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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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1 ÚVOD 

 
Téma bakalářské práce jsem volil tak, aby bylo spojeno s řízením letového provozu. O 

oblast letectví se zajímám již od studia na základní škole a rád bych v ní našel po 

dokončení vysoké školy Fakulty dopravní ČVUT své uplatnění. 

 

Prvním krokem bylo setkání s metodikem ŘLP ČR, s.p., Ing. Tomášem Dukou, který mi 

navrhl téma ohledně racionalizace navigační infrastruktury na letištích v ČR, kde letové 

provozní služby poskytuje ŘLP ČR, s.p. Výsledek bakalářské práce může mít reálné 

uplatnění, neboť tato problematika je v současné době aktuálně řešena a po dohodě s 

doc. Ing. Jakubem Hospodkou, Ph.D. jsem neváhal a toto téma zvolil pro svoji 

bakalářskou práci. 

 

Cílem práce je provést analýzu aktuální navigační infrastruktury na již zmíněných 

letištích a, v souladu s Prováděcím nařízením komise (EU) 2018/1048, navrhnout její 

vhodnou optimalizaci a vyčíslit finanční úspory ŘLP ČR, s.p. 

 

V rámci snahy zredukovat míru zpožděných letů v důsledku velkého počtu letadel a tím 

celkově zefektivnit pohyby v evropském vzdušném prostoru, bylo vydáno Prováděcí 

nařízení komise (EU) 2018/1048. Od roku 2030 tak budou evropští provozovatelé 

navigační infrastruktury zavázáni poskytovat k přiblížení na letiště primárně družicovou 

navigaci. Zachována musí být také jedna alternativa v podobě konvenčního systému, 

v případě, že by nebylo možné přiblížení za pomoci družicové navigace provést. Toto 

bude využíváno pro přiblížení za podmínek CAT I, za horších meteorologických 

podmínek, tedy při CAT II nebo CAT III, bude nadále možné užití primárně konvenčních 

systémů, neboť pro takové případy stále technologie není na požadované úrovni. 

 

Navržené řešení optimalizace navigační infrastruktury se bude opírat jak o provozní, tak 

ekonomickou stránku situace. Navrženo bude pro všechny dráhy na čtyřech letištích 

v České republice – konkrétně na LKPR, LKTB, LKMT a LKKV, kde letištní službu řízení 

poskytuje ŘLP ČR, s.p.  
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2 Přiblížení podle přístrojů 
 
Z hlediska letu IFR se jedná o závěrečnou fázi letu za účelem přistání. Údaje o poloze 

jsou získávány z aktuálních informací z palubních přístrojů. Příletová trať – STAR – 

začíná na konci letové cesty, resp. na ni navazuje v bodě či místě radionavigačního 

zařízení.  

Přiblížení podle přístrojů se dělí na pět po sobě jdoucích úseků. Tyto úseky jsou 

zavedeny z důvodu odlišných charakteristik letu, jako ochrana letadla před objekty a jsou 

navzájem odděleny fixy. Jedná se o tyto úseky:  

• Příletová trať 

• Úsek počátečního přiblížení 

• Úsek středního přiblížení 

• Úsek konečného přiblížení 

• Úsek nezdařeného přiblížení [1] 

 

Přiblížení podle přístrojů je rozdělováno na 2D a 3D přiblížení, konkrétněji: 

• 2D přiblížení druhu A s MDH ≥75m (250ft)  

• 3D přiblížení druhu A s MDH ≥75m (250ft) 

• 3D přiblížení druhu B s MDH <75m (250ft) [38] 

 

2.1 2D přiblížení 
 
2D přiblížení je takové přiblížení, kdy posádka letounu má souvislé informace o poloze 

pouze v horizontálním směru, nikoli však ve vertikálním. Nasměrování letadla na 

přistávací dráhu je bezpečně realizovatelné, správné klesání je však nutné průběžně 

kontrolovat s ohledem na absenci elektronické skluzové roviny. Realizováno to bývá 

třemi způsoby: kontrolou aktuální výšky s předepsanými hodnotami na jednotlivých 

bodech či fixech, pomocí tabulek na mapě přiblížení podle přístrojů a prostým výpočtem. 

