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Abstrakt 

Práce se zabývá vlivem slotové koordinace na provozní kapacity a handlingové služby. 

Cílem práce je vytvoření generátoru slotových požadavků leteckého trhu s využitím principu 

lineárního generátoru a následné zpracování vygenerovaných údajů prostřednictvím 

operační analýzy do Ganttových diagramů s následnou analýzou kapacitních požadavků na 

vybrané prvky infrastruktury letiště a vyhodnocením potřeby spuštění slotové koordinace 

v kritických časových intervalech. Práce obsahuje popis pozemního odbavení a prostředků 

pozemní technické obsluhy, kapacity letiště a jeho vybraných subsystémů, slotové 

koordinace a legislativy a standardů týkající se slotové koordinace. V práci jsou dále 

popsány použité metody, a to Ganttův diagram a generátory náhodných čísel.  
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Abstract 

The thesis deals with the impact of slot coordination on operational capacities and handling 

services. The thesis aims to create a generator of slot requirements of the aviation market 

using the principle of a linear generator and subsequent processing of generated data 

through operational analysis into Gantt charts with subsequent analysis of capacity 

requirements for selected elements of airport infrastructure and an evaluation of the need to 

start slot coordination at critical time intervals. The thesis contains a description of ground 

handling and means of ground support equipment, airport capacity and capacity of its 

selected subsystems, slot coordination and legislation and standards related to slot 

coordination. The thesis further describes the methods used, namely the Gantt chart and 

random number generators. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AC Air Conditioning Unit   Klimatizační jednotka 

A/C Aircraft     Letadlo 

APU Auxiliary Power Unit    Pomocná motorová jednotka 

AS Air Start Unit     Vzduchový startér 

 ASM Ad Hoc Schedules Message  Standardní zprávy týkající se změn  

    letových řádů – ad hoc změny 

BULK Bulk Train     Zavazadlový vozík 

CAT Catering Truck   Cateringový vůz 

CB Conveyor Belt    Pásový nakladač 

CKI Check-in     Odbavovací přepážka 

EHS  European Economic Community  Evropské hospodářské společenství 

ES European Communities   Evropské společenství 

EU European Union    Evropská unie 

FUEL Fuel Hydrant Dispenser or Tanker  Hydrantový systém, cisterny  

GCR General Aviation Slot Clearance Request Žádost o sloty (všeobecné letectví) 

GIR General Aviation Information Request Dotaz na držené sloty (všeobecné 

       letectví)  

GPU Ground Power Unit    Pozemní zdroj elektrické energie 

GT Ground Time    Průletový čas 

IATA International Air Transport   Mezinárodní asociace leteckých  

 Association     dopravců 

ICAO International Civil Aviation   Mezinárodní organizace pro civilní   

 Organization     letectví 

LDCL Lower Deck Cargo Loader   Nakladač kontejnerů a palet 

LF Load Factor     Obsazenost letadla  

 LV Lavatory Vehicle    Zařízení na vypouštění toaletního 

     systému  

 MCT Minimum Connection Time   Minimální čas připojení 

PAX Passengers     Cestující 

 PBB Passenger Boarding Bridge   Nástupní most 

PRNG Pseudo-Random Number Generator Generátory pseudonáhodných čísel  

 PS Passenger Stairs  Nástupní schody 
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 SCR Slot Clearance Request  Žádost o sloty (letiště 3. úrovně) 

 SMA Schedule Movement Advice  Žádost o sloty (letiště 2. úrovně) 

 SSIM Standard Schedules Information Manua Manuál stanovující pravidla a formát  

   komunikace mezi leteckými společnostmi  

   a koordinátory 

 SSM Standard Schedules Message  Standardní zprávy týkající se změn  

    letových řádů 

STA Scheduled Time of Arrival   Plánovaný čas příletu 

STD Scheduled Time of Departure  Plánovaný čas odletu 

 TOW Tow Tractor  Zařízení na tahání letadla 

 TRNG True Random Number Generator  Generátory pravých náhodných čísel  

 ULD ULD Train  Vozíky na převoz kontejnerů/palet 

 UTC Universal Time Coordinated  Univerzální koordinovaný čas 

 WSG Worldwide Slot Guidelines  Celosvětové pokyny pro přidělování slotů 

 WV Potable Water Vehical  Zařízení na plnění letadla pitnou vodou 
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1 Úvod 

Vzhledem k neustále rostoucí oblibě a dostupnosti letecké dopravy dochází k velmi rychlému 

růstu tohoto odvětví. Současně však dochází k velkému tlaku na omezení letecké dopravy, 

a to především z environmentálních důvodů. Letiště po celém světě se v poslední době 

potýkají s velkým tlakem na omezení jejich provozu kvůli hluku, především v nočních 

hodinách. Zároveň je velmi obtížné až nemožné držet krok s rychlým rozvojem letecké 

dopravy a rozšiřovat dráhové systémy i terminály letišť podle kapacitní potřeby, a to nejen 

kvůli ekonomické náročnosti a ekologické zátěži, ale i velkým požadavkům na prostor. 

Rychlý růst letecké dopravy a zároveň její značné omezování vytváří velký tlak na kapacitu 

mnoha letišť po celém světě. Kvůli tomu jsou letiště čím dál tím více zahlcována a blíží se ke 

svému kapacitnímu stropu, což má za následek velká zpoždění a snížení kvality služeb 

letišť. 

Kapacitu letiště ovlivňuje mnoho faktorů, mezi které patří především správné naprojektování 

terminálů a provozních ploch. Všechny subsystémy letiště od odbavovacích přepážek po 

čekárny by měly být kapacitně vyrovnané, aby byl průchod jednotlivými subsystémy plynulý 

a nedocházelo k zahlcování některých částí terminálu. To samé platí i pro pohybové plochy 

letiště. Nedostatečný počet stojánek by například způsoboval velká zpoždění a vyčkávání 

letadel na volnou odbavovací plochu. Dalším podstatným faktorem kapacity letiště je 

dostatečný počet prostředků pozemní technické obsluhy a zaměstnanců letiště. V případě, 

že se letiště potýká s nedostatečnou kapacitou nebo vyšší poptávkou než může letiště 

zvládnout, přichází na řadu řízení kapacity leteckého provozu na letištích, a to za pomoci 

slotové koordinace neboli koordinace letištních časů.    

První kapitola práce se zabývá procesem pozemního odbavení letadel, které je nezbytné pro 

zajištění všech potřebných úkonů po dobu pobytu letadla na zemi. Spadá sem odbavení 

cestujících, zavazadel, nákladu a letadla samotného. Aby bylo pozemní odbavení provedeno 

správně, musí každý výrobce letadel do manuálu každého typu letadla zakomponovat 

rozmístění prostředků pozemní technické obsluhy kolem letadla a časovou náročnost 

jednotlivých úkonů. Popis prostředků pozemní technické obsluhy, tedy strojů potřebných pro 

kompletní odbavení cestujících, zavazadel, nákladu a letadla, je součástí této práce. 

Další kapitola se zabývá kapacitou letiště, především kapacitou odbavovacích přepážek, 

čekáren a odbavovacích ploch. Kapacita letiště i kapacita jednotlivých subsystémů letiště je 

velmi důležitým faktorem rychlosti odbavení cestujících, jejich zavazadel a nákladu. Všechny 
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subsystémy letiště, ale i pohybové plochy by měly být kapacitně vyrovnané, aby byl chod 

letiště plynulý. 

Třetí kapitola práce se věnuje slotové koordinaci a pravidlům, kterými se musí řídit. Slotová 

koordinace se zabývá přidělováním časů přistání na letišti a odletu z letiště, respektive 

příjezdu a odjezdu letadla ze stojánky. Slotová koordinace je jednou z nejdůležitějších 

činností řízení kapacity letiště. V oblasti slotové koordinace muselo být stanoveno mnoho 

pravidel a podmínek, aby byly zajištěny rovnocenné podmínky pro všechny provozovatele 

letadel. Legislativní stránku koordinace letištních časů řeší především Evropská unie svým 

Nařízením Rady (EHS) č.95/93, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 793/2004 

a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 545/2009. Standardy v oblasti slotové 

koordinace řeší především Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) svým 

dokumentem Worldwide Slot Guidelines (WSG) a Standard Schedules Information Manual 

(SSIM).  

Další kapitola se věnuje metodám, které byly použity v práci. Je zde popsána funkce 

Ganttova diagramu a generátory náhodných čísel. 

Cílem diplomové práce je vytvoření efektivního, jednoduchého a přehledného nástroje, který 

bude sloužit k usnadnění řízení kapacity letiště. To spočívá v navržení lineárního generátoru, 

jehož hlavním úkolem je generování požadovaných kapacit pro potřeby modelování 

a simulace a následné porovnání a posouzení požadovaných kapacit leteckých společností 

s dostupnými kapacitami letiště pomocí Ganttových diagramů. 
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2 Pozemní odbavení (handling) 

„Handlingem rozumíme celý komplex činností pozemního odbavení, který probíhá na letišti.“ 

[1] 

Handling se dělí na čtyři hlavní části, a to na odbavení cestujících, zavazadel, nákladu 

a letadla jako takového. Mezi odbavení cestujících patří např. odbavení na odbavovacích 

přepážkách, bezpečnostní kontrola, odvoz cestujících autobusy, reklamace zavazadel, 

prodej letenek atd. Do odbavení zavazadel a nákladu patří nakládka a vykládka do/z letadla, 

třídění, rentgenová kontrola a další. Do odbavení letadla lze zahrnout vyvažování, spouštění 

motorů, odmrazování, vypouštění toalet, doplňování pitné vody atd. Do handlingu nelze 

zahrnout úkony policie a celní správy jakožto orgánů státní správy. Pozemní odbavení, 

pokud se jím samo letiště zabývá, je jednou z významných složek na letišti, která generuje 

příjem. Vzhledem k tomu, že je však pozemní odbavení velmi náročné na pracovní sílu, 

prostředky pozemní technické obsluhy, konkurenceschopnost a je citlivá na sezónní výkyvy, 

mnoho letišť dává přednost outsourcingu těchto služeb. [1, 2] 

Směrnice Rady 96/67/ES stanovuje pravidla poskytování handlingových služeb na letištích 

Evropské unie. Tato směrnice z roku 1996 stanovuje, že na letištích od určité velikosti musí 

být zajištěno poskytování handlingových služeb více poskytovateli. Poskytovateli pozemního 

odbavení mohou být subjekty, které provozují letiště, subjekty, které užívají letiště pro 

přepravu, případně nezávislé subjekty specializující se na poskytování handlingových 

služeb. Provozovatel letiště je současně oprávněn limitovat počet subjektů poskytujících 

handlingové služby na daném letišti. [1] 

Pozemní odbavení a jeho průběh musí být také ošetřen ze strany výrobce letadel. Každý typ 

letadla musí mít k dispozici dokument, kde jsou uvedeny základní technické údaje letadla 

a stanovené postupy. Společnost Airbus má dokument Aircraft characteristics - airport and 

maintenance planning, kde je mimo jiné podrobný popis postupů při pozemní obsluze 

letadla. Na obrázku č. 1 je vyobrazeno rozmístění prostředků pozemní technické obsluhy na 

odbavovací ploše, kde jsou zavazadla vykládána a nakládána pomocí pásového nakladače 

a nástup a výstup cestujících probíhá po nástupních schodech. Na obrázku č. 2 je 

vyobrazeno rozmístění prostředků pozemní technické obsluhy na odbavovací ploše, kde jsou 

zavazadla vykládána a nakládána pomocí pásového nakladače a současně probíhá 

nakládka a vykládka kontejnerů/palet pomocí nakladače kontejnerů a palet. Nástup a výstup 
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cestujících probíhá nástupním mostem. V obou případech se jedná o postupy stanovené pro 

A320-200 a A320neo. [3] 

 

Obrázek 1 Typické rozmístění prostředků pozemní techniky – Open apron [3] 

 

 

Obrázek 2 Typické rozmístění prostředků pozemní techniky – Gate [3] 
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Na obrázku č. 3 je znázorněn harmonogram jednotlivých úkonů standardního odbavení 

letadla. Na obrázku č. 4 je znázorněn harmonogram jednotlivých úkonů odbavení letadla bez 

plnění palivem, vodou a vypouštění toaletního systému. Takto zkrácené odbavení je typické 

především pro nízkonákladové letecké společnosti. V obou případech se jedná o postupy 

stanovené pro A320-200 a A320neo. Časový plán je vyobrazen pomocí Ganttových 

diagramů.    

 

Obrázek 3 Harmonogram standardního odbavení [3] 

 

 

Obrázek 4 Harmonogram odbavení bez plnění palivem, vodou a vypouštění toaletního 
systému [3] 
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2.1 Prostředky pozemní technické obsluhy 

V následujících kapitolách budou podrobněji popsány prostředky pozemní technické obsluhy, 

které se používají při odbavení letadel Airbus A320-220 a A320neo. 

