadovaného 

miesta príletu, či už plánovane zo strany objednávateľa letu alebo ako výsledok zamietnutia 

žiadosti o prílet na pôvodne plánovanú destináciu. Samotné zmeny jednotlivých programov 

prichádzajú v rôznom časovom predstihu a preto je dôležité flexibilne a rýchlo reagovať na 

novovzniknuté okolnosti, čo samo o sebe vyžaduje nástroj rozhodovania, ktorý je 

jednoduchý, prehľadný a zachytí všetko podstatné tak, aby zachoval úroveň bezpečnosti, 

spĺňal legislatívne požiadavky a snažil sa hľadať riešenia v zdanlivo neriešiteľných 

situáciách. Všetky tieto situácie majú jeden spoločný znak: je dôležité, aby z pozície 

dispečera bolo v maximálnej miere vyhovené jednotlivým požiadavkám. 

Pred samotným vypracovaním diplomovej práce som si stanovila východiskovú pozíciu 

celého procesu, ktorou je zavedenie nového druhu operácie – prevádzka vrtuľníku za 

podmienok viditeľnosti v odvetví business aviation. K dispozícii je jeden vrtuľník. Je nutné 

podotknúť, že sa jedná o vrtuľníkové lietanie v komerčnom režime prevádzky. Chcem tým 

poukázať na fakt, že tento režim vyžaduje dôslednú prípravu letu z pohľadu splnenia 

náležitostí predpísaných legislatívou, ktoré sa inak na privátny režim nevzťahujú. Ďalší 

výrazný rozdiel sa prejavuje pri prieskume trate a potrebných povolení v zmysle väčšieho 

počtu potrebných povolení pre komerčné lietanie ako pre privátne. 

Úvodnú časť diplomovej práce som venovala štúdiu legislatívy, pričom som čerpala najmä 

z Nariadenia Komisie (EÚ) č . 965/2012, ktoré popisuje pravidlá pre letúne a vrtuľníky  

v komerčnom režime. Zameriavala som sa na lety v podmienkach VFR, náležitosti 

konkrétnej pristávacej plochy, teda parametre, ktoré operátor zvažuje pri posudzovaní 

adekvátnosti vybraných prevádzkových plôch. Tieto som ďalej použila aj v časti, kde som 

vytvorila algoritmus v rámci prieskumu plochy. Okrem dokumentov vydaných 

bezpečnostnou agentúrou EASA (European Aviation Safety Agency) som uviedla aj 

náležitosti pristávania mimo letisko v Českej republike. Tie upravuje Vyhláška č. 108/1997 

Sb. 

Pravidlá pre vrtuľníkové lietanie som uvádzala iba okrajovo, nakoľko východisková pozícia 

diplomovej práce bol let vrtuľníka v podmienkach dohľadnosti. Prístrojové lietanie či nočné 

lety s použitím prostriedkov pre snímanie nočného videnia by bolo predmetom ďalšieho 

rozširovania práce. Okrem iného som kontaktovala aj Úřad pro civilní letectví so žiadosťou 

o poskytnutie údajov k počtu vrtuľníkov, ktoré sú v Českej republike prevádzkované na 
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prístrojové lety. Nakoľko sa jedná o finančne náročný druh prevádzky a počet takýchto 

vrtuľníkov je zanedbateľne malý, rozhodla som sa tento druh prevádzky ďalej podrobne 

nepopisovať. Okrem toho, dôvodom bola aj nízka konkurencia a predpokladaný nízky dopyt 

po prístrojových letoch, pretože v Európe panuje nepomer medzi dňami, kedy je možné 

lietať za podmienok VFR a dňami, kedy je počasie natoľko nepriaznivé, že by bolo nutné 

letieť podľa prístrojov. Odhadujem teda, že vynaložené náklady na výcvik posádky  

a zavedenie nových postupov by neboli efektívne. 

Podobne je na tom aj prevádzka NVIS (Night Vision Imaging System), ktorá v súčasnej 

dobe existuje iba u vrtuľníkov záchrannej služby a polície. Takisto sa jedná o veľmi vysoké 

počiatočné náklady, ku ktorým treba vziať do úvahy aj fakt, že nie všetky letiská sú 

dostatočne vybavené na nočnú prevádzku a preto je prevádzka nielen finančne náročná, 

ale aj možnosť výberu destinácie je relatívne obmedzená. 