[1] Nejčastěji je 2D přiblížení prováděno metodou CDFA, kdy existují dvě různá 

provedení. Pomocí ručně vypočteného profilu klesání nebo za pomoci profilu klesání 

vypočteného palubním vybavením, jako je bravo-VNAV nebo SBAS. [38] Na začátku 

sestupové roviny je zvolena pilotem vertikální rychlost klesání, která se postupně 

upravuje dle ověřování výšky na již zmíněných bodech. Čím více takových bodů a fixů 

je, tím je vyšší přesnost ideálního sestupu. [1] 
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Existuje několik zařízení, díky kterým lze provést 2D přiblížení. Nejčastějšími jsou 

například ILS bez elektronické skluzové roviny, všesměrový maják VOR a nesměrový 

maják NDB. [1] Postupy RNP APCH LNAV a RNP APCH LP jsou uváděny jako hlavní 

zástupci družicové navigace. [2] 

 

2.1.1 Kurzový maják LOC 
 
Prvním přiblížením v této kategorii je přiblížení ILS s absencí elektronické skluzové 

roviny (GP – Glide Path). Je využíváno na letištích, kde je momentálně GP mimo provoz 

(ILS GP INOP – Instrument Landing System Glide Path Inoperative), nebo na letištích, 

kde bylo přiblížení ILS zcela bez skluzové roviny vystavěno (LOC ONLY – Localizer 

Only). Informace o směrovém vedení je po celou dobu zajištěna. Výšková složka je 

získávána následně výpočtem, či kontrolována v tabulkách s optimální výškou 

v závislosti na fixech, které jsou umístěny v určité vzdáleností od prahu RWY. Localizer 

je instalován v prodloužené ose dráhy. [1] 

 

Pro konečné přiblížení je třeba naladit na palubním přístroji správný kmitočet daného 

localizeru. Během přibližování k prodloužené ose dráhy se ručička ILS indikátoru začne 

pohybovat směrem do středu přístroje. Je třeba provést změnu kurzu tak, aby ručička 

udržovala střední rysku, neboť právě ta zabezpečí korektní směr letadla. Snos větru je 

eliminován odpovídajícím vybočením letadla. Pokud je v bodě MAPt (Missed Approach 

Point) získána vizuální reference pro přistání, bude následovat pokračování v přistání, 

v opačném případě je zahájena fáze nezdařeného přiblížení. [1] 

 

2.1.2 Všesměrový maják VOR 
 
Všesměrový radiomaják VOR se pro přístrojové přiblížení nejčastěji používá v kombinaci 

s měřičem vzdálenosti DME. Posádka takto dostane přesnou informaci o poloze letadla 

vůči majáku VOR. Zařízení jsou spolu sdružena, nicméně je možné i použití 

samostatného majáku VOR a nezávislého DME. [7] 

Nosný kmitočet zařízení VOR je modulován dvěma samostatnými signály (referenčním 

a proměnným) o totožné frekvenci 30 Hz. Zatímco referenční signál se neliší se změnou 

polohy letadla, proměnný signál má právě takový fázový posuv, jakou má letoun úhlovou 

polohu vůči majáku vzhledem k magnetickému severu. Díky fázovému rozdílu obou 

signálů pak palubní přístroje dokážou určit polohu letadla vzhledem k jednomu 

z třísetšedesáti tzv. radiálů, vycházejících ze zařízení VOR. [1] 
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Používá-li se daný VOR k přiblížení letadla na přistání, umisťuje se obvykle mimo osu 

dráhy, avšak stále v její blízkosti přímo na letišti. Minimální rovina sestupu je stanovena 

na 4,3 %, maximální pak 6,5 %, za ideální gradient klesání se dnes považuje 5,2 %. [1] 