 

Tabulka 1 Seznam technických prostředků pozemního odbavení A320-200, A320neo [3] 

Zkratka Název v AJ Název v ČJ 

AC AIR CONDITIONING UNIT Klimatizační jednotka 

AS AIR START UNIT Vzduchový startér 

BULK BULK TRAIN Zavazadlový vozík 

CAT CATERING TRUCK Cateringový vůz 

CB CONVEYOR BELT Pásový nakladač 

FUEL FUEL HYDRANT DISPENSER or TANKER Hydrantový systém, cisterny 

GPU GROUND POWER UNIT 
Pozemní zdroj elektrické 

energie 

LDCL LOWER DECK CARGO LOADER Nakladač kontejnerů a palet 

LV LAVATORY VEHICLE 
Zařízení na vypouštění 

toaletního systému 

PBB PASSENGER BOARDING BRIDGE Nástupní most 

PS PASSENGER STAIRS Nástupní schody 

TOW TOW TRACTOR Zařízení na tahání letadla 

ULD ULD TRAIN 
Vozíky na převoz 
kontejnerů/palet 

WV POTABLE WATER VEHICLE 
Zařízení na plnění letadla 

pitnou vodou 

 

Klimatizační jednotka (AC – Air Conditioning Unit) 

Klimatizační jednotka letadla je pozemní zařízení, které zajištuje dodávku studeného nebo 

horkého vzduchu do kabiny zaparkovaného letadla. Slouží k udržení požadované teploty 

v letadle bez ohledu na okolní podmínky. Klimatizační jednotka se využívá po celou dobu 

pozemního odbavení bez potřeby energetického výdeje letadla. [4] 
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Obrázek 5 Klimatizační jednotka [5] 

Vzduchový startér (AS – Air Start Unit) 

Vzduchový startér je pozemní zařízení, které je určeno ke spouštění motorů letadla za 

pomoci pneumatického startéru. Pro spuštění motorů je do letadla přivedeno potřebné 

množství vysokotlakého vzduchu pomocí stanoveného počtu hadic (závisí na velikosti 

motoru). Zařízení je většinou použito v případě, kdy letadlo není vybaveno nebo má 

nefunkční pomocnou energetickou jednotku (APU – Auxiliary Power Unit). Toto zařízení se 

používá až na samotném konci pozemního odbavení před odjezdem letadla ze stojánky. [6] 

 

Obrázek 6 Vzduchový startér [7] 

Zavazadlový vozík (BULK – Bulk Train) 

Zavazadlový vozík se skládá z elektrického nebo dieselového tažného vozidla, za které jsou 

připojeny vozíky. Tyto vozíky jsou využívány k přepravě volně ložených zavazadel, 

nadměrných zavazadel, pošty, menšího cargo nákladu atd. mezi letadlem a terminálem. Tyto 

vozíky jsou z bezpečnostních důvodů vybaveny brzdovým systémem, aby nedošlo k jejich 

případnému samovolnému pohybu. Vozíky jsou obvykle uzavřené nebo alespoň 

oplachtované z důvodu ochrany nákladu před vlivy počasí. [8] 
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Obrázek 7 Zavazadlové vozíky [9] 

Cateringový vůz (CAT – Catering Truck) 

Cateringový vůz se používá pro vykládku nespotřebovaného jídla a nápojů a nakládku 

nového jídla a nápojů určených pro cestující i posádku. Jídlo je do letadla dodáváno již 

hotové (chlazené) ve speciálních vozících, aby byla urychlena překládka, zjednodušena 

manipulace a zajištěna ochrana jídla. Cateringový vůz je vybaven zvedací nástavbou, díky 

které může být občerstvení přeloženo z cateringového vozu přímo na palubu letadla. 

Nástavba letadla je chlazená, aby byly potraviny při převozu do letadla správně uchovány. 

[8] 

 

Obrázek 8 Cateringový vůz [10]  

Pásový nakladač (CB - Conveyor Belt) 

Pásový nakladač je vozidlo, na kterém je umístěn mechanický pásový dopravník, který 

usnadňuje a urychluje nakládku a vykládku zavazadel a nákladu do nákladového prostoru 

letadla. Pásový nakladač je umístěn mezi zavazadlovým vozíkem a prahem dveří 

nákladového prostoru letadla. Toto zařízení je díky variabilní polohovatelnosti velice 

univerzální v použitelnosti u různých typů a velikostí letadel. [11] 
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Obrázek 9 Pásový nakladač [12] 

Hydrantový systém, cisterny (FUEL - Fuel Hydrant Dispenser or Tanker) 

K distribuci pohonných hmot do letadla se používají buď cisterny, nebo hydrantový systém. 

Cisterna je nákladní automobil uzpůsobený k přepravě paliva a následnému plnění paliva do 

letadla. Dokáže pojmout několik desítek tisíc litrů pohonných hmot a je vybavena čerpadlem, 

filtry, hadicemi a dalším nezbytným vybavením. Palivo se do nádrží letadel plní pomocí hadic 

přes otvory v křídlech. Stejný způsob je používán i v případě plnění z hydrantového systému 

letiště. Hydrantový rozvodný systém je podzemní soustava potrubí, která spojuje jednotlivé 

stojánky s nádrží s pohonnými hmotami. Plnění z hydrantového systému probíhá pomocí 

přečerpávacího vozidla, které je vybaveno potřebným vybavením pro plnění paliva přímo 

z hydrantového systému do nádrží letadla. Hydrantový systém je kvůli velkému provozu 

a spotřebě paliva častěji využíván na velkých letištích. Na menších letištích jsou pro plnění 

využívány spíše cisterny. [8]    

 

Obrázek 10 Plnění paliva z hydrantového 

systému [13] 

 

Obrázek 11 Plnění paliva z cisterny [14] 
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Pozemní zdroj elektrické energie (GPU – Ground Power Unit) 

Jedná se o pevné nebo mobilní pozemní zařízení, které slouží k udržení dodávky elektrické 

energie do zaparkovaného letadla. GPU se využívá v době, kdy má letadlo vypnutou vlastní 

pomocnou energetickou jednotku (APU – Auxiliary Power Unit), především tedy po celou 

dobu pozemního odbavení a v době údržby. Generátor slouží k napájení avioniky, leteckých 

systémů a dodává potřebnou energii pro start motorů. Pozemní zdroje mohou být dieselové, 

plynové nebo pevně připojený elektrický zdroj k nástupnímu mostu. [15] 

 

Obrázek 12 Pozemní zdroj elektrické energie [16] 

Nakladač kontejnerů a palet (LDCL - Lower Deck Cargo Loader)  

Jedná se o zařízení, které slouží k nakládání a vykládání kontejnerů a palet do/z 

nákladového prostoru letadla. Nakladač kontejnerů a palet se skládá ze dvou plošin, po 

kterých se náklad pohybuje pomocí válečků zabudovaných v podlaze. Obě plošiny jsou vůči 

sobě posuvné. Zatímco je jedna plošina zafixována v úrovni nákladového prostoru letadla, 

druhá plošina zvedá náklad z úrovně země (ULD vozíků) do úrovně druhé plošiny. Náklad je 

následně posunut po válečkové podlaze až do nákladového prostoru letadla. [17]   

 

Obrázek 13 Nakladač kontejnerů a palet [18] 

 



19 

 

Zařízení na vypouštění toaletního systému (LV – Lavatory Vehicle) 

Jedná se o vozidlo, které je uzpůsobeno k vyprázdnění odpadu z toalet a následnému 

doplnění směsi vody a dezinfekčních prostředků. Vypouštění odpadu většinou funguje na 

základě gravitace. Vypouštění a napouštění toalet probíhá za přísných hygienických 

podmínek a musí být striktně odděleno od doplňování pitné vody do letadla. [8] 

 

Obrázek 14 Zařízení na vypouštění toaletního systému [19] 

Nástupní most (PBB - Passenger Boarding Bridge) 

Nástupní most je vyvýšený uzavřený průchod, který propojuje letadlo s terminálem a slouží 

k nástupu a výstupu cestujících. Tento most umožnuje cestujícím rychlý a přímý nástup do 

letadla a výstup z něj, aniž by vyšli ven nebo byli vystaveni vlivům počasí. Hlavní výhodou je 

nejen rychlost a pohodlnost nastupování a vystupování, ale také vyšší bezpečnost. 

Nevýhodou je následná potřeba vytlačení letadla ze stojánky. Nástupní mosty mohou být 

pevné nebo pohyblivé. [20] 

 

Obrázek 15 Nástupní most [21] 

Nástupní schody (PS - Passenger Stairs) 

Nástupní schody jsou mobilní zařízení, které umožnuje přístup osob ze země ke dveřím 

letadla. Slouží především k nástupu a výstupu cestujících, posádky a dalších osob do/z 
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letadla. Menší nástupní schody bývají tlačeny nebo taženy jiným vozidlem, zatímco větší 

nástupní schody mají vlastní pohon. Většina modelů má nastavitelnou výšku schodů, aby 

vyhovovaly co nejširší škále letadel. Schody mohou zahrnovat volitelné prvky jako je např. 

zastřešení, osvětlení, červený koberec pro VIP osoby atd. Nástupní schody jsou využívány 

především tam, kde nejsou k dispozici nástupní mosty. [8]     

 

Obrázek 16 Nástupní schody [22] 

Zařízení na tahání letadla (TOW - Tow Tractor) 

Jedná se o tahač, který slouží k přesouvání letadel bez použití vlastního pohonu letadla. 

Tahač se používá především k vytlačení letadla na konci pozemního odbavení ze stojánky 

u nástupního mostu, ale také na přetah letadla do hangáru a pro další účely. Tyto tahače 

jsou vybaveny hydraulickým systémem, díky kterému může dojít k uchycení přídového 

podvozku a následnému vytlačení letadla ze stojánky. Vzhledem k různým velikostem letadel 

existuje i celá škála typů a velikostí tahačů. V případě menších letadel může být použit 

i tahač s ojí, který je ale spíše na ústupu, vzhledem k složitosti vytláčení (různé typy ojí na 

různé typy letadel), vysokým nárokům na počet zaměstnanců a čas. Tahače mohou být na 

dieselový nebo elektrický pohon. [8] 

 

Obrázek 17 Zařízení na tahání letadla [23] 
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Vozíky na převoz kontejnerů/palet (ULD – ULD Train) 

Jedná se o vozíky sloužící k přepravě palet a kontejnerů mezí terminálem a letadlem. Vozíky 

jsou vybaveny válečky zabudovanými v podlaze, díky kterým je manipulace s paletami 

a kontejnery jednodušší a rychlejší. Z vozíků na převoz kontejnerů a palet je náklad přesunut 

na nakladač kontejnerů a palet, který náklad naloží do nákladového prostoru letadla. [24] 

 

Obrázek 18 Vozíky na převoz kontejnerů/palet [25] 

Zařízení na plnění letadla pitnou vodou (WV - Potable Water Vehicle) 

Jedná se o vozidlo, které slouží k doplňování pitné vody do nádrže letadla. Voda je do 

letadla plněna pomocí čerpadla a při plnění je současně ještě filtrována. [8] 

    

Obrázek 19 Zařízení na plnění letadla pitnou vodou [26] 
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3 Kapacita letiště 

Kapacita letišť, ať už se jedná o kapacitu veřejné části letiště (např. odbavovací přepážky, 

odletová a příletová hala) nebo neveřejné části letiště (např. pasová kontrola, bezpečnostní 

kontrola, čekárny, odbavovací plochy), velmi úzce souvisí se slotovou koordinací. 

Koordinace letištních časů vznikla především jako nástroj na řízení omezené kapacity letišť, 

jelikož rozšiřování letišť je čím dál tím složitější někdy až nereálný a často neekonomický 

proces.  

Letiště je jako jednotný systém, který funguje pomocí jednotlivých na sobě závislých 

subsystémů. Tyto subsystémy by měly být vždy kapacitně vyrovnané, aby byl průchod 

jednotlivými subsystémy plynulý. Jako celková kapacita letiště je brána kapacita nejslabšího 

článku celého systému. Ve chvíli, kdy by poptávky leteckých společností překročily kapacitu 

letiště, docházelo by ke zpožďování letů a zhoršení kvality poskytovaných služeb. To by 

mělo nemalý dopad na ekonomiku letiště. V takovou chvíli je proto třeba provoz letiště řídit 

pomocí přidělování letištních časů leteckým společnostem a provozovatelům letadel. Pomocí 

slotové koordinace lze lety naplánovat a zkoordinovat tak, aby byly rovnoměrněji rozložené 

v průběhu dne. Tím by měl být zajištěn plynulý chod letiště a celková kapacita letiště by 

neměla být překročena. [1] 

„Kapacitou určitého letištního zařízení rozumíme jeho schopnost pojmout určitý počet 

pohybů letadel, odbavených cestujících nebo přepravovaného nákladu.“ Tato kapacita je 

měřitelná veličina. U jednotlivých částí subsystému se proto vypočítává statická, dynamická 

a ustálená kapacita, přičemž každá má svůj účel. [1] 

V podkapitolách č. 3.1 a 3.2 jsou popsány vybrané subsystémy letišť, přičemž s kapacitou 

odbavovacích přepážek a stojánek se pracuje i v další části této práce.   

3.1 Subsystémy terminálu a jejich kapacita 

Terminál je budova v areálu letiště, která slouží jako vstupní a výstupní bod do/ze země 

nebo města v případě vnitrostátních letů. Letištní terminál je jedním z nejvytíženějších míst 

prostoru letiště, jelikož se zde pohybuje velké množství přilétajících i odlétajících cestujících, 

jejich doprovodu, zavazadel, zboží, personálu atd. V terminálu probíhá mnoho procesů 

týkající se odletu i příletu cestujících, jedná se např. o odbavení cestujících a jejich 

zavazadel, třídění a kontrola zavazadel, bezpečnostní kontrola, pasová kontrola a výdej 
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zavazadel po příletu. V terminálu se dále nachází poskytovatelé služeb pro cestující, 

například zastoupení cestovních kanceláří, restaurace, infocentra, směnárny, poskytovatelé 

taxi služeb, obchodů, duty free obchody atd. 

Subsystémy terminálu se dělí do tří skupin podle funkce, a to na procesory, pojítka 

a rezervoáry. Do procesorů spadají místa, ve kterých probíhají povinné aktivity spojené 

s odbavením včetně všech kontrol (odbavovací přepážky, bezpečnostní kontrola apod.). 

Pojítka jsou místa nebo zařízení, která propojují, nebo přibližuji jednotlivé procesory (chodby, 

eskalátory, travelátory apod.). Rezervoáry jsou prostornější místa, která slouží k shlukování 

se většího počtu osob (příletová a odletová hala apod.). [27] 

 

Tabulka 2 Subsystémy pro výstup a nástup cestujících [27] 

 Rezervoáry Procesory Pojítka 

Výstup 

cestujících 

Příletová hala 

Bezpečnostní a 

imigrační kontrola 

Další haly a 

místnosti, kde 

dochází k hromadění 

cestujících 

Zavazadlové 

karusely 

Bezpečnostní a 

imigrační kontrola 

Doplňkové haly a 

místnosti 

Výtahy 

Eskalátory 

Systém přepravy 

zavazadel 

Chodby 

Pojízdné chodníky 

atd. 

Nástup 

cestujících 

Prodej letenek 

v odletové hale 

Odbavovací 

přepážky v odletové 

hale 

Pasová a celní 

kontrola 

Odletové čekárny 

Bezpečnostní 

kontrola 

Bezpečnostní 

kontrola 

Pasová a celní 

kontrola 

Odbavení cestujících 

a zavazadel 

Prodej letenek 

Kontrola palubní 

vstupenky 

Doprava mezi 

terminálem a 

letadlem 

Pojízdné chodníky 

a eskalátory 

Chodby 

Výtahy 

Přeprava zavazadel 

 

Kapacita statická, dynamická a trvalá (ustálená) patří mezi tři ukazatele, které se používají 

k výpočtu kapacity subsystémů. Statická kapacita se vypočítá jako podíl plochy subsystému 

a plošného standardu na osobu a vyjadřuje, kolik osob se vejde v jednu chvíli do daného 

prostoru při zachování předem daného prostorového standardu. Statická kapacita se 

vypočítá podle vzorce 1. [27] 
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 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘á 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 =
Užitný prostor (m2)

Standartní prostor (m2 počet cestujících⁄ )
 (1) 

 

Pojem plošný standard je definován jako velikost prostoru v subsystému na jednu osobu. 