Pre potreby diplomovej práce som vyhotovila anketu, ktorou som oslovila prevádzkovateľov 

vrtuľníkov v rámci Českej republiky. Vďaka ankete som nadobudla prehľad o najčastejšie 

využívaných plochách u ostatných operátorov, získala som cenné rady k tomu, aby som 

zohľadnila všetko potrebné v navrhovanom softvéri. 

Celý proces prípravy letu som spracovala formou vývojového diagramu. Ten charakterizuje 

fázu rozhodovania dispečera a zobrazuje vývoj situácie podľa čiastkových odpovedí 

ÁNO/NIE. V úvodnej časti diagramu stojí fáza prijímania nového letu, kde popisujem, aké 

informácie sú nevyhnutné k tomu, aby dispečer mohol zahájiť proces rozhodovania. Ide 

najmä o dátum letu a požadované miesto príletu. Vcelku máme dve možnosti pre cieľovú 

destináciu: let na heliport alebo letisko, ktoré som zaradila do jednej skupiny (dá sa povedať, 

že sa u nich skúmajú rovnaké vlastnosti) a let na voľnú plochu. Pretože sa čas letu môže 

neustále meniť podľa potrieb objednávajúcej strany alebo čas letu nie je vôbec známy, 

jednotlivé otázky diagramu sú tejto skutočnosti prispôsobené. Príkladom je skúmanie 

vybavenia letiska alebo heliportu na nočnú prevádzku. V skutočnosti let nemusí byť 

prevádzkovaný v noci, ale úlohou dispečera bude pomenovať všetky obmedzenia, ktoré by 

v prípade rôznych zmien boli prítomné a upozorniť stranu objednávateľa letu. Pokiaľ 

nebude potreba nočného letu, let je jednoducho akceptovaný, avšak táto strana bude mať 

informáciu o tom, že sa odlet môže odkladať iba do určitej doby. 

Diagram zachytáva všetky fázy prípravy letu: fáza kontroly dostupnosti vrtuľníka a fáza 

prieskumu traťového segmentu, ktoré predstavujú jednu líniu, na konci ktorej prichádza 

otázka miesta príletu, ktorá už delí proces na fázu prieskumu heliportu a fázu prieskumu 

voľnej plochy v závislosti na odpovedi na uvedenú otázku.  
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Zjednodušená varianta diagramu je checklist, ktorý môže byť prítomný na oddelení 

operačného dispečingu pre rýchlu orientáciu a pomoc pri hľadaní potrebných informácií. 

Na základe koncepcie vývojového diagramu som následne začala vytvárať algoritmus, 

ktorého úlohou je podobne ako úlohou diagramu previesť dispečera rozhodovacím 

procesom, ale v elektronickej podobe. Jedná sa o jednoduchú „user-friendly“ aplikáciu, 

ktorá obsahuje prvky ako príkazové tlačidlo, ktoré výrazne šetrí časom a pomáha odbúravať 

stres dispečerov pri vzniku ad-hoc letov, ktoré sú v oblasti business aviation celkom bežné. 

Aplikácia pozostáva z niekoľkých tabuliek, ktoré navzájom spolupracujú a prispievajú tak 

k celkovej automatizácii procesu. Výsledkom bude vygenerovaný report, ktorý sa 

automaticky ukladá do predom vytvoreného priečinka. Po úspešnej operácií bude slúžiť ako 

nástroj na zachytenie nedostatkov, ktoré budú pri ďalších operáciách eliminované. 

Nakoľko hovoríme o novom procese v rámci spoločnosti, je dôležité preskúmať aj 

bezpečnostnú stránku. V spoločnosti, v ktorej pôsobím sa riziková analýza vykonáva 

formou štandardnej ICAO matice. Ja som pre potreby diplomovej práce zvolila analýzu 

FMEA, kde som mala možnosť detailne popísať fázy procesu, možné chyby ich dôsledok 

a príčinu. Jednotlivé položky som číselné ohodnotila podľa pripravenej bodovacej tabuľky. 

Výsledkom bola hodnota rizikového čísla (RPN), ktorá je hlavným ukazovateľom 

najvážnejších rizík v procese, ktorými sa operátor musí bezodkladne venovať a aplikovať 

zmierňujúce stratégie. 

Predkladaná práca má svoje obmedzenia, ktoré vychádzajú z východiskovej pozície 

stanovenej v úvode: jeden vrtuľník, prevádzkovaný za podmienok VFR. Pre skutočné 

overenie a prípadnú úpravu algoritmu bude potrebné riešenie aplikovať v reálnej 

prevádzke. Tá ukáže, čo je potrebné upraviť, doplniť alebo vypustiť. 