 

Při přiblížení metodou VOR/DME je výška letadla kontrolována pomocí tabulky udávající 

optimální výšku v závislosti na určité vzdáleností od prahu RWY, resp. od zařízení DME, 

či rychlostní a časovou tabulkou zveřejněnou taktéž na mapě přiblížení. Tyto hodnoty 

času a rychlosti však neuvažují směr a sílu větru. [1] 

 

Pokud letiště není dostatečně radionavigačně vybaveno a nelze z tohoto důvodu využít 

DME, pak odpadá možnost kontroly výšky v určitých vzdálenostech od DME či od prahu 

RWY. V takovém případě není dán ani FAF (Final Approach Fix) a situace bývá vyřešena 

pomocí postupu zvaným reversal, kdy letoun na úsek konečného přiblížení naletí 

základní či předpisovou zatáčkou, přičemž návrh trasy je vypočten tak, aby po dokončení 

zatáčky se letoun nacházel již v plné konfiguraci na přistání právě v pomyslném bodě 

FAF. V případě konečného přiblížení bez FAF se při konstrukci uvažuje také vyšší 

odstup od překážek a hodnoty OCA/OCH (MDA/H) jsou tak vyšší. [1] 

 

2.1.3 Nesměrový radiomaják NDB 
 
Přiblížení NDB patří z hlediska přesnosti až na následující místo za VOR/DME. 

Z definice 2D přiblížení vyplývá, že letadlo dokáže být horizontálně vedeno, vertikální 

sestup však musí být prováděn manuálně, obvykle kontrolováním hodnot výšek 

z tabulek, či rychlostní a časovou tabulkou. Také ochranný prostor bude širší než u 

VOR/DME, rozšiřující se od majáku NDB pod určitým úhlem. [1] 

 

Ačkoliv se dá provést přiblížení pouze s jediným majákem NDB v prodloužené ose 

přistávací dráhy, často se využívá dvou. První bývá umístěn 1 km před prahem RWY, 

druhý ve stejné prodloužené ose o několik kilometrů dál. Ochranný prostor se pro letadlo 

provádějící přiblížení nejdříve zužuje, dále rozšiřuje a opět zúží. Největší šířku má 

v bodě FAF, a právě v polovině vzdálenosti mezi radiomajáky NDB, naopak nejužší je 

při jejich přeletu. Stejně jako u všesměrového majáku VOR, i v tomto případě lze využít 

měřič vzdálenosti, tedy provést přiblížení NDB/DME. [1] 

 

Při absenci radionavigačního vybavení letiště, kdy nelze využít měření vzdálenosti 

pomocí DME, nelze určit bod FAF, kde letoun začíná fázi konečného přiblížení. V 

takovém případě lze opět využít postup reversal, kdy si letoun na úsek konečného 
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přiblížení naletí jak základní, tak i předpisovou zatáčkou, přičemž návrh trasy je vypočten 

tak, aby se po jejím dokončení letoun již nacházel v plné konfiguraci na přistání právě 

v pomyslném bodě FAF. [1] 

 

Také při letu pomocí NDB se letadlo může pohybovat s určitým vychýlením od původní 

trati. Stejně jako u zařízení VOR platí, že s rostoucí vzdáleností od radiomajáku tato 

hodnota roste. Chyba při vedení letadla po trati je stanovena na +- 6,9 %, v případě 

konečného přiblížení +- 6,2 %. Při porovnání s chybou VOR jsou hodnoty méně 

uspokojivé, a to je také jedním z důvodů, proč nebývá při volbě NDB upřednostňováno. 