Jednotka plošného standardu je počet metrů čtverečních na jednu osobu. Plošný standard je 

pro každý subsystém jiný, což je popsáno v tabulce 3. Velikost plochy na osobu definuje 

úroveň služeb daného subsystému, které se dělí na šest stupňů. Toto rozdělení je popsáno 

v tabulce 4. [27] 

Tabulka 3 Plošné standardy úrovní služeb [27] 

Subsystémy 

Úroveň služeb (𝐦𝟐 𝐜𝐞𝐬𝐭𝐮𝐣í𝐜í⁄ ) 

A B C D E F 

Odbavovací přepážky 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 

n
e
v
y
h

o
v
u

jí
c
í 

Odbavovací hala 2,7 2,3 1,9 1,5 1,0 

Čekárna 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 

Výdej zavazadel 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 

Pasová a celní kontrola 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 

 

Tabulka 4 Úroveň služeb subsystémů [27] 

Stupeň Klasifikace Popis 

A 
Vysoká, 

excelentní 
Tok cestujících i zavazadel je volný, bez zpoždění, vysoký 
komfort 

B Velmi dobrá 
Tok cestujících je stabilní, velmi malá zpoždění, velmi 
dobrý komfort 

C Dobrá 
Stabilní tok cestujících, mírná úroveň zpoždění, úroveň 
komfortu akceptovatelná 

D Nízká 
Tok cestujících i zavazadel nestabilní, zpoždění, komfort na 
nízké úrovni 

E Velmi nízká 
Tok velmi nestabilní, neakceptovatelná zpoždění, komfort 
velmi nízký 

F Velmi špatná 
Dochází k přerušování toku, zhroucení systému, komfort 
neakceptovatelný 
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Množství osob a zavazadel, které projde jednotlivými subsystémy za jednotku času, udává 

dynamickou kapacitu. Hodnoty dynamické kapacity jsou důležité zejména u subsystémů, 

které jsou citlivé na rychlost obsloužení. Jedná se především o procesory a pojítka, např. 

odbavovací přepážky, bezpečnostní kontroly, eskalátory, travelátory atd. Díky znalosti 

dynamické kapacity lze efektivně pracovat se subsystémy, které se blíží hranici své kapacity, 

a to např. nákupem nových zařízení, rozšíření prostor, zvýšením počtu zaměstnanců atd. 

Dynamická kapacita se počítá dle níže uvedeného vzorce č. 2 a jednotkou je počet osob za 

jednotku času. [27] 

 

 Dynamická kapacita = obslužná rychlost * počet obslužných zařízení (2) 

 

Trvalá neboli ustálená kapacita subsystémů stanovuje jejich celkovou kapacitu. Jedná se 

o kombinaci kapacity dynamické a statické. Trvalá kapacita slouží k stanovení kapacity 

subsystému za určitý čas při udržení stanovené úrovně služeb. Ustálená kapacita napomáhá 

ke správnému nastavení úrovně služeb jednotlivých subsystémů, aby nebyla překročena 

kapacita a byl zachován plynulý chod terminálu. [27] 

3.1.1 Kapacita odbavovacích přepážek  

Prostor v odletové hale kolem odbavovacích přepážek patří mezi kapacitně nekritičtější část 

subsystému terminálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupnou část letiště, se 

v odletové hale pohybuje velké množství cestujících se zavazadly, doprovodu cestujících, 

zaměstnanců letiště i ostatních osob. Prostor odletové haly a odbavovacích přepážek by měl 

být tomuto kapacitnímu vytížení uzpůsoben. Možným řešením je dostatečná velikost 

a uspořádání odletové haly, dostatečné množství odbavovacích přepážek, správně 

vyškolený a efektivně pracující obsluha odbavovacích přepážek, co nejvíce automatizovaný 

odbavovací systém atd. Podobně jako u subsystémů existuje rozdělení úrovně služeb 

i přímo pro prostory u odbavovacích přepážek. Úroveň služeb je rozdělena do čtyř skupin 

a je popsána v tabulce č. 5. [28] 
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Tabulka 5 Úroveň služeb odbavovacích přepážek [28] 

Úroveň služeb A B C D E 

1. 
Málo vozíků a cestujících s příručním zavazadlem 

(šířka řady 1,2 m) 
1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 

2. 
Málo vozíků a jedno až dvě zavazadla na 

cestujícího (šířka řady 1,2 m) 
1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 

3. 
Vysoké procento cestujících používá vozík (šířka 

řady 1,4 m) 
2,3 1,9 1,7 1,6 1,5 

4. 

Velkokapacitní lety se dvěma a více zavazadly na 

cestujícího a vysokým procentem cestujících 

s vozíky (šířka řady 1,4 m) 

2,6 2,3 2,0 1,9 1,8 

 

Podíl plochy, která je určená pro vyčkávání cestujících se zavazadly a doprovodem na 

odbavení a plošného standardu na osobu definuje statickou kapacitu odbavovacích 

přepážek. Množství přepážek a produktivita zaměstnanců odbavovacích přepážek definuje 

kapacitu dynamickou. Kromě statické a dynamické kapacity odbavovacích přepážek má na 

rychlost odbavení vliv i mnoho dalších faktorů. Jedná se například o typ cestujících 

(odbavení znalých cestujících s příručními zavazadly na pravidelných linkách trvá zpravidla 

kratší dobu než odbavení cestujících s velkými zavazadly na linkách charterových), 

předchozí zkušenosti cestujících, zaškolení a efektivita obsluhy přepážek, typ odbavovacího 

systému a další. [27, 28]     

3.1.2 Kapacita čekáren  

Čekárny se řádí z pohledu subsystémů do skupiny rezervoárů. Jedná se o místo, které 

slouží k shromažďování se osob před finální kontrolou palubních vstupenek a nástupem do 

letadla. Statická kapacita je v případě čekáren stanovena počtem cestujících, kteří stoji nebo 

sedí. Počtem odbavených a tranzitních cestujících je dána kapacita dynamická. Čekárna by 

měla být prostorná a vzhledem k potenciálně dlouhému čekání by v ní měl být k dispozici 

dostatečný počet míst k sezení (min pro 50% cestujících). V tabulce 6 jsou specifikované 

hodnoty pro všechny úrovně služeb. [29] 

Tabulka 6 Parametry pro čekárny [29] 

Úroveň služeb A B C D E 

Maximální obsazenost čekárny 40% 50% 65% 80% 95% 

Prostor pro cestujícího v čekárně (𝒎𝟐) 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 
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3.2 Kapacita odbavovací plochy  

Odbavovací plocha (anglicky Apron) je „vymezená plocha na pozemním letišti určená 

k umístění letadel pro nastupování a vystupování cestujících, nakládání nebo vykládání 

pošty nebo zboží, pro jejich plnění pohonnými hmotami, parkování nebo údržbu.“ [30] 

Kapacita odbavovací plochy stanovuje počet stojánek, které lze využít pro odbavení letadel. 

Maximální počet stání, které lze současně využít, je definováno jako statická kapacita. 

V praxi však bývá častěji používána tzv. dynamická kapacita. Tento pojem lze definovat jako 

počet letadel, které je možné umístit na stojánky za jednotku času (většinou za hodinu). 

Počet potřebných stojánek na letišti se odvíjí od mnoha faktorů, např. na počtu, velikosti 

a typu letadel, době odbavení atd. a lze je vypočítat pomocí vzorce č. 3. [27,28] 

 

 𝑁 = 𝑘 ∗
𝑛 ∗ 𝑡𝑚𝑖𝑛

60
 (3) 

 

N – počet stání 

k – koeficient nerovnoměrnosti časového využití odbavovací plochy (1,3 – 2,0) 

n – počet pohybů ve špičkové hodině 

𝑡𝑚𝑖𝑛 – doba stání letadla připadající na jeden pohyb 

 

Kapacita odbavovacích ploch musí být dimenzována podobně jako kapacita vzletových 

a přistávacích drah, pojezdových drah a dalších letištních subsystémů. V případě, že by 

tomu tak nebylo, docházelo by ke zpožďování letů. V případě vyšší kapacity vzletových 

a přistávacích drah a pojezdových drah by docházelo k neplynulému provozu a nutnosti 

vyčkávání letadel na volnou stojánku. Zajištění plynulého chodu letiště je nezbytné z důvodu 

rychlosti odbavení a s tím související ekonomickou stránkou věci. Jako průměrná doba, 

kterou stráví letadlo na stojánce, se počítá 75 minut. Doba strávená na stojánce se však liší 

velikostí letadla, požadavky letecké společnosti na handlingové služby, smluvními 

podmínkami letecké společnosti s letištěm nebo handlingovou společností, důvodem letu 

atd. [27] 

Kapacita odbavovacích ploch je mimo jiné ovlivněna minimálními vzdálenostmi mezi letadly 

stanovenými leteckým předpisem L14, které jsou uvedeny v tabulce č. 7. Rozměr 

odbavovacích ploch musí odpovídat plánovanému provozu, a to i v době špiček. Letištnímu 

provozu a velikosti provozovaných letadel musí odpovídat i sklon a únosnost odbavovacích 

ploch, které musí být přizpůsobeny maximálnímu možnému zatížení. [31]   
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Tabulka 7 Předepsaná vzdálenost mezi letadly na odbavovací ploše [31]   
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4 Slotová koordinace a její pravidla 

Tato kapitola obsahuje popis slotové koordinace a standardy a legislativu s tím spojenou. 

Jednou z hlavních úloh slotové koordinace je řízení kapacity letiště, které probíhá na základě 

přísných pravidel. Tato pravidla stanovuje především Evropská unie svými nařízeními 

a Mezinárodní asociace leteckých dopravců svým dokumentem Worldwide Slot Guidelines 

a Standard Schedules Information Manual.  

4.1 Slotová koordinace 

Vzhledem ke každoročnímu nárůstu počtu pohybů letadel a omezené kapacitě letišť bylo 

třeba nastavit pro letiště i letecké společnosti pravidla pro řízení kapacity leteckého provozu 

na letištích. Řízení kapacity letišť se provádí na základě přidělování letištních časů. Proces 

koordinace letištních časů je řízen prostřednictvím souborů standardů, nařízení a směrnic. 

[32] 

Letištní čas je dle Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 plánovaný čas přistání nebo odletu z letiště. 

Koordinace letištních časů je prováděna na základě požadavků leteckých společností na 

určitý letištní čas a v závislosti na kapacitě daného letiště je jim čas buď přidělen, nebo 

nabídnut jiný nejbližší volný letištní čas. Koordinace letištních časů slouží k maximálně 

efektivnímu řízení kapacity letištní infrastruktury. Pravidla přidělování letištních časů musí být 

pro všechny subjekty stejná. [32] 

Na koordinaci letištních časů se podílí především [33]: 

- letecké společnosti, jejich obchodní partneři, případně ostatní provozovatelé letadel,  

- vedení letiště, které spravuje a řídí chod letiště, 

- řízení letového provozu, které je zodpovědné za řízení letového provozu na letišti 

a ve vzdušném prostoru, 

- nezávislý koordinátor (na letištích 3. úrovně) nebo facilitátor (na letištích 2. úrovně), 

který je zodpovědný za efektivní přidělování letištních časů leteckým společnostem, 

jejich obchodním partnerům, nebo ostatním provozovatelům letadel, 

- vládní orgány, které jsou za letiště odpovědné.  

Letiště jsou pro účely koordinace rozdělena do tří kategorií podle vytíženosti. Na letištích 

1. úrovně je kapacita letištní infrastruktury dostatečná a je proto většinou vyhověno všem 

časovým požadavkům leteckých společností. Na těchto letištích proto téměř neprobíhá 
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koordinace letištních časů, pouze letecké společnosti zašlou handlingovou žádost 

s podrobnostmi o letu a žádost palivovému dodavateli. U letišť 2. úrovně v určitých částech 

dne, týdne, měsíce nebo roku překračuje poptávka leteckých společností kapacitu letiště. 

Z toho důvodu je potřeba pomocí koordinace letištních časů rozložit a usadit lety tak, aby 

byla po celou dobu kapacita letiště dostačující a nedocházelo ke zpožďování letů. 

Koordinace letů probíhá mezi facilitátorem a leteckou společností, přičemž facilitátor nabízí 

letecké společnosti dostupný letištní čas, který je co nejblíže požadovanému času. Na 

letištích 3. úrovně jsou problémy s poměrem kapacity letiště a poptávek leteckých 

společností největší. Na každém letišti 3. úrovně musí být nezávislý koordinátor, který 

aktivně řeší situaci s letištními časy. Podobně jako u letišť 2. úrovně probíhá koordinace 

letištních časů mezi koordinátory a leteckými společnostmi, přičemž koordinátor nabízí 

letecké společnosti dostupný letištní čas, který je co nejblíže požadovanému času. Některá 

letiště jsou však již tak přeplněná, že je na nich prakticky nemožné letištní čas získat – jedná 

se např. o letiště London Heathrow. Některá letiště mohou měnit úroveň letiště podle 

vytíženosti sezón – např. téměř všechna letiště na řeckých ostrovech jsou v zimní sezóně 

letiště 2. úrovně a v letní sezóně letiště 3. úrovně. [33]       

Za sérii letů je považováno pět a více po sobě jdoucích letů, které jsou provozovány ve 

stejný čas, den v týdnu a stejné sezóně. V případě, že letecká společnost odlétá alespoň 

80 % letů z vyžádané série, má následující stejnou sezónu nárok na tzv. historické sloty. To 

znamená, že letecká společnost má přednostní nárok na sloty pro stejnou sérii letů. Tento 

nárok lze letecké společnosti odebrat jen v případě vážných porušení. Pokud letecká 

společnost nevyužije historických slotů následující sezónu, letištní časy jsou přesunuty do 

tzv. slotového fondu k ostatním dostupným slotům, ze kterého jsou sloty alokovány na nově 

vyžádané lety. [33]      

Po celý rok probíhá na letištích 3. úrovně tzv. slot monitoring. Jedná se o permanentní 

proces kontroly, zda letecké společnosti a ostatní provozovatelé letadel dodržují sloty 

přidělené koordinátorem. Tento monitoring probíhá nejdříve před operováním letů, kdy se 

kontroluje především reálnost trvání letů z destinace do destinace. Dále probíhá kontrola 

dodržování slotů po letu. Ta probíhá tak, že se poměřuje přidělený slot s reálným časem 

příletu a odletu letadla. Následně letiště pošle letecké společnosti nebo provozovateli letadla 

např. měsíční hlášení letů, které byly provozovány s většími odchylkami od držených slotů. 