Záverom dodávam, že vytýčené ciele diplomovej práce som z môjho pohľadu splnila. 
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Vrtulníky	v	business	aviation

Dobrý	den,

věnujte	prosím	několik	minut	svého	času	vyplnění	následujícího	dotazníku.

V	 rámci	mé	diplomové	práce,	která	pojednáva	o	provozních	postupech	v	provozu	vrtulníků	 jsem	připravila	anketu,	díky	které	získám	přehled	o
aktuální	 situaci	 v	 této	 oblasti	 a	 budu	 moci	 lépe	 stanovit	 rizika	 a	 omezení,	 se	 kterými	 se	 provozovatelé	 setkávají.	 Vyplněním	 dotazníku	 mi
pomůžete	získat	cenné	tipy	a	nápady,	které	následně	zakomponuji	do	své	práce	a	pokusím	se	vytvořit	manuál,	který	usnadní	práci	jak	posádkam
tak	samotným	provozovatelům.

Za	Váš	čas,	který	věnujete	dotázníku	předem	děkuji.

1.	Které	destinace	považujete	z	hlediska	poptávky	za	nejvyhledávanější	v	provozu	vrtulníků?

Horské	oblasti

Přímořské	oblasti

Odlehlé	oblasti	a	těžko	přístupná	místa

Nelze	jednoznačně	posoudit.	Poptávky	jsou	různorodé.

Jiná...

2.	Které	faktory	považujete	za	nejvíc	omezující	při	volbě	vhodné	plochy	pro	přistátí	(př.	legislativa,...)?

3.	Na	jaké	typy	volných	ploch	nejčastěji	létáte	(louka,	atd)?

4.	Používáte	při	plánování	ploch	také	veřejně	přístupné	aplikace	(př.	Google	Earth)	k	prvotnímu
prozkoumání?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Ano.

Ne.

Príloha A Pôvodné znenie ankety distribuovanej medzi operátorov vrtuľníkov v Českej republike
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5.	Myslíte,	že	legislativa	upravujíci	provoz	vrtulníků	je	spracována	na	dostatečné	úrovni?	Když	ne,	uveďte
prosím	standardní	příklad,	se	kterým	se	potýkate.

6.	Létáte	jenom	v	rámci	České	republiky?Pokud	ne,	uveďte	kam	nejdál	jste	měli	možnost	plánovat	let.
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Ano.

Ne.

7.	Pokud	létáte	i	mimo	ČR,	existují	velké	rozdíly	v	legislativní	úpravě	mezi	jednotlivými	státy	v	rámci	EU?
Pokud	možno,	uveďte	prosím	příklad	státu,	s	výrazně	odlišními	požadavky.

8.	Provádíte	lety	s	vrtulníky	také	přes	otevřené	moře?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Ano,	velmi	často.

Občas.

Ne.

9.	Provádíte	lety	s	vrtulníky	i	v	noci?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Ano.

Ne.

10.	Kam	létate	častěji?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Letiště/Heliport.

Volná	plocha.

Jiná...
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11.	Jakým	způsobem	se	snažíte	odbourávat	stres	posádek	pri	letech	na	neznáme	místo?

12.	Jak	vnímate	postavení	vrtulníků	na	trhu	business	aviation?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte	jednu	odpověď

Vrtulníky	představují	nový	trend	v	létání,	narastá	jejich	popularita.

Vrtulníky	jsou	stejně	využívany	k	obchodním	či	rekreačním	účelům	jako	letouny.

Jiná...

Jsme	na	konci	dotazníku	a	já	moc	děkuji	za	Vaší	pomoc	!	:)



Let z do

Dátum letu

Zákazník

Vrtuľník

Názov letu

Máme k dispozícii vrtuľník?

Je v údržbe?

Bude údržba ukončená včas?

Ktoré štáty prelietavame?

Sú povolené nočné lety?

Potrebujeme povolenie na nočný let?

Potrebujeme povolenie na prelet?

Letíme na heliport/letisko?

Je vybavené pre nočnú prevádzku?

Máme k dispozícii posádku?

Má dostatočný nálet?

Meno a priezvisko zodpovednej osoby:

Dátum:

14 110 lb

Lucia Kucejová

NIE ---- ---- NIE

NIE

Praha Bratislava

31.Aug.2019

XXXX

Testovací let

Agusta AW139 MTOW

ÁNO

ÁNO

Slovensko

ÁNOÁNO ----

Česko ----

----

----

ÁNO

ÁNO

NIE

30.Aug.2019

ÁNO

Predbežné potvrdenie letu

ÁNO

---- ---- NIE
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