[1] 

 

Budoucí využití NDB 
 
Nesměrové radiomajáky NDB na letištích postupně zcela ztrácejí svou funkci v 

přibližovacích systémech. V budoucnu se kvůli vysokým výškám rozhodnutí MDA/H 

neplánuje jejich využití pro přiblížení dle přístrojů, jediná jejich případná funkce na 

letištích, kde ATS poskytuje ŘLP ČR, s.p., by byla k využívání výcvikových letů českých 

leteckých škol. Nebude-li pro tyto majáky další využití, bude jejich další provoz ukončen. 

[3] 

Z tohoto důvodu byly dotázány dvě největší české ATO v Benešově (F AIR) a Hradci 

Králové (DSA), zda jsou pro ně NDB potřebná.  

 

Osloveni byli vedoucí výcviků nových pilotů Vladislav Pružina, Ph.D. za společnost F 

AIR a Ing. Jan Klazar z královehradeckého DSA. Jak píše Vladislav Pružina, Ph.D. ve 

svém e-mailu z 23.2. 2020: „NDB je pro výcvik i nadále potřebné, neboť primární znalost 

NDB přiblížení patří k základní dovednosti každého pilota. Absolventi leteckých škol se 

mohou v budoucnu setkat se situací, kde v regionu nebudou k dispozici žádné jiné 

možnosti navádění na přistání a jejich neznalost NDB rozhodně nebude brána jako 

omluva.“ [4] Stejného názoru je také Ing. Jan Klazar. 

 

Mnoho letadel však dnes nemá dvě ARK na palubě, některá ani jedno, a tak ani není 

možné precizně NDB přiblížení provést. Také výcviková letadla ve valné většině dvě 

ARK nemají, a tak výcvik přiblížení probíhá zejména s pomocí GPS. Počet lekcí záleží 

na osnově výcviku, zejména jedna až dvě úlohy. [5] Ponechat v provozu NDB na všech 

letištích tak není potřebné. 
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2.1.4 RNP APCH do minim LNAV 
 
Tento druh přiblížení poskytuje pouze laterální navigaci, vertikální navigace není jím 

poskytována. Poloha je vypočítávána na základě systému GNSS (nyní v naprosté 

většině případů GPS). [6] Nevýhodou RNP APCH do minim LNAV je vyšší výška 

MDA/H oproti 3D přiblížením. 

 

2.1.5 RNP APCH do minim LP 
 
RNP APCH do minim LP (Required Navigation Performance Approach Localizer 

Performance) je druhým zástupcem družicové navigace sloužící k 2D přiblížení. 

 

K určení pozice je využíváno GPS a systém EGNOS. [6] Nevýhodou je nutná 

vybavenost letadel pro příjem signálu SBAS. Tento druh přiblížení je využíván pouze 

výjimečně. [7] 

 

2.2 3D přiblížení 
 
Podle definice 3D přiblížení se jedná o takové přiblížení, kdy piloti mají v každém 

okamžiku informace o své směrové i vertikální poloze. Tato skutečnost přispívá ke 

kvalitnějšímu provedení přiblížení, neboť posádka je schopna okamžitě reagovat na 

směrové vychýlení vlevo a vpravo od osy dráhy, či vertikální nesrovnalosti nad a pod 

skluzovou rovinou. [1] 

 

Pro 3D přiblížení je možné využít několik druhů zařízení. Uvedeny jsou zde systémy, 

které jsou využívány na letištích ČR, nebo mohou být k dispozici v budoucnosti. Jedná 

se o systémy ILS, GBAS a zařízení typu RNP APCH do minim LNAV/VNAV, do minim 

LPV a do minim LPV CAT I. Dále existují také přesná přiblížení MLS a PAR, s nimi se 

však v českém civilním letectví nepočítá. 

 

Část z výše uvedených se řadí mezi druhy přesného přiblížení a pro ty zavádíme 

následující kategorie přesného přiblížení: CAT I, CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB a CAT IIIC. 