Letecká společnost nebo provozovatel letadla musí na report reagovat s vysvětlením, proč 

letadlo letělo s takovou odchylkou (důvod zpoždění atd.). [33]. 

Nové letištní časy jsou vyžadovány pomocí tzv. SCR (Slot Clearance Request) nebo SMA 

(Schedule Movement Advice) zpráv a vždy v UTC časech. SCR a SMA zprávy slouží taktéž 
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k mazání nebo úpravě letištních časů. SCR zprávy jsou používány na koordinovaných 

letištích (letiště 3. úrovně), zatímco SMA zprávy jsou používány na letištích s plánovaným 

provozem (letiště 2. úrovně). [34] 

4.2 Legislativa 

Otázku legislativy v oblasti slotové koordinace řeší Evropská unie především pomocí 

vydaných nařízení. 

4.2.1 Evropská unie (EU) 

Mezi hlavní cíle seskupení 28 evropských zemí v hospodářském a politickém partnerství 

patří mimo jiné jednotný trh, který umožňuje volný pohyb většiny zboží, služeb, kapitálu 

a osob. Jednotný trh se dotknul i cestování a dopravy. Změn se dočkala i oblast letecké 

dopravy, která je pro EU velmi důležitou ekonomickou složkou právě díky tomu, že 

usnadňuje a podporuje pohyb osob, zboží a služeb. [35] 

Vzhledem k sjednocování evropského trhu musela být i oblast letecké dopravy a slotové 

koordinace řádně legislativně ošetřena. Jako první nařízení týkající se slotové koordinace 

v rámci Evropské unie bylo Nařízení rady (EHS) č. 95/93 O společných pravidlech pro 

přidělování letištních časů na letištích Společenství. Toto nařízení následovalo Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 793/2004, které na základě získaných zkušeností 

upravovalo a doplňovalo některé části nařízení předchozího. Velice podstatným nařízením je 

však i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 545/2009. 

Evropská unie plní velmi významnou legislativní funkci, která je pro všechny členské státy 

závazná.  

4.2.1.1 Nařízení Rady (EHS) č.95/93 

Vzhledem k neustálému růstu letecké dopravy, nikoliv však letištní infrastruktury, dochází 

stále k častějšímu zahlcování a přetěžování letišť. Z tohoto důvodu bylo velice důležité začít 

regulovat tok letadel na letištích, a to za pomoci přidělování letištních časů. Proto byl dne 

18. ledna 1993 vydán dokument Nařízení rady (EHS) č. 95/93 O společných pravidlech pro 

přidělování letištních časů na letištích Společenství. [32]  

Toto nařízení bylo vydáno proto, aby srovnalo podmínky letištní koordinace na celém území 

Společenství. Přidělování letištních časů na koordinovaných letištích by mělo být vždy 

založeno na principu neutrality, průhlednosti a nediskriminace. Aby byly tyto principy 

splnitelné, měl by členský stát zodpovědný za letiště na svém území určit, která letiště budou 
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koordinovaná a na takových letištích následně zajistit jmenování neutrálního koordinátora. 

Tento koordinátor by měl zajistit přidělování letištních časů na základě rovnocenných 

podmínek pro všechny a co nejefektivněji. [32] 

Nařízení rady (EHS) č. 95/93 O společných pravidlech pro přidělování letištních časů na 

letištích Společenství se dělí na patnáct článků, ve kterých jsou obsaženy nejen definice, ale 

i důležitá pravidla a postupy. [32] 

Nařízení se týká přidělování letištních časů na koordinovaných letištích Společenství a jsou 

v něm vysvětlené velice podstatné pojmy, jako je letištní čas, nový vstupující, přímá doprava, 

plánovací období, letecký dopravce Společenství, koordinované letiště, plně koordinované 

letiště a letištní systém. Tento dokument dále popisuje podmínky pro koordinaci letišť. 

Definuje, že členský stát nemusí určit jakékoli letiště jako koordinované, pokud však členský 

stát chce stanovit kterékoli letiště jako koordinované, může tak za daných podmínek učinit, 

pokud jsou splněny základní principy neutrality, průhlednosti a nediskriminace. V případě, že 

je kapacita letiště pro provoz dostatečná, lze statut plně koordinovaného letiště zrušit, 

případně ho omezit jen na dobu nedostatečné kapacity letiště. [32] 

Nařízení se také zabývá podmínkami jmenování koordinátora a činnostmi, které je 

koordinátor povinen plnit. Členský stát, odpovědný za koordinovaná letiště na svém území, 

je povinen zajistit do role koordinátora právnickou nebo fyzickou osobu, která má potřebné 

znalosti o koordinaci letových řádů a svou úlohu bude plnit nezávisle, na základě neutrality, 

průhlednosti, nediskriminace a rovnocenných podmínek pro všechny. Koordinátor je pověřen 

nejen přidělováním letištních časů, ale také dohledem nad využíváním přidělených časů. 

Musí se také účastnit mezinárodních konferencí, které se týkají koordinace letištních časů. 

Jeden koordinátor může plnit funkci na více letištích. Koordinátor je povinen zúčastněným 

osobám sdělit informace týkající se historických letištních časů, požadovaných letištních 

časů (v případě prvního podání), přidělených letištních časů, dostupných letištních časů 

a všechna kritéria týkající se přidělování letištních časů. [32]  

 Dokument také rozebírá otázku koordinačního výboru. Členský stát je povinen zajistit na 

plně koordinovaném letišti, aby byl koordinátorovi přidělen koordinační výbor, a to jako 

poradní orgán. V koordinačním výboru mohou být letečtí dopravci, kteří využívají letiště 

pravidelně, řízení letového provozu nebo například zástupci letiště. Stejný koordinační výbor 

(podobně jako koordinátor) může být stanoven pro více letišť v členském státu. Hlavní 

úlohou koordinačního výboru je vydávání stanovisek k možnostem zvýšení kapacity, 

přidělování letištních časů (především ke stížnostem, způsobům monitoringu využívání časů 

a zásadám přidělování časů), možnostem zlepšení provozních podmínek a další. [32] 
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Příslušné orgány, které přidělují na koordinovaných letištích letištní časy, musí dvakrát ročně 

stanovit dostupnou kapacitu, dle které následně přidělují letištní časy. Dostupná kapacita se 

stanovuje v kooperaci se zástupci řízení letového provozu, leteckými dopravci, kteří využívají 

letiště pravidelně, celními a imigračními orgány a letištním koordinátorem. Stanovení 

dostupné kapacity letiště probíhá na základě obecně uznaných metod, především pomocí 

analýzy požadovaného provozu a možnosti mu vyhovět. Výsledná dostupná kapacita je 

následně komunikována koordinátorovi letiště, a to s dostatečně dlouhým předstihem před 

prvním koordinováním letištních časů na následující sezónu a konferencí týkající se letových 

řádů. [32] 

Toto nařízení stanovuje povinnost leteckým dopravcům, kteří plánují provoz na 

koordinovaném nebo plně koordinovaném letišti, poskytnout letištnímu koordinátorovi 

všechny požadované informace. Postupy a podmínky při přidělování letištních časů jsou 

další nedílnou součástí dokumentu. Jsou zde zmíněna základní pravidla, jako je např. nárok 

na historické sloty, upřednostnění obchodní letecké dopravy v případě nemožnosti přidělení 

všech požadovaných letištních časů a další. Koordinátor se vždy musí snažit přidělit 

požadovaný letištní čas, pokud je volný, a to pro jakýkoliv druh letectví včetně všeobecného. 

Pokud nemůže koordinátor vyhovět všem požadavkům na letištní čas, musí zaslat leteckému 

dopravci nabídku na nejbližší možný volný letištní čas spolu s odůvodněním, proč 

požadovaný letištní čas nemohl získat. Letečtí dopravci jsou oprávněni si mezi sebou 

vyměňovat nebo převádět letištní časy, jakákoliv změna však podléhá schválení koordinátora 

a má dané podmínky. Stížnosti na přidělené časy jsou v kompetenci koordinačního výboru. 

[32] 

Nařízení dále specifikuje podmínky, za kterých může členský stát rezervovat na plně 

koordinovaných letištích některé letištní časy pro vnitrostátní pravidelnou dopravu. Jedná se 

o letiště v okrajových nebo rozvojových regionech, kde je daná trasa definována jako velice 

podstatná pro hospodářský růst regionu, trasy sloužící pro výkon služeb veřejného zájmu 

a trasy a letištní časy, které jsou vyčleněné členským státem pro pravidelnou vnitrostátní 

dopravu. [32] 

Pool neboli fond letištních časů musí být zřízen na každém plně koordinovaném nebo 

koordinovaném letišti pro každé koordinované období. Ve fondu se nachází letištní časy, 

které byly nově vytvořené, nevyužité, vrácené v sezóně nebo na konci sezóny leteckým 

dopravcem nebo se uvolnily z jiného důvodu. Za daných podmínek je možné odebrat 

leteckým dopravcům nevyužité letištní časy a vrátit je zpět do fondu letištních časů. 

V případě sérií letů musí letecký dopravce využít alespoň 80 % letištních časů, které pro 

tento účel získal, aby stejnou sérii mohl získat i na příští sezónu. V opačném případě jsou 
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letištní časy celé série vráceny do letištního fondu a jsou k dispozici všem. Dále je zde 

specifikována problematika nově vstupujících subjektů. [32] 

V tomto nařízení jsou definována možná opatření pro případ, že jsou letečtí dopravci 

Společenství znevýhodňováni na letištích třetích zemí. Jedná se o neposkytnutí 

srovnatelného zacházení leteckým dopravcům Společenství, jako je poskytováno leteckým 

dopravcům třetích zemí na území členských států, poskytování výhodnějšího přístupu 

k leteckým dopravcům třetích zemí než dopravcům Společenství a podobně. [32] 

Dokument stanovuje termín a obsah zprávy o působení nařízení po uvedení v platnost, 

kterou musí předložit Komise Evropskému parlamentu a Radě. Stanovuje také nejzazší 

termín pro odevzdání návrhu Komise, na základě kterého se rozhodne o přezkoumání nebo 

zachování nařízení. [32] 

4.2.1.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 793/2004 

Vzhledem k neustálému celosvětovému rozvoji letecké dopravy bylo třeba tento vývoj ošetřit 

i z právního hlediska. Z toho důvodu bylo dne 21. dubna 2004 vydáno nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 793/2004, které upravuje a doplňuje některá ustanovení 

v dokumentu nařízení Rady (EHS) č. 95/93 O společných pravidlech přidělování letištních 

časů na letištích Společenství. Toto nařízení vychází ze závěrů zasedání Evropské rady ve 

Stockholmu, které proběhlo ve dnech 23. a 24 března 2001. [36] 

Kvůli zajištění co nejefektivnějšího využití limitované kapacity letišť bylo třeba, na základě 

předchozích zkušeností z provozu, upravit, upřesnit nebo doplnit některá 

ustanovení původního dokumentu. V tomto nařízení je, s ohledem na mezinárodní 

terminologii, zaveden výraz „letiště s plánovaným provozem“, který nahrazuje pojem 

„koordinované letiště“ a výraz „koordinované letiště“, který nahrazuje pojem „plně 

koordinované letiště“. V nařízení je dále vyjádřena potřeba stanovit postavení koordinačního 

výboru a zástupců členských států v pozici pozorovatelů, definovat postupy a pravidla pro 

přidělování letištních a traťových časů, stanovit podmínky pro přidělení historických slotů tzv. 

historických práv a mnoho dalšího. [36] 

Nařízení obsahuje články podle nařízení Rady (EHS) č. 95/93 a jejich změny, náhrady 

a doplnění. [36] 

4.2.1.3 Sděleni o uplatňování nařízení (ES) č. 793/2004 

Dokument Sdělení o uplatňování nařízení (ES) č. 793/2004 o společných pravidlech pro 

přidělování letištních časů na letištích Společenství má vyhodnotit, zda je uplatňováno 

nařízení (ES) č. 793/2004, kterým bylo změněno nařízení (EHS) č 95/93. Nařízení (ES) 



35 

 

č. 793/2004 bylo přijato dne 21. dubna 2004. Cílem nařízení bylo přezkoumat a upravit 

nařízení (EHS) č. 95/93 tak, aby byly na kapacitně přetížených letištích Společenství 

přidělovány letištní časy co nejefektivněji a dle stanovených pravidel. [37] 

Tři roky po vstupu nařízení v platnost má Komise povinnost předložit Radě a Evropskému 

parlamentu sdělení o uplatňování nařízení. Na základě této povinnosti zahájila Komise dne 

23. ledna 2007 komunikaci ohledně nedostatků nařízení se subjekty, kterých se nařízení 

přímo týká, a mají s ním praktické zkušenosti. Komise získala 44 připomínek od subjektů, 

kteří spadají do následujících skupin: vnitrostátní orgány, letečtí dopravci, regionální a místní 

orgány, letiště, sdružení a organizace zúčastněných subjektů, koordinátoři přidělování 

letištních časů a jiní (např. Eurocontrol). [37] 

Z připomínek subjektů vyplývá šest hlavních bodů. Subjekty v prvé řadě poukazují na 

krátkou dobu platnosti nařízení (tři roky), a tím pádem ztížené stanovení kritických bodů 

nařízení. Jako další problém definují letečtí dopravci nedostatek letištní kapacity na 

přetížených letištích a požadují navýšení kapacity letišť. Letiště vyzdvihují pozitiva nařízení, 

avšak vzhledem k rychlému růstu letecké dopravy je třeba i nadále řešit kapacitní problémy 

letišť a jejich efektivní využití. Některá letiště proto v této souvislosti navrhla i několik nových 

pravidel a zásad. Co se týká postupů přidělování letištních časů definovaných v nařízení 

(ES) č. 793/2004, všechny subjekty se shodly na tom, že došlo ke značnému zlepšení, 

ačkoliv je velmi obtížné zlepšení z pohledu efektivnosti změřit. Členské státy a letiště oceňují 

existenci sankcí a rovnocenných opatření v případě zneužití letištních časů, které mají velmi 

významný vliv na chování leteckých dopravců. Zlepšení leteckých dopravců nastalo již 

pouhou existencí postihů bez potřeby jejich použití. Koordinátoři letištních časů nové 

nařízení taktéž vyzdvihují, upozorňují však, že i v tomto směru je stále prostor pro zlepšení. 

Především v oblasti nových vstupů, lokálních pravidel a specifikace úlohy koordinátora. [37] 

Ve sdělení je dále uvedeno, že pravidlo nově vstupujících dopravců má velmi omezený vliv 

na hospodářskou soutěž a na lepší využití omezené kapacity letišť. Co se týká koordinátorů 

letištních časů, ukázalo se, že neutralita a nezávislost není všude dodržována tak, jak je 

definováno v nařízení. V případě, že jsou splněny všechny body nařízení, se mohou lokální 

zásady flexibilněji přizpůsobit lokálním podmínkám, aby mohly být na přetížených letištích 

lépe využity existující letištní časy. Dále je ve sdělení zmíněno, že existence sankcí 

a rovnocenných opatření, které brání zneužití letištních časů, mají velmi pozitivní vliv na 

efektivnější využívání kapacity letišť. [37] 

Ačkoliv přineslo nové nařízení mnoho pozitivních změn a vylepšení, Komise musí stále 

vylepšovat a regulovat kritické a problematické body nařízení. Vylepšení stávajícího nařízení 
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bude možné pomocí interpretačního nástroje, kde budou vysvětlena potřebná ustanovení, 

nebo dojde k částečnému přezkoumání znění. [37]   

4.2.1.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 545/2009 

Tímto nařízením se mění nařízení (EHS) č. 95/93 O společných pravidlech přidělování 

letištních časů na letištích Společenství. Vzhledem k dopadu celosvětové hospodářské 

a finanční krize v letech 2008 a 2009 na leteckou dopravu, bylo třeba upravit podmínky 

týkající se historických slotů. Vzhledem k poklesu objemu leteckého provozu v zimní sezóně 

2008/2009 a letní sezóně 2009, hrozilo leteckým dopravcům, že v případě nevyužití 80 % 

přidělených letištních časů o historické sloty přijdou. Proto byl tímto nařízením zrušen článek 

10b a změněn článek 10a Nařízení EHS č. 95/93. Těmito změnami v nařízení byli 

koordinátoři oprávněni přiznat historické sloty na zimní sezónu 2009/2010 a letní sezónu 

2010 i těm leteckým dopravcům, kteří vlivem krize nevyužili minimálních 80 % přidělených 

letištních časů. [38] 

4.3 Standardy 

Hlavní organizací, která aktivně řeší oblast slotové koordinace z pohledu standardů 

a manuálů je Mezinárodní asociace leteckých dopravců. 

4.3.1 Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) 

Postupy a pravidla slotové koordinace byly třeba celosvětově sjednotit, a to především kvůli 

sjednocení podmínek přidělování slotů a zjednodušení komunikace mezi jednotlivými 

subjekty slotové koordinace. Z toho důvodu vydává IATA dva velice podstatné dokumenty 

pro slotovou koordinaci, a to soubor celosvětově uznávaných postupů pro přidělování slotů - 

Worldwide Slot Guidelines (WSG) a manuál, který obsahuje soubor standardů, 

doporučených postupů, formátů zpráv atd. - Standard Schedules Information Manual (SSIM). 

Mezinárodní asociace leteckých dopravců oba dokumenty, jak WSG tak SSIM, pravidelně 

reviduje a aktualizuje. Informace v dokumentech jsou tak prakticky stále aktuální 

a problematika slotové koordinace je tak čím dál podrobněji definována. [33, 34]      

IATA je z pohledu slotové koordinace nepostradatelným členem.  

4.3.1.1 Worldwide Slot Guidelines (WSG) 

Dokument Worldwide Slot Guidelines je soubor celosvětově platných postupů a časových 

rámců, které poskytují pokyny pro řízení přidělování letištních časů. WSG je vydáván 



37 

 

organizací IATA a zabývá se sjednocením souboru standardů pro správu a plánování 

letištních časů na koordinovaných letištích. [39] 

Koordinace letištních časů – tedy přidělených časů pro přistání a vzlet - je nutná především 

z důvodu předcházení přeplněnosti na vytížených letištích, která nejsou z pohledu 

infrastruktury dostatečná k uspokojení poptávky leteckých společností a ostatních 

provozovatelů letadel. Správa letištních časů je také potřebná pro efektivní plánování využití 

letištních kapacit. Koordinátorem letištních slotů by měl být vždy nezávislý subjekt 

a přidělování slotů musí probíhat spravedlivým způsobem na základě rovnocenných 

podmínek pro všechny. [40] 

Celosvětové pokyny a postupy pro letištní časy (WSG) jsou vytvářeny již od roku 1974 a jsou 

výsledkem společného jednání leteckých společností s koordinátory letištních časů a dalšími 

zúčastněnými členy jako jsou např. řídící orgány letišť. Soubor norem poskytuje praktické 

řešení řízení nedostatku kapacity letišť, které lze použít na jakémkoliv letišti po celém světě 

v každé sezóně. V dokumentu je použit termín “koordinace“ pro alokování letištních časů na 

koordinovaných letištích 3. úrovně a schválení operování plánovaných letů na letištích 

2. úrovně. Dokument WSG je vzhledem k rychlému rozvoji letecké dopravy a nových 

předpisů neustále revidován a aktualizován. [33]      

Dokument WSG je uspořádán do sekcí zaměřených na opatření, principy a procesy. Ačkoli 

jsou postupy v dokumentu považovány jako nejlepší osvědčené řešení v praxi pro 

celosvětové použití, některé státy mohou mít legislativu upravující některé nebo všechny 

části tohoto dokumentu. WSG je však dokument uznávaný mnoha regulačními orgány pro 

správu a koordinaci letištních slotů. V mnoha případech byly tyto standardy začleněny do 

místních a vnitrostátních právních předpisů. [33] 

Struktura dokumentu je rozdělena na tři hlavní části. Po úvodní části dokumentu, kde se 

nachází krátký popis WSG, kalendář koordinačních aktivit a změny k předchozímu vydání 

WSG, následuje první část dokumentu, která obsahuje kapitoly 1-6, druhá část dokumentu, 

která obsahuje kapitolu 7-9 a nakonec třetí část, která obsahuje kapitolu 10-12. [33] 

První část dokumentu se nazývá „Opatření“ a definuje základní pojmy a definice týkající se 

koordinace letišť jako například jaké jsou cíle koordinace letišť, kdo jsou příslušné 

zúčastněné strany v koordinaci letišť, jaké jsou podmínky letištní koordinace, jak jsou letiště 

navržena, co je letištní slot a jaké jsou základní principy letištní koordinace. Dále popisuje 

úlohu IATA v koordinaci letišť a obsahuje základní informace o dokumentu WSG, popis IATA 

slotových konferencí, všeobecné informace na použití manuálů a vzdělávání v oblasti slotové 

koordinace. Dokument dále obsahuje definice letiště první, druhé a třetí úrovně, popisuje 

úlohy leteckých společností v oblasti slotové koordinace, úlohy letišť jednotlivých úrovní 
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a handlingových agentů. V případě letišť druhé úrovně je popsána role facilitátorů 

a podmínky jejich jmenování a u letišť třetí úrovně je popsána role koordinátorů 

a koordinační komise a podmínky jmenování koordinátorů. Dále je zde analýza poptávky 

a kapacity, podmínky změny úrovně letiště z úrovně jedna na úroveň dva a z úrovně dva na 

úroveň tři a naopak z úrovně tři na úroveň dva a z úrovně dva na úroveň jedna. Dále se zde 

nachází podmínky dočasné změny úrovně letiště, podmínky oznámení změny úrovně, 

sezónní přezkoumání kapacity letiště a podmínky snížení kapacity letiště. [33] 

Druhá část dokumentu se nazývá „Principy“. Jsou zde popsány klíčové principy přidělování 

slotů na letištích druhé úrovně, komunikaci týkající se nastavení letového řádu, priority pro 

přidělování slotů, změny letových řádů a monitorování dodržování letových řádů. Dále jsou 

zde definovány základní principy alokování slotů na letištích třetí úrovně, všeobecné priority 

přidělování slotů, hlavní a dodatečná kritéria pro začátek procesu přidělování slotů, držení 

a vracení slotů, které nebudou využity, nárok na historické sloty a pravidlo udržení si 

historických slotů - „používej nebo ztrať“. Mimo jiné také řeší pravidla výměn a převodů slotů 

mezi leteckými společnostmi. Druhá část dokumentu dále obsahuje definice a základní 

principy slot monitoringu, proces analýzy před a po operování a funkci koordinačního výboru 

v rámci slot monitoringu. [33] 

Třetí část dokumentu se nazývá „Procesy“. Ta se věnuje autorizovaným zástupcům a jejich 

komunikaci týkající se slotové koordinace, kalendáři koordinačních aktivit, dostupnosti 

letištních kapacit a v neposlední řadě také historickým slotům. Dále obsahuje také proces při 

úvodním vyžadování slotů a s tím související popis použití kódů a doplňkových informací. 

Nachází se zde také informace o slotových konferencích a aktivitách po konferenci, správě 

slotové čekací listiny, alokování slotů pro ad hoc lety a změně dne operování. V závěru třetí 

části dokumentu se nachází abecedně seřazený popis odborných termínů a zkratek, které 

byly použity v dokumentu a hypertextové odkazy na přílohy WSG, které doplňují dokument 

o aktualizované informace a nezbytné formuláře. Jedná se například o formulář pro změnu 

úrovně letiště, aktualizovaný seznam kontaktů na slotové koordinace jednotlivých letišť, 

úrovně letišť a další. [33] 

4.3.1.2 Standard Schedules Information Manual (SSIM) 

Jedná se o manuál vydávaný organizací IATA, který obsahuje soubor standardů, 

doporučených postupů, formátů zpráv, postupů zpracování dat atd. SSIM stanovuje pravidla 

a formát komunikace mezi leteckými společnostmi (případně jejich obchodními partnery) 

a koordinátory nebo facilitátory ohledně letových řádů. Dále obsahuje seznamy IATA kódů 

typů letadel, letišť, leteckých společností, terminálů a údaje o časových pásmech a rozdílech 
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mezi lokálním a UTC časem. Dokument SSIM je aktualizován vždy 1. března každý rok. 

Cílem manuálu je sjednotit a zjednodušit manipulaci s letovými řády. [34] 

Při komunikaci leteckých společností s koordinátorem/facilitátorem ohledně letových řádů 

musí být přesně stanovena forma komunikace. V dokumentu jsou proto popsány jednotlivé 

prvky potřebné při tvorbě letových řádů. Pro správnou funkčnost musí být každý prvek řádně 

popsán a musí mu být přiřazen jediný význam. Dále jsou zde popsána základní pravidla 

formátování prvků za účelem provádění konkrétních funkcí. SSIM také obsahuje 

standardizované normy uspořádání letových řádů. Použitím těchto předem stanovených 

norem je zajištěn správný výklad a snadné čtení letového řádu všemi příjemci. [34] 

S cílem umožnit leteckým společnostem zasílat letištím a dalším obchodním partnerům 

plánované, aktuální nebo změněné letové řády v elektronické podobě, byly dohodnuty 

standardní jednotné formáty takovýchto zpráv. Jedním z těchto formátů jsou tzv. Standard 

Schedules Messages (SSM). Ty byly rozšířeny o tzv. Ad Hoc Schedule Messages (ASM), 

které řeší „ad hoc“ změny v letových řádech, které byly již dříve zaslány na letiště a další 

obchodní partnery. Jedná se o změny, které letový řád ovlivňují jen v jednotlivých termínech. 

Může se jednat o nový let, zrušený let, změnu trasy, časů, typu letadla atd. Formáty 

takovýchto zpráv jsou určeny k pokrytí širší škály funkcí plánování a řízení operací, než jsou 

nezbytné v případě základních změn letových řádů, které jsou uvedeny v přechozí kapitole. 

[34] 

SSIM dále obsahuje standardní principy a postupy, které jsou třeba k vyžadování letištních 

slotů. Je zde podrobně popsáno vyžadování, rušení, změny slotů, dotazy na dostupnost 

slotů, dotazy na držené sloty, čekací listiny a mnoho dalších potřebných informací týkající se 

slotové koordinace. V dokumentu jsou dále popsány formáty, standardy a pravidla pro 

hromadný přenos letových řádů mezi počítačovými systémy a popis standardů, které se 

týkají minimálního času připojení (MCT) pro zpracování dat pomocí počítačových systémů. 

V dokumentu SSIM také nesmí chybět definice použité v manuálu a jejich popis. [34] 

Přílohy dokumentu, které jsou popsány písmeny A až J a X, obsahují doplňkové 

a upřesňující informace a kódy nutné k možnosti tvoření slotových zpráv. V přílohách jsou 

uvedené IATA kódy letadel, kódy skupin letadel, ICAO kódy letadel, kategorie, dekódovací 

seznam a další detailní informace tykající se typů letadel. V přílohách lze dále najít kódy 

stravovacích služeb, typy letů, indikátory terminálů pro cestující, dvoupísmenné kódy zemí 

a jejich rozdíl mezi lokálním a UTC časem a mnoho dalších nezbytných údajů. [34] 
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SCR/SMA zprávy 

Dokument SSIM je jedním z nejdůležitějších dokumentů pro slotovou koordinaci. Stanovuje 

jasná pravidla pro vyžadování, rušení a změnu letištních slotů. Tyto činnosti jsou nejčastěji 

procesovány pomocí tzv. SCR (Slot Clearance Request) nebo SMA (Schedule Movement 

Advice) zpráv a vždy v UTC časech. SCR zprávy jsou používány na koordinovaných letištích 

(letiště 3. úrovně), zatímco SMA zprávy jsou používány na letištích s plánovaným provozem 

(letiště 2. úrovně). [34] 

 

SCR/SMA zprávy se skládají ze tří základních částí, a to záhlaví, informačního datového 

řádku případně řádků a zápatí [34]: 

 

SCR 

/slots@airline.com 

S20 

12JAN 

PRG 

NXY1234 XY1235 29MAR24OCT 1234567 18973H HRGHRG1110 1200HRGHRG JJ2 

SI FLIGHTS WILL BE OPERATED FROM TERMINAL 3 

GI BRGDS SLOT COORDINATOR / XY AIRLINES  

 

Záhlaví: 

SCR - typ zprávy: SCR (Slot Clearance Request)  

/ - email odesílatele zprávy 

S20 - označení sezóny dle IATA – “S“ – Summer = letní sezóna nebo “W“ – Winter = 

zimní sezóna plus dvě čísla, které označují rok. V tomto případě se tedy jedná o letní sezónu 

roku 2020 

12JAN - datum odeslání SCR zprávy ve formátu DDMMM 

PRG - letiště, na kterém je vyžadován slot; dle IATA třípísmenných zkratek letiště 

 

Informační datový řádek: 

NXY1234 XY1235 29MAR24OCT 1004007 18973H HRGHRG1110 1200HRGHRG JJ2 

1      2  3     4     5    6   7   8        9      10         11     12 13 

1 – Kód akce – definuje funkci datového řádku – N = nový slot, D = mazání slotu, C/R = 

změna slotu atd.  