Liší se od sebe výškou rozhodnutí (DH) a dráhovou dohledností (RVR), znázorněny jsou 

v tabulce 1. [8] 
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Tabulka 1 – Kategorie přesného přiblížení. Zdroj: SKYbrary 

 
 

2.2.1 ILS 
 
Zařízení ILS je světově nejvyužívanějším přesným přiblížením. Skládá se ze tří částí 

umožňujících letadlu spolehlivé a přesné navedení na přistání – VKV kurzového 

radiomajáku (LOC – Localizer), UKV sestupového radiomajáku (GP – Glide Path) a VKV 

polohových návěstidel (Markers). [1] 

 

Localizer je instalován zpravidla 400 m za koncem přistávací dráhy v její ose a vysílá 

dva amplitudově modulované signály o navigačních tónech 90 Hz a 150 Hz, jenž 

představují kurzový sektor. Princip je takový, že z pohledu pilota nalevo převažuje 

hloubka modulace o nižším a napravo o vyšším kmitočtu, zatímco v ose dráhy je hloubka 

modulace obou signálů totožná. Palubní přístroj je vyhodnotí a určí polohu letadla vůči 

správnému kurzu.  

Na podobném principu funguje také GP, s rozdílem, že je umístěn na úrovni bodu dotyku 

s minimální kolmou vzdáleností 120 m od osy dráhy. Ten také vysílá dva amplitudově 

modulované signály, ovšem rovinou je nakloněná rovina vedoucí od bodu dotyku, 

obvykle svírající s dráhou úhel tří stupňů. Ta je kolmá na rovinu vysílanou LOC a 

podobně nižší frekvence je nad a vyšší pod optimální sestupovou rovinou.  

Polohová návěstidla jsou umístěna před přistávací dráhou v její ose a vysílají ve směru 

kolmém na povrch země amplitudově modulovaný kmitočet informující letadlo o jeho 

vzdálenosti od prahu dráhy při jeho přeletu. Na většině letišť jsou dnes polohová 

návěstidla zrušena a používá se pouze kontrola výšky v dané DME vzdálenosti 

(nejčastěji 4,0 NM od GP/DME). [1] 

 

2.2.2 GBAS 
 
Sytém GBAS (Ground Based Augmentation System) monitoruje přesnost a integritu dat 

přijatých z GNSS a vypočítává korekce k signálu GNSS. Prostřednictvím VHF datového 



 15 

spoje jsou pak letadlům zasílána data o přiblížení společně s korekčními daty k GNSS 

signálu. Pokrytí dosahuje do vzdálenosti 20 NM v ose dráhy. Díky výsledné přesnosti (s 

horizontální i vertikální výchylkou jednoho metru), své dostupnosti a integritě se GBAS 

řadí mezi přesná přiblížení. Prozatím je v provozu pouze CAT I. [10] 

 

Mezi největší přednosti systému, kromě již zmíněných specifikací, patří eliminování 

kritické a citlivé oblasti systému ILS. Po certifikaci CAT II a CAT III bude sloužit k vyšší 

dráhové propustnosti během snížené viditelnosti. Jediný systém GBAS je schopen 

vyhodnotit přiblížení současně na několika přistávacích drahách, a to ve stejném 

časovém úseku. Systém umožňuje použití různých sklonů přiblížení a flexibilní volbu 

umístění prahu dráhy. [10] 

 

Systém GBAS se dále dělí na několik typů dle výkonnostních a funkčních požadavků, 

nazývají se GAST (GBAS Approach Service Types). Zatímco GAST A a GAST B 

odpovídají provozním podmínkám APV, GAST C odpovídá CAT I a GAST D pak CAT 

III. GAST D je stále ve vývoji, v současné době je tedy využíván zejména GAST C pro 

přesné přiblížení. Požadavky na systém GBAS popisuje Annex 10. [11] 

 

2.2.3 RNP APCH do minim LNAV/VNAV 
 
RNP APCH do minim LNAV/VNAV (Required Navigation Performance Approach To 

LNAV/VNAV Minimums) využívá ke své činnosti GNSS a systém Baro-VNAV. Tento 

druh přiblížení poskytuje jak laterální, tak i vertikální navigaci. [2] 