2 – Příletové informace – označují dvoupísmenný (IATA) nebo třípísmenný (ICAO) kód 

leteckého dopravce plus minimálně tři a maximálně čtyři číslice jako číslo letu  
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3 – Odletové informace – označují dvoupísmenný (IATA) nebo třípísmenný (ICAO) kód 

leteckého dopravce plus minimálně tři a maximálně čtyři číslice jako číslo letu  

4 – Období – vyznačuje období, na které jsou sloty vyžadovány. Období je značeno ve 

formátu DDMMM (dvě číslice označující den a tři písmena označující měsíc). 

5 – Dny operování – označuje dny, kdy bude let operován ve formě číslic 1 – 7 (den 1 = 

pondělí, den 2 = úterý, …, den 7 = neděle) 

6 – Počet sedadel – označuje počet sedadel v letadle v tříčíselném formátu. V datovém 

řádku výše se jedná o 189 sedadel. V případě prázdného přeletu nebo cargo letů je počet 

sedadel označen jako 000. 

7 – Typ letadla – označuje typ letadla pomocí IATA kódu ve formátu kombinace čísel 

a písmen. V datovém řádku se jedná o Boeing 737-800, který má označení 73H.   

8 – Příletový let – označuje destinace, ze kterých letadlo přiletí 

9 – Čas příletu – definuje čas příletu z předchozí destinace  

10 – Čas odletu – definuje čas odletu do další destinace 

11 – Odletový let – označuje destinace, do kterých letadlo poletí 

12 – Kód typu operování – označuje typ operování – J = pravidelný let, C = charterový let, 

P = prázdný přelet, X = technické mezipřistání, O = speciální let atd. První písmeno označuje 

typ operování při příletu a druhé písmeno označuje typ operování při odletu. 

13 – Frekvence – označuje frekvenci letů. V datovém řádku je označena “2“ což znamená, 

že bude let provozován každý druhý týden. V případě, že je let operován každý týden, číslice 

za kódem typu operování nebude. 

Zápatí: 

SI – Supplementary Information = doplňkové informace k SCR zprávě  

GI – General Information = Všeobecné informace jako je např. poděkování, podpis atd.     

 

Tabulka č. 8 obsahuje kódy akce SCR/SMA zpráv, které definují účel zprávy. Levý sloupec 

obsahuje kódy slotových požadavků letecké společnosti a pravý sloupec obsahuje kódy 

odpovědí letištního koordinátora nebo facilitátora na požadavky letecké společnosti. Tabulka 

č. 9 obsahuje popis kódů typů operování. Typ operování definuje, o jaký typ letu se jedná 

(charterový let, pravidelný let, prázdný přelet atd.). Detailně popsané příklady nejčastěji 

používaných slotových zpráv ze strany leteckých společností i letištního koordinátora jsou 

uvedené v příloze 6 této práce.             
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Tabulka 8 Kód akce SCR zprávy [41] 

 

 

Tabulka 9 Kódy typu operování [41] 
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5 Metody použité v práci 

5.1 Ganttův diagram 

Karol Adamiecki (1866 – 1933), polský inženýr a provozovatel ocelárny byl prvním člověkem, 

který navrhnul Ganttův diagram a nazval ho harmonogramem. Stalo se tak roku 1896 díky 

zájmu Adamieckiho o nové techniky řízení. V roce 1911 přišel se svou vlastní verzi grafu 

americký inženýr Henry Laurence Gantt (1861 – 1919). Vzhledem k tomu, že Adamiecki 

nepropagoval své práce v jiném jazyce než v polštině nebo ruštině, diagram byl pojmenován 

po Henrym L. Ganttovi, který působil v západních zemích. Ganttův diagram byl a stále je 

považován za revoluční. Až do osmdesátých let 20. století byly diagramy vypracovávány 

ručně a každá změna projektu znamenala složité přepracování. V současné době jsou díky 

počítačům Ganttovy diagramy jednoduché na vypracování i následné úpravy. [42]       

Ganttův diagram je velmi užitečnou a přehlednou formou zobrazení naplánovaných aktivit 

v čase. Tento nástroj je velmi využívaný v projektovém řízení. Ganttův diagram je vyobrazen 

v úsečkové grafické formě, přičemž naplánované aktivity jsou zobrazené na svislé ose a čas 

na ose vodorovné. [42] 

Sloupce grafu jsou rozděleny na stejně velké dílky, které představují stejný časový údaj 

(minuty, hodiny, dny, měsíce atd.). Řádky jsou rozdělené na díly, přičemž každý řádek 

představuje jednu naplánovanou činnost. Většinou barevně označené dílky v řádku 

představují jednotlivé aktivity v čase. Barvy, případně jiné označení dílků se mohou lišit podle 

typu úkolu, zodpovědné osoby atd. Díky Ganttovu diagramu lze na první pohled vidět 

naplánovaný úkol, jeho začátek a konec, časovou náročnost, případné překrytí aktivit atd. 

Jednoduše řečeno, Ganttův diagram jasně a přehledně zobrazuje kdy a co má kdo udělat 

a jak dlouho by to mělo trvat. [42] 
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Tabulka 10 Příklad Ganttova diagramu [42] 

 

 

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aktivita 1             

Aktivita 2             

Aktivita 3             

Aktivity 4             

Aktivita 5             

 

Ganttův diagram je vhodný pro plánování harmonogramu v případě menších projektů. 

V případě projektů větších se stává graf nepřehledným. Hlavní výhodou Ganttova diagramu 

je jeho jednoduchost a srozumitelnost. Hlavní nevýhodou je malé množství informací, které 

se do grafu vejde. [42] 

Na obrázku č. 3 a 4 v kapitole 2 (pozemní odbavení) je zobrazena jedna z možnosti využití 

Ganttova diagramu v letectví. V manuálu společnosti Airbus – Aircraft characteristics - airport 

and maintenance planning – jsou pomocí Ganttova diagramu zobrazeny jednotlivé úkony 

pozemního odbavení, jejich časová náročnost a začátek a konec jednotlivých aktivit. [3] 

5.2 Generátory náhodných čísel 

Náhodná čísla jsou prakticky každodenní součástí našeho života. Většina lidí si pod tímto 

pojmem představí např. hod mincí nebo kostkou, losování loterie atd. Nejčastěji se však 

v dnešní době setkáváme s náhodnými čísly v oblasti IT, kde se využívá např. pro šifrování, 

simulování, programování, modelování atd. Generování náhodných čísel je hojně využito 

i v hazardu, např. ve výherních automatech. [43]    

Náhodná čísla mohou být generována různými způsoby. Použití určitého typu generátoru 

náhodných čísel záleží na účelu využití náhodných čísel. Generátory se dělí na generátory 

pravých náhodných čísel, které se skrývají pod zkratkou TRNG (True Random Number 

Generator) a generátory pseudonáhodných čísel, které mají zkratku PRNG (Pseudo-

Random Number Generator). Každý typ generátoru pracuje na jiném principu a je vhodný 

pro odlišné účely. [43] 

Generátor náhodných čísel byl v diplomové práci použitý na generování pevně ohraničených 

množin čísel pro tvorbu slotových požadavků do SCR zpráv s následným dekódováním do 
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operačního plánu pro přepis do Ganttových diagramů pro další zpracování. První množinou 

bylo generování typu letadla, druhou množinou bylo generování Load Factoru (obsazenosti) 

z dopředu definovaného intervalu (rozptylu) a třetí množinou bylo vygenerování STA 

(plánovaného času příletu) s vypočítaným STD (plánovaným časem odletu), což 

představovalo padesát minut jako standardní průletový čas.  

5.2.1 Generátory pseudonáhodných čísel - PRNG 

(Pseudo-Random Number Generator) 

Pseudonáhodná čísla ze své podstaty nejsou tak náhodná, jak by se mohlo zdát. Jelikož 

počítače nedokáží sami od sebe fungovat v jakémsi náhodném režimu, ale fungují podle 

předem stanoveného klíče, generování náhodných čísel musí být zajištěno pomocí 

algoritmů. Tyto algoritmy pracují s různými matematickými vzorci a předem danými 

tabulkami. Díky tomu je možné získat čísla, které vypadají jako náhodná – od toho byl 

odvozen název “pseudonáhodná“ čísla. Generátory pseudonáhodných čísel spadají, kvůli 

své závislosti na algoritmech a matematických výpočtech, mezi softwarové generátory. [43] 

Rychlost a jednoduchost patří mezi hlavní výhody PRNG. Generátory pseudonáhodných 

čísel jsou schopné generovat velká množství čísel za velmi krátký čas. Nežádoucím jevem je 

v tomto případě časté opakování čísel. V ideálním případě by se čísla neměla opakovat 

vůbec nebo jen minimálně. Moderní generátory pseudonáhodných čísel disponují dlouhými 

číselnými řadami, které však nejsou nekonečné a po čase dochází k opakování výstupních 

čísel. Další výhoda PRNG spočívá v tom, že na rozdíl od TRNG nepotřebuje další veličiny 

a k dosažení výsledku je pro generátor dostačující počítač. [43] 

V praxi se generátory pseudonáhodných čísel využívají tam, kde nijak zásadně nepřekáží 

nebo je naopak vyžadováno opakování se výsledků. Často jsou proto uplatněny při 

modelování nebo simulacích. PRNG se používá také například u náhodného přehrávání 

hudby v přehrávačích, kde nijak zásadně nevadí přehrání stejné písničky vícekrát. Naopak 

nevhodné využití generátorů pseudonáhodných čísel je v oblastech, kde je naprosto 

nezbytné, aby byla čísla a generovaná posloupnost nepředvídatelná. Jedná se např. 

o šifrování, oblast hazardu atd. [44] 

5.2.2 Generátory pravých náhodných čísel - TRNG 

(True Random Number Generator)  

Generátory pravých náhodných čísel jsou většinou hardwarového typu. Příkladem 

jednoduchého, čistě mechanického generátoru může být ruleta nebo losovací zařízení 

loterie. Většinou se však jedná o kombinaci hardwarové a softwarové části, přičemž software 
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generuje náhodná čísla na základě dat (fyzikálních veličin) zpracovaných hardwarem. Mezi 

využívané fyzikální veličiny může patřit např. atmosférický šum nebo radiace (gama záření, 

rentgenové záření, kosmické záření atd.). [43]   

Hlavní výhodou generátorů pravých náhodných čísel je nepředvídatelnost generované 

posloupnosti a neperiodičnost. Generovány jsou skutečně náhodná čísla, která se nedají 

předpovědět jinak, než pomocí matematické pravděpodobnosti. Nevýhodou je delší časová 

náročnost, která souvisí s hardwarovým zdržením při získávání dat a jejich zpracováním. [43] 

Generování pravých náhodných čísel patří mezi nejbezpečnější techniky, proto se často 

využívají v oblasti kryptografie. Dále jsou tyto generátory hojně používané v hrách 

a hazardních hrách, a to z toho důvodu, aby hra nemohla být ovlivněna, a aby nemohl být 

odhalen algoritmus a tím pádem výsledná čísla. [43] 
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6 Návrh generátoru požadovaných 

kapacit pro potřeby modelování 

Generátor požadovaných kapacit odbavovacích přepážek (CKI), jako požadavky trhu 

leteckých společností směřovaných na provozovatele letišť, respektive poskytovatele 

handlingových služeb, byl vypracován ve volně dostupném vývojovém prostředí LAZARUS 

a následné zkompilování zdrojového kódu bylo zabezpečeno implementovaným 

kompilátorem jazyku Free Pascal. Samotné volbě vývojového prostředí předcházela 

jednoduchá analýza, která jednoznačně prokázala, že nejjednodušší a nejrychlejší řešení 

úlohy pro potřeby modelování základních vstupních údajů se jeví již výše zmíněné prostředí 

LAZARUS. 

Kompilování zdrojového kódu si vyžadovalo práci s dvěma následujícími knihovnami jazyka 

Free Pascal: 

 CRT knihovna byla použita na možnou změnu barvy pozadí a textu v standardním 

textovém režimu, 

 GRAPH knihovna byla aplikována na aktivování grafického režimu (módu), 

prostřednictvím kterého se spouští základní obrazovka úvodní nabídky vytvořeného 

generátoru. 

6.1 Deklarační část navrženého generátoru 

požadovaných kapacit 

K sestrojení generátoru bylo nutné v první řadě zadefinovat samotnou deklarační část ve 

vývojovém prostředí LAZARUS, kde byly detailně vyspecifikovány všechny použité knihovny, 

proměnné a konstanty číselného typu pro další potřebné výpočty, zadefinování polí, jakožto 

i proměnné typu řetězců na práci s výstupním/vstupním souborem v textovém formátu. Níže 

je uveden vývojový diagram zdrojového kódu deklarační části generátoru, kde je věnována 

pozornost definování jednotlivých sedačkových kapacit letadel, ke kterým budou 

generátorem přiřazované jednotlivé typy letadel nejčastěji používaných pro přepravu 

cestujících v civilním letectví na základě statistických údajů získaných z Letiště Košice pro 

potřeby psaní této závěrečné práce. 
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6.1.1 Vývojový diagram zdrojového kódu 

Obrázek č. 20 vyobrazuje vývojový diagram zdrojového kódu deklarační části navrženého 

generátoru požadovaných kapacit. 

Zdrojový kód deklarační části navrženého generátoru požadovaných kapacit je dostupný na:   

https://github.com/palkoden/scr_airport_data_generator/blob/master/generator_parts/const.p

as 

 

 

Obrázek 20 Vývojový diagram deklarační části navrženého generátoru požadovaných 

kapacit 
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6.2 Spuštění generátoru 

Pro spuštění generátoru požadovaných kapacit odbavovacích přepážek byl zkompilovaný 

“.exe“ soubor, který v první části aplikace aktivuje grafický mód k zobrazení základní 

obrazovky úvodní nabídky. Základní obrazovka generátoru nabízí možnost volby čtyř oken, 

které je možné aktivovat stisknutím příslušné numerické klávesy. 

 

Úvodní nabídka generátoru: 

1. Input Data Preparation – Příprava vstupních hodnot pro generování 

požadovaných údajů 

2. SCR Data Generating – Generování SCR zpráv – slotových požadavků 

3. Airport Data Generating – Generování denních plánů letů 

4. Exit – Ukončení práce s generátorem 

 

 

Obrázek 21 Základní obrazovka úvodní nabídky generátoru 
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6.2.1 Vývojový diagram zdrojového kódu 

Obrázek č. 22 zobrazuje vývojový diagram zdrojového kódu spuštění generátoru. 