Výhodou, oproti RNP APCH do minim LPV, je vyšší procento letadel s potřebnou 

vybaveností umožňující tento druh přiblížení (viz. Tabulka 2). Nevýhodou je vyšší „výška 

rozhodnutí DH (Decision Altitude/Height), která nesmí být nižší než 250 ft.“ [38] 

 

2.2.4 RNP APCH do minim LPV 
 
RNP APCH do minim LPV (Required Navigation Performance Approach To LPV 

Minimums) pracuje pomocí GNSS a rozšiřujícího systému SBAS. Pozemní síť stanic 

zpřesňuje data o signálu GPS (v budoucnu také Galileo, Glonass nebo Beidou) a dané 

korekce zasílá letounům přes geostacionární družice. [12,13] Nevýhodou je nutná 

vybavenost letadel pro příjem signálu SBAS, výhodou naopak nižší výška rozhodnutí 

DH, tedy možnost přistání za horších meteorologických podmínek. 
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Přiblížení do minim LPV bylo možné v Evropě konstruovat od roku 2011, kdy byl 

certifikován systém EGNOS pro použití v letectví (provozní standard APV-I). V roce 

2015 byl následně certifikován provozní standard LPV 200, který umožňuje přiblížení až 

do úrovně CAT I. [13] 

 

2.2.5 RNP APCH do minim LPV CAT I 
 
Dalším způsobem je systém využívající satelitní navigaci doplněnou o rozšiřující systém 

SBAS. Pro přiblížení je v Evropě využitelný systém EGNOS provozního standardu LPV 

200 a jeho prostřednictvím je tak možné provádět přiblížení s výškami rozhodnutí podle 

první kategorie ICAO. Stejně jako v případě GBAS odpadá problém s kritickými a 

citlivými oblastmi systému ILS. [12] Většímu využívání systému však zatím brání nízká 

vybavenost letounů pro tento způsob přiblížení (viz. Tabulka 2). 

 

2.3 Vybavenost letadel pro jednotlivá přiblížení 
 
Detailní statistiky organizace Eurocontrol uvádějí v tabulce 2 procentuální počet letů 

schopných provést jednotlivé typy přiblížení dle potřebné vybavenosti letadel. Jedná se 

o záznam z období od března 2019 do února 2020 a vztahují se k jednotlivým letištím. 

[14] 
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Tabulka 2 – Vybavenost letadel pro jednotlivá přiblížení. Zdroj: Eurocontrol CNS Dashboard 

 
Z uvedené tabulky vyplývá, že na LKPR je pro RNP APCH vybaveno více než 90 % 

veškerého provozu, ovšem pouze necelých 5 % z nich pro SBAS CAT I. U regionálních 

letišť LKKV, LKMT a LKTB se vybavenost pro RNP APCH pohybuje mezi 72 % - 82 %, 

přiblížení SBAS CAT I lze použít z 20 % - 33 %. Tento procentuální nárůst je dán 

vysokým podílem v provozu leteckými školami, jejichž letadla jsou vybavena SBAS 

(LPV), zatímco většina leteckých společností používá zejména LNAV/VNAV. 
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3 Vývoj přibližovacích postupů s ohledem na Prováděcí 
nařízení komise (EU) 2018/1048 
 
Cílem této kapitoly je objasnění Prováděcího nařízení komise (EU) 2018/1048 a s tím 

související rezoluce ICAO A37/11. Detailněji jsou popsány také výhody PBN a nevýhody 

GNSS. 
 