Zdrojový kód spuštění generátoru je dostupný na: 

https://github.com/palkoden/scr_airport_data_generator/blob/master/generator_parts/run.pas 

 

Obrázek 22 Vývojový diagram spuštění generátoru 
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6.3 Vložení vstupních hodnot pro generování 

Pro možnost vložení vstupních hodnot do generátoru požadovaných kapacit odbavovacích 

přepážek je třeba stisknout numerickou klávesu „1“, která má za následek deaktivaci 

grafického módu obrazovky a následnou aktivaci textového režimu, kde je potřeba, aby 

uživatel vyplnil tato následující základní pole: 

a) zadání kódu letiště v IATA formátu, pro které je slotový požadavek určen, 

b) zadání sezóny, pro kterou se budou v IATA formátu SCR zprávy generovat 

(S20/W20, kde S20 představuje letový řád v letní sezóně 2020 a W20 představuje 

letový řád v zimní sezóně 2020/2021), 

c) zadání data, ke kterému mají být v IATA formátu vygenerované zprávy a které bude 

uvedené v záhlaví SCR zprávy, 

d) zadání data letu, respektive série vygenerovaných letů pro potřeby slotové 

koordinace, 

e) vložení počtu generovaných letů během provozu letiště za 24 hodin, ke kterým se 

budou generovat další požadované údaje, 

f) vložení střední hodnoty pro Load Factor (tzv. obsazenosti letadla v „%“), od které 

bude generátor vytvářet údaje v zadefinovaném možném rozptylu (intervalu). 

Standardní hodnota podle asociace IATA se používá „75“. Je to hodnota obsazenosti 

sedačkové kapacity letadla pro potřebu modelování, simulace a další optimalizační 

výpočty, 

g) vložení hodnoty velikosti rozptylu generovaných hodnot pro Load Factor, pomocí 

kterého bude zabezpečena různorodost vygenerovaných údajů ve stanoveném 

intervalu ohraničeném hodnotami +/- rozptylu. Nejčastěji je používána hodnota 

„10“ jako procentuální hodnota rozptylu.  

 

Následně, po vložení vstupních hodnot, je deaktivovaný textový mód, atributy videa 

(barev pozadí a textu) jsou nastavené do standardních hodnot a opětovně je aktivovaný 

grafický mód. 
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Obrázek 23 Obrazovka pro vložení vstupních hodnot generátoru 

 

 

Obrázek 24 Obrazovka po vložení požadovaných vstupních hodnot generátoru 
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6.3.1 Vývojový diagram zdrojového kódu 

Obrázek č. 25 zobrazuje vývojový diagram zdrojového kódu vložení vstupních hodnot pro 

generování. 

Zdrojový kód vložení vstupních hodnot pro generování je dostupný na: 

https://github.com/palkoden/scr_airport_data_generator/blob/master/generator_parts/input_d

ata.pas 

 

 

Obrázek 25 Vývojový diagram vložení vstupních hodnot pro generování 
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6.4 Generování SCR zpráv – slotových 

požadavků 

Aktivování samotného generátoru slotových požadavků se vykoná stisknutím numerické 

klávesy „2“ ze základní obrazovky nabídky, kde po vyvolání uvedené nabídky dochází 

k spuštění příkazu „RANDOMIZE“ a následně k vygenerování slotových požadavků 

leteckých společností v IATA formátu na základě vložených vstupních údajů a dalších 

výpočtových operací tak, aby celá SCR zpráva byla zobrazena na obrazovce počítače 

v textovém módu. Po vygenerování údajů na obrazovce se stisknutím klávesy „Enter“ 

vykonává návrat do základní obrazovky nabídky s opětovnou deaktivací textového a aktivací 

grafického režimu. Vygenerované údaje v IATA formátu je možno ukládat do textového 

souboru pro potřeby dalšího zpracování v podmínkách dekódování, respektive spuštění 

simulace potvrzení/zamítnutí požadavku, ve formátu SCR zprávy. 

 

 

Obrázek 26 Obrazovka generátoru s vygenerovanou SCR zprávou 
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6.4.1 Vývojový diagram zdrojového kódu 

Obrázek č. 27 zobrazuje vývojový diagram zdrojového kódu generování SCR zpráv – 

slotových požadavků. 

Zdrojový kód generování SCR zpráv – slotových požadavků je dostupný na: 

https://github.com/palkoden/scr_airport_data_generator/blob/master/generator_parts/scr_ge

nerator.pas 
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Obrázek 27 Vývojový diagram generování SCR zpráv – slotových požadavků 

 

6.5 Generování denního plánu letů 

Ke spuštění generátoru požadovaných kapacit odbavovacích přepážek je potřeba stisknout 

numerickou klávesu „3“ ze základní obrazovky úvodní nabídky, kde se po aktivování 

uvedené volby aktivuje procedura (složený příkaz) „RANDOMIZE“ s následným 

vygenerováním požadovaných letištních údajů podle již zadaných vstupních hodnot a dalších 

výpočtových operací tak, aby všechny potřebné údaje byly zapsané jako výstupní textový 

formát do souboru „data“ s příponou .txt pro další operace ve formě Ganttových diagramů 

zpracovaných v MS Excel s možností grafického zobrazení a číselného ohodnocení 

problematiky počtu odbavovacích přepážek na letišti. Samotné zobrazení vygenerovaných 

požadovaných údajů na obrazovce počítače je řešené standardním textovým módem 

s použitím knihovny „CRT“ pro potřeby barevného zobrazení úvodního řádku (pojmenování 

názvu sloupců). Po vygenerování požadovaných údajů a jejich následném zapsání do 
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souboru v textovém formátu se stisknutím klávesy „Enter“ aktivuje návrat do základní 

obrazovky úvodní nabídky generátoru s aktivací grafického módu. 

 

 

Obrázek 28 Vygenerování požadovaných údajů generátorem 
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6.5.1 Vývojový diagram zdrojového kódu 

Obrázek č. 29 zobrazuje vývojový diagram zdrojového kódu generování denního plánu letů. 

Zdrojový kód generování denního plánu letů je dostupný na: 

https://github.com/palkoden/scr_airport_data_generator/blob/master/generator_parts/airport_

data_generator.pas 
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Obrázek 29 Vývojový diagram generování denního plánu letů 
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6.6 Ukončení aplikace generátoru 

Generátor letištních údajů požadovaných kapacit odbavovacích přepážek je možné ukončit 

stisknutím klávesy „E“ ze základní obrazovky úvodní nabídky generátoru. Samotné ukončení 

aplikace obsahuje deaktivování grafického módu, aktivování textového módu a nastavení 

atributů videa do standardních hodnot. Pro ukončení aplikace generátoru byl použitý cyklus 

„REPEAT – UNTIL“, kde je dopředu definovaná podmínka načtení klávesy „E“. 

6.7 Zdrojový kód, dokumentace ke zdrojovému 

kódu, kompilace a spuštění programu 

Zdrojový kód, vytvořený jako část diplomové práce, byl umístěn na veřejné úložiště kódu 

GitHub, a to do tzv. repozitáře na adrese: 

https://github.com/palkoden/scr_airport_data_generator.  

Ve výše zmíněném úložišti se nachází: 

 kompletní zdrojový kód generátoru v programovacím jazyce Pascal, 

 zkompilovaný zdrojový kód generátoru do formátu spustitelné aplikace s příponou 

“.exe” pro operační systémy Windows, 

 zdrojový kód, rozdělený do jednotlivých částí, podle jeho funkčnosti, 

 vývojové diagramy ve formátu “.jpg”, které popisují funkčnost a princip činnosti celého 

generátoru. 

Úložiště GitHub bylo vybráno především z důvodu: 

 otevřeného a jednoduchého přístupu ke zdrojovému kódu (uživatel se nemusí jakkoli 

registrovat a má volný přístup ke zdrojovému kódu), 

 možnosti “forku” zdrojového kódu - tedy postupu, kdy si uživatel může vytvořit 

kompletní kopii jakékoli verze generátoru a jeho kód si dle svého uvážení upravovat, 

 jasného a přehledného verzování generátoru, což zajišťuje verzovací nástroj Git, 

 sledovatelnosti a dohledatelnosti všech změn v kódu a jejich autorů. 

Repozitář je veřejně dostupný a kdokoli si z něj může celý zdrojový kód (nebo jeho část, 

případně vývojové diagramy) stáhnout a zkompilovat si jej pro své operační prostředí (např. 

pro operační systém Linux). Kód není závislý na žádných zdrojích operačního systému 

Windows a může být (po zkompilování do podoby spustitelné aplikace) spuštěn na jakémkoli 

operačním systému, který spustitelné aplikace podporuje a pro který existuje kompilátor kódu 

pro jazyk Pascal. Uživatelé s operačním systémem Windows si mohou stáhnout již 

zkompilovaný soubor “.exe”, který se nachází v repozitáři ve složce “releases”. 
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Je-li nutno zdrojový kód kompilovat, je možno k tomu využít několika různých nástrojů. 

Nejjednodušším postupem pro obyčejného uživatele je program  FPC (Free Pascal 

Compiler), který je zdarma ke stažení na webových stránkách https://www.freepascal.org/. 

Alternativně je možno použít i vývojového prostředí Lazarus, které bylo použito pro vytvoření 

generátoru, nebo jakéhokoliv jiného kompilátoru, schopného kompilovat jazyk Pascal do 

spustitelného binárního souboru. 
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7 Aplikace vygenerovaných údajů do 

Ganttových diagramů 

Pro potřebu možnosti grafického zobrazení vygenerovaných údajů na časové ose byla 

zvolená aplikace Microsoft Excel, kde bylo pomocí využití funkce podmíněného formátování 

umožněno zobrazovat přehled vygenerovaných letů v čase. Z Ganttova diagramu je možné 

získat informace, jak požadavky leteckých společností ovlivňují jednotlivé prvky infrastruktury 

letiště a následné možnosti další aplikace metod operační analýzy k dosažení co nejlepšího 

optima pro řízení provozních kapacit letiště jako celku.  

Pro účel představení generátoru bylo vygenerováno dvacet náhodných letů v rámci otvírací 

doby letiště, tedy 24 hodin. Charakteristiky letů, především typy letadel a jejich sedačkové 

kapacity, byly inspirovány reálnými statistickými údaji nejčastěji používaných letadel pro 

přepravu cestujících na Letišti Košice. Pro stanovení obsazenosti letadla byla použita 

standardní hodnota obsazenosti letadla, která je podle IATA 75%. Pro variabilitu 

vygenerovaných letů byl stanoven rozptyl obsazenosti +/- 10%, přičemž hodnota 75 % 

stanovená asociací IATA je brána jako střední hodnota. Čas příletu a odletu letadla generuje 

generátor náhodně a je definován jen standardní průletový čas 50 minut.  

Po vygenerování letů, které se zobrazí v podobě Ganttových diagramů v programu Microsoft 

Excel, lze vyčíst detaily jednotlivých letů, jako je typ letadla, počet odlétajících cestujících, 

obsazenost letadla a časy příletů a odletů, které jsou současně přehledně graficky zobrazeny 

v diagramu v čase. Tyto lety jsou následně automaticky porovnány s dostupnými kapacitami 

na letišti a v dolní části diagramu barevně odliší celkový počet potřebných stojánek 

a odbavovacích přepážek ve stejný čas (v rámci desetiminutových intervalů). V případě, že 

v některé části dne dochází ke krytí více letů, a tím pádem není k dispozici dostatek 

prostředků pro odbavení letadla dle požadavků leteckého provozovatele, v diagramu se 

automaticky kritická místa označí černou barvou, což dle legendy pod diagramem, 

upozorňuje koordinátora na nedostatek prostředků k odbavení letadla. Taková místa musí 

následně koordinátor optimalizovat, a to většinou pomocí koordinace letištních časů. To 

obnáší posunutí letu na čas, kdy bude na letišti k dispozici vše potřebné k co nejrychlejšímu 

odbavení letadla.  

Ganttovy diagramy jsou uvedeny v plné velikosti (A3) v přílohách 1 - 5 této závěrečné práce. 

Podrobný popis na zmenšených vybraných výsecích Ganttových diagramů je k dispozici níže 

na obrázcích č. 30 – 36.  
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Obrázek 30 Požadované kapacity stojánek 

 

Diagram požadovaných kapacit stojánek na obrázku č. 30 graficky zobrazuje v čase lety 

požadované leteckými společnostmi. Diagram obsahuje časovou osu, která reprezentuje 

otvírací dobu letiště, což je v tomto případě 24 hodin a je rozdělena na cyklické intervaly, 

které jsou 10 minut. Diagram dále obsahuje informace o typu letadla (A/C – Aircraft), 

plánovaném času příletu (STA – Scheduled Time of Arrival) a odletu (STD – Scheduled Time 

of Departure) letadla. Generátor pracuje se  standardním průletovým časem (GT – Ground 

Time) 50 minut. 
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Obrázek 31 Požadované kapacity stojánek – posouzení 

 

Na obrázku č. 31 je graficky vyobrazeno, v jakých časech budou obsazeny stojánky 

jednotlivými lety. Číslo „1“ v diagramu, dle binární soustavy, označuje potřebu stojánky ve 

stanoveném čase. Ostatní neoznačená místa jsou definována jako „0“ – není potřeba 

stojánka. Takový diagram slouží jako příprava pro zápis do binárních matic a s využitím 

optimalizačních metod a operací s vektory může sloužit k nalezení nejoptimálnějšího řešení 

při hledání nejbližšího dostupného slotu. Na letišti, které bylo inspirováno reálnými 

podmínkami Letiště Košice, jsou k dispozici čtyři stojánky. Tento diagram přehledně 

zobrazuje, kde se požadavky leteckých společností kryjí a zda letiště zvládne odbavit 

všechny lety dle požadavků leteckých společností. Barevná lišta vyznačuje obsazenost 

stojánek v desetiminutových cyklech a počet potřebných stojánek je definováno v legendě 

pod grafem (0 stojánek – modrá, 1 stojánka – zelená, 2 stojánky – žlutá atd.). Z pohledu 

obsazenosti stojánek lze všechny požadované lety schválit. 
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Obrázek 32 Požadované kapacity odbavovacích přepážek 

 

Diagram požadované kapacity odbavovacích přepážek na obrázku č. 32 graficky zobrazuje 

v čase lety požadované leteckými společnostmi. Diagram obsahuje časovou osu, která 

reprezentuje otvírací dobu letiště, což je v tomto případě 24 hodin a je rozdělena na cyklické 

intervaly, které jsou 10 minut. Mimo jiné diagram také obsahuje podrobnosti o letu jako je typ 

letadla (A/C – Aircraft), obsazenost letadla (LF - Load Factor), počet odlétajících cestujících 