3.1 Prováděcí nařízení komise (EU) 2018/1048 
 
Vzhledem ke stále se navyšujícímu letovému provozu bylo vydáno Prováděcí nařízení 

komise (EU) 2018/1048 za účelem zefektivnění využití vzdušného prostoru. Právě 

využívání PBN by mělo zvýšit bezpečnost a kapacitu letového provozu, vyžadována je 

však dostatečná vybavenost letadel a kvalifikace posádek. Provádění navigace založené 

na výkonnosti v koncových řízených oblastech TMA umožňuje zpřesnění dráhy letu a 

usnadnění řazení přistávajících letadel. Toto opatření má obrovský ekologický potenciál, 

protože v důsledku snižování spotřebovaného paliva dochází k radikálnímu zmírnění 

zátěže na životní prostředí během klesání a samotného přistání. 

Důraz je přitom kladen na využívání satelitní navigace, a to zejména v souvislosti 

s certifikací systému EGNOS pro přiblížení podle první kategorie ICAO. [15] 

 

Pro plynulost a koordinovanost provozu v době přechodu na PBN je dána možnost 

poskytovatelům navigačních služeb využít také již zaběhlých konvenčních navigačních 

postupů, od 6. června 2030 by však mělo být využíváno výlučně PBN. 

Tímto nařízením však nejsou dotčeny přistávací systémy kategorií CAT II, CAT IIIA a 

CAT IIIB. [15] 

 

Poskytovatelé navigačních služeb jsou povinni přijmout nouzová opatření v případě 

výpadku systému GNSS či jiných metod využívaných pro prostorovou navigaci.  

Poskytovatel letově provozních služeb proto musí mít v záloze z praxe funkční a 

ověřenou infrastrukturu adekvátních konvenčních zařízení, které umožní odpovídající 

přísun požadovaných navigačních informací a zamezí tak problémům při 

neočekávaných výpadcích. [15] 

 

3.2 Rezoluce ICAO A37/11 
 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví, ICAO, vydala rezoluci pojednávající o 

globálních cílech využívání navigace založené na výkonnosti. Jelikož primárním cílem 
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organizace je zajištění bezpečnosti civilního letectví a zefektivní výkonnosti navigačních 

systémů, doporučuje implementovat RNAV a RNP jak pro tratě řízené leteckými 

provozními službami, tak pro přibližovací postupy, kde by mělo být zajištěno přiblížení 

s vertikálním vedením APV. [16] 

 

3.3 Výhody PBN 
 
Díky prostorové navigaci jsou příslušně vybavená letadla schopna letět kratší trať na 

přistání bez přerušeného klesání. Dochází tím ke zkrácení času letu, zmenšení množství 

spotřebovaného paliva, částečné omezení nežádoucích exhalací v atmosféře a 

v neposlední řadě také omezení hluku, který je způsoben přistávajícími letadly. Jedná 

se o další krok k zefektivnění vzdušného prostoru států v souladu s ohledem na životní 

prostředí a částečnou eliminaci hluku pro residenty, bydlící v okolí letišť. [17] 

 

Benefity PBN jsou zřejmé i při odletech. V dnešní době je stále na mnoha letištích 

zaveden omezený počet odletových tratí SID (Standard Instrument Departure) závislých 

na konvenčních zařízeních, většinou VOR nebo NDB. Tyto tratě musí být dodržovány 

při každém letu IFR. [13] Díky zvýšené přesnosti za letu pomocí PBN pak lze vytvořit 

více výstupních bodů, čímž je optimalizována trajektorie letu se všemi důsledky na 

životní prostředí a kapacitu vzdušného prostoru. V důsledku této optimalizace je 

zvyšována i kapacita RWY, neboť letadla mohou mít mezi sebou menší rozstupy. 

Příkladem je i jedno z nejrušnějších letišť světa, Hartsfield Jackson v Atlantě, kde díky 

této technologii jsou všechny odlety pouze na dvou dráhách, přičemž za stejný čas 

s konvenčními postupy by byly potřebné dráhy tři. [18] 

 
Obrázek 1 – Výhody PBN. Zdroj: Airbus [19] 
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Nevýhodou přibližovacího systému ILS je rušení vysílaného signálu, které může být 

způsobeno jak nevhodně umístěnými objekty v okolí antény, tak zejména pojíždějícími 

letadly. Z tohoto důvodu je vymezena kritická a citlivá oblast.  