(PAX – Passengers), plánovaný čas příletu (STA – Scheduled Time of Arrival) a plánovaný 

čas odletu (STD – Scheduled Time of Departure). Další informace se týkají otevření, zavření 

a počtu potřebných odbavovacích přepážek. Jelikož musí být odbavovací přepážky otevřeny 

minimálně dvě hodiny před odletem letadla a zavřeny půl hodiny před odletem letadla, 

dochází k automatickému přepočítání času otevření a zavření odbavovacích přepážek od 

času plánovaného odletu letadla. Tyto časy jsou v diagramu následně taktéž zobrazeny 

(Open CKI, Close CKI). V diagramu se pracuje s otevřením dvou odbavovacích přepážek na 

let (CKI – Check-in), jelikož je to nejčastěji požadovaný počet odbavovacích přepážek 

leteckými společnostmi. 
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Obrázek 33 Plánované aktivity odbavovacích přepážek 

 

Diagram plánovaných aktivit odbavovacích přepážek na obrázku č. 33 je převeden do 

číselného zobrazení v čase. Číslo „1“ v diagramu, dle binární soustavy, označuje potřebu 

stojánky ve stanoveném čase. Ostatní neoznačená místa jsou definována jako „0“ – není 

potřeba stojánka. Takový diagram slouží jako příprava pro zápis do binárních matic 

a s využitím optimalizačních metod a operací s vektory může sloužit k nalezení 

nejoptimálnějšího řešení při hledání nejbližšího dostupného slotu.  Na každý let, jak již bylo 

zmíněno, je potřeba otevřít dvě odbavovací přepážky, a to dvě hodiny před odletem a zavřít 

půl hodiny před odletem letadla.  
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Obrázek 34 Plánované aktivity odbavovacích přepážek – posouzení 

 

Na obrázku č. 34 je graficky zobrazeno, kolik odbavovacích přepážek bude potřeba otevřít 

pro každý let a v jakém čase. Pro každý požadovaný let je potřeba otevřít dvě odbavovací 

přepážky, což značí číslo „2“ v diagramu. Počet dostupných odbavovacích přepážek na letišti 

je deset, a i v tomto případě je počet inspirován reálnými podmínkami Letiště Košice. Tento 

diagram přehledně zobrazuje, kde se požadavky leteckých společností kryjí a zda letiště 

zvládne odbavit všechny lety dle požadavků leteckých společností. Barevná lišta vyznačuje 

obsazenost odbavovacích přepážek v desetiminutových cyklech a počet potřebných 

odbavovacích přepážek je rozlišeno v legendě pod grafem (0 přepážek – modrá, 2 přepážky 

– zelená, 4 přepážky – žlutá atd.). Z pohledu obsazenosti odbavovacích přepážek lze 

i v tomto případě všechny požadované lety schválit. 
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Obrázek 35 Požadované kapacity stojánek – překročení kapacity 

 

Diagram požadovaných kapacit stojánek na obrázku č. 35 graficky zobrazuje v čase lety 

požadované leteckými společnostmi. Na diagramu lze vidět, stejně jako u předchozích 

diagramů, 24 hodinovou časovou osu, která reprezentuje otvírací dobu letiště, rozdělenou na 

cyklické intervaly, které jsou 10 minut. Dále jsou v diagramu informace o typech letadel 

a plánovaný čas příletu a odletu z letiště. V diagramu je současně graficky zobrazena doba, 

po kterou bude letadlo stojánku využívat. Na rozdíl od předchozích diagramů zde však 

dochází ke krytí více letů v podobném čase. 
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Obrázek 36 Požadované kapacity stojánek – překročení kapacity – posouzení 

 

Na obrázku č. 36 je graficky vyobrazeno, v jakých časech budou obsazeny stojánky 

jednotlivými lety. Číslo „1“ v diagramu, dle binární soustavy, označuje potřebu stojánky ve 

stanoveném čase. Ostatní neoznačená místa jsou definována jako „0“ – není potřeba 

stojánka. Takový diagram slouží jako příprava pro zápis do binárních matic a s využitím 

optimalizačních metod a operací s vektory může sloužit k nalezení nejoptimálnějšího řešení 

při hledání nejbližšího dostupného slotu. Na letišti jsou, stejně jako u předchozích diagramů, 

k dispozici čtyři stojánky. Tento diagram přehledně zobrazuje, kde se požadavky leteckých 

společností kryjí a zda letiště zvládne odbavit všechny lety dle požadavků leteckých 

společností. Barevná lišta vyznačuje obsazenost stojánek v desetiminutových cyklech 

a počet potřebných stojánek je rozlišeno v legendě pod grafem (0 stojánek – modrá, 

1 stojánka – zelená, 2 stojánky – žlutá atd.). V diagramu je na barevné liště vidět černě 

vyznačená část, která značí nedostatek stojánek pro odbavení všech letů dle požadavků 

leteckých společností. Tuto situaci je nezbytné řešit pomocí slotové koordinace a lety 

překoordinovat v čase tak, aby byla kapacita dostatečná pro všechny lety.  
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Shrnutí 

Na obrázku č. 30 a 31, který obsahuje požadované kapacity stojánek, lze vidět, že je 

kapacita stojánek pro požadované lety dostatečná. Ovšem v čase mezi 15:50 a 16:00 budou 

obsazeny tři ze čtyř dostupných stojánek na letišti a je třeba této části dne věnovat kvůli 

většímu provozu pozornost. Sloty však lze z pohledu dostupnosti stojánek v tomto případě 

schválit leteckým společnostem dle jejich požadovaných časů.  

 Obrázek č. 32, 33 a 34 se týká požadované kapacity odbavovacích přepážek totožných letů 

jako v případě obrázku 30 a 31. Tyto diagramy upozorňují na využití osmi z deseti 

odbavovacích přepážek dostupných na letišti v čase mezi 15:10 – 15:50. I v tomto případě 

lze sloty z pohledu dostupnosti odbavovacích přepážek schválit, je však třeba věnovat této 

části dne pozornost, jelikož zde dochází k přiblížení k maximální kapacitě odbavovacích 

přepážek. 

Diagramy na obrázcích č. 35 a 36 byly vytvořeny na ukázku překročení dostupné kapacity 

stojánek. Z těchto diagramů lze vyčíst, že v čase mezi 17:50 a 18:00 dochází k překročení 

dostupné kapacity požadovanou kapacitou. V časech mezi 17:10 a 18:40 se v diagramu 

nachází pět slotových požadavků leteckých společností, přičemž na letišti se nachází pouze 

čtyři dostupné stojánky. V takové chvíli je nezbytné situaci řešit pomocí slotové koordinace 

a lety optimalizovat v čase tak, aby byly stojánky dostupné pro všechny lety a odbavení 

všech letadel proběhlo bez zpoždění. Optimalizace letů pomocí slotové koordinace musí 

probíhat na základě přísných pravidel, transparentně a nediskriminačně. Přednostně jsou 

vyřízeny lety, které mají nárok na historické sloty, následují lety, o které bylo zažádáno dříve. 

Lety, o které bylo zažádáno naposledy a nelze je v požadovaných časech odbavit, je třeba 

optimalizovat a nabídnout letecké společnosti, nebližší volný slot, kdy bude na letišti dostatek 

kapacity a prostředků pro odbavení letu. Praktické příklady SCR/SMA zpráv, pomocí kterých 

komunikují letecké společnosti a letiště ohledně slotů, se nachází v příloze 6 této práce.  

Ganttovy diagramy jsou velmi vhodným nástrojem pro řízení kapacity letišť 1. úrovně. Provoz 

na těchto letištích nebývá tak hustý a kritické časy z pohledu kapacity tu bývají v rámci 

maximálně několika hodin za den. Ganttovy diagramy jsou proto pro tato letiště přehledný 

a plně funkční nástroj. 

Ganttovy diagramy letištním koordinátorům nabízí jednoduché a přehledné grafické 

zobrazení všech požadovaných časů příletů a odletů na/z letiště na období dle individuální 

potřeby, a to i se všemi potřebnými detaily o letech. V Ganttových diagramech současně 

automaticky probíhá i posouzení, zda je na letišti k dispozici dostatek prostředků k odbavení 

letadla. Letištnímu koordinátorovi tak umožnuje rychlou orientaci v letovém řádu a v již 

potvrzených letech a okamžitou odpověď letecké společnosti, ve které požadované sloty buď 
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schválí, nebo nabídne nejbližší možný volný slot, kdy bude na letišti k dispozici dostatek 

prostředků pro odbavení letu.    

Generátor a Ganttovy diagramy lze přizpůsobit individuálním potřebám a údajům prakticky 

kteréhokoliv letiště. Využitelnost je na téměř všechny prvky infrastruktury letiště od 

odbavovacích přepážek přes prostředky pozemní technické obsluhy po vzletové a přistávací 

dráhy. Lze je však využít i pro plánování personálních potřeb na letišti. Zatímco generátor je 

vhodný v podmínkách modelování, v případě aktuálních a reálných SCR zpráv dochází 

k transformaci do Ganttových diagramů pro další zpracování. Tyto nástroje jsou velice 

vhodné pro řešení velkého množství otázek týkající se kapacity letišť, ať už pro aktuální 

situaci nebo predikci. 
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8 Závěr 

Názory na leteckou dopravu se liší. Někdo ji zatracuje kvůli svému strachu z létání nebo 

třeba dopadům na životní prostředí, jiní na létání nedají dopustit a oceňují pohodlné 

překonávání velkých vzdáleností za krátký čas, které jim letectví poskytuje. Ačkoliv se řadí 

letecká doprava mezi nejmladší druhy dopravy, její rozvoj je velice rychlý. Rok od roku se 

poptávka v oblasti letecké dopravy zvyšuje a stává se dostupnější pro čím dál tím více lidí. 

Každý rok proto dochází k celosvětovému růstu počtu letů, což vytváří velký tlak na kapacitu 

mnoha letišť.  

Mnoho letišť se blíží ke svému kapacitnímu maximu, což způsobuje velká provozní zpoždění 

a snižuje kvalitu služeb letiště. Je proto nezbytné kapacitu letišť řídit, a to především pomoci 

slotové koordinace. Správa letištních časů je nezbytná pro efektivní plánování využití 

limitované kapacity letišť.  

Cílem této práce, který byl splněn, bylo vytvoření efektivního, jednoduchého a přehledného 

nástroje, který bude sloužit k usnadnění řízení kapacity letiště. Výstupem diplomové práce je 

navržení generátoru požadovaných kapacit pro potřeby modelování a simulace a následné 

porovnání požadovaných kapacit leteckých společností s dostupnými kapacitami letiště 

pomocí Ganttových diagramů. Generátor byl vypracován ve vývojovém prostředí LAZARUS 

a samotná kompilace zdrojového kódu byla řešena prostřednictvím implementovaného 

kompilátoru Free Pascal. Vstupní údaje generátoru jsou chápány jako požadavky trhu 

jednotlivých leteckých společností, které jsou následně porovnávány s kapacitními 

možnostmi letiště. Výstupní data se zobrazují pomoci Ganttových diagramů v programu 

Microsoft Excel a slouží k upozornění na kritická místa, která jsou následně nezbytná 

optimalizovat pomocí koordinace letištních časů. 

Pro potřebu vstupních dat jsou v práci místo reálných letů pomocí generátoru vytvořené 

simulace charakteristik letů Pro získání těchto údajů je nejdříve třeba do generátoru zadat 

vstupní data, jako je například počet generovaných letů, střední hodnotu pro Load Factor, 

rozptyl pro Load Factor a další. Výsledné údaje se následně automaticky vygenerují 

a přehledně zobrazí v čase pomocí Ganttových diagramů.  

Tento generátor lze rozšířit dle individuální potřeby každého letiště o další data, funkce, 

vstupní údaje a výstupní údaje. Jedná se například o zakomponování kapacity bezpečnostní 

kontroly, pasové kontroly, čekáren, třídírny zavazadel, dráhového systému letiště, ale 

i prostředků pozemní technické obsluhy, což letištím pomůže řešit kapacitní problematiku na 



73 

 

základě individuálních potřeb a komplexněji. Mimo plánování, koordinace a optimalizace letů 

lze pomocí generátoru taktéž plánovat lépe a jednodušeji potřebné počty zaměstnanců na 

období dle individuální potřeby. Generátor je pro tyto účely nejvhodnější pro letiště 1. úrovně. 

Letiště 2. a 3. úrovně většinou využívají pro potřebu koordinace letištních časů 

profesionálních a sofistikovaných systémů, za jejichž používaní a správu platí externím 

společnostem. 

Generátor je však v praxi použitelný i pro letiště 2. úrovně a 3. úrovně. Pro tato letiště je 

generátor vhodný pro účely predikce hustoty provozu, dostupné kapacity a obslužné 

schopnosti letiště. Podle zadaných vstupních dat je generátor schopný poukázat na 

nedostatek prostředků sloužících k odbavení všech predikovaných letů (počet odbavovacích 

přepážek, stojánek, ale i třeba prostředků pozemní technické obsluhy atd.) a případnou 

potřebu jejich doplnění. Generátor dále slouží k určení částí dne, kdy dochází ke špičkám. 

Generátor může také sloužit k zodpovězení otázek, které je třeba řešit v masterplanu (plánu 

dlouhodobého rozvoje) letiště.  

Především pro letiště 1. úrovně a 2. úrovně je generátor taktéž vhodný nástroj pro analýzu 

potřeby změny úrovně letiště, a to z letiště 1. úrovně na letiště 2. úrovně, letiště 2. úrovně na 

letiště 3. úrovně, anebo naopak snížení úrovně, což je však v dnešní době velmi ojedinělým 

jevem. Letiště může tímto způsobem dojít k rozhodnutí, že úroveň letiště sníží nebo naopak 

zvýší jen na jednu sezónu, a to například z důvodu velmi silného provozu pouze v jedné 

sezóně. Tento jev je velice častý například na letištích na řeckých ostrovech (v zimní sezóně 

je kapacita letiště dostačující, v letní sezóně je však zájem leteckých společností enormní 

a letiště by byla zahlcena, proto je koordinace letištních časů nezbytná) nebo v zimních 

střediscích, kde je dominantní sezóna zimní. Rozhodnutí o podání žádosti o změnu úrovně 

probíhá po analýze vytíženosti letiště a míry potřeby letiště koordinovat kvůli zvyšující se 

hustotě provozu.  
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