Zatímco do kritického prostoru v definovaném blízkém okolí antény sestupového majáku 

a kurzové antény nesmí zasahovat vůbec žádné objekty, v citlivé části se již letadla a 

další objekty vyskytují. [20] Právě kvůli nepřijatelným interferencím jsou zavedeny stop 

příčky, tedy vyčkávací místa pro vzlet pro CAT I a CAT II/III. 

Za špatných meteorologických podmínek při CAT II/III musí letouny vyčkávat ve větší 

vzdálenosti od RWY, a tudíž dochází ke snížení kapacity přistávací dráhy. 

Za platnosti LVO jsou zaváděny větší rozstupy, z důvodu možné interference dvou 

přistávajících letadel a také pomalejšímu pojíždění při opouštění dráhy, vedoucímu 

k delšímu opuštění citlivé oblasti. [29] 

Při letu za pomoci družicové navigace zde není žádná závislost na pozemních 

zařízeních a citlivé a kritické oblasti tak není třeba zavádět. Kapacita RWY tak může být 

navýšena a letiště je schopné obsloužit více letadel za stejného časového intervalu. 

 

3.4 Nevýhody GNSS 
 
Provozování GNSS pro přiblížení má hned několik nevýhod.  

První z nich je závislost ŘLP ČR, s.p. na cizím provozovateli systému. V současnosti je 

hlavním používaným satelitním systémem GPS, případně GLONASS. Oba tyto systémy 

jsou provozovány individuálními státy a byly původně vyvinuty pro vojenské účely. 

Provoz systému tak poskytovatel služeb nemůže nijak ovlivnit. Evropský systém Galileo 

bude v tomto směru poskytovat mnohem větší záruku kontinuity poskytování služby. [36] 

 

Systém GPS, který je v současnosti hlavním satelitním systémem využívaným v letectví, 

je provozován s určitou nepřesností. „Ta je dána různými chybami, mezi které patří 

například ionosférická a troposférická refrakce, nepřesnost satelitních hodin a další.“ [21] 

Část těchto chyb odstraňují systémy SBAS nebo GBAS. Stejný problém nastává u 

systému Glonass. [36] 

 

Pozemní navigační infrastruktura ve vlastnictví ŘLP ČR, s.p. naopak zajišťuje okamžitou 

dostupnost a jistotu spolehlivosti navigační informace. Je tak stále výhodné udržovat 

zálohu konvenčních navigačních prostředků. ŘLP ČR, s.p. tak udržuje síť zařízení 

VOR/DME a DME, které poskytují navigační informaci podle PBN specifikace RNAV-5 

v případě VOR/DME a RNAV-1 v případě DME/DME. [13] 
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Velkým problémem, kterému je potřebné se věnovat, je rušení signálu pomocí rušiček 

signálu GNSS. Prokázány jsou i případy s používáním rušiček signálu u kamionů. 

Na území České republiky se s výpadkem GNSS a následnou hláškou LOI (Loss of 

Integrity) setkal také vedoucí výcviku největší české letecké školy F AIR, Vladislav 

Pružina, Ph.D. během výcvikového letu z Benešova (LKBE) do Karlových Varů (LKKV). 

„Výpadek při prováděném přiblížení byl způsoben rušičkou z jedoucího kamionu po 

dálnici poblíž letiště.“ [4] 

 

Několik dalších případů bylo firmě ŘLP ČR, s.p. nahlášeno také na letišti v Brně (LKTB), 

a to během přiblížení na RWY 09, kdy dochází k přeletu křížení dálnice D1 a D2. 

Rizikovou oblastí by mohlo v budoucnu být také okolí zamýšlené paralelní dráhy 

06R/24L na mezinárodním letišti v Praze (LKPR), v jejíž blízkosti se nachází karlovarská 

dálnice D6. [22] 

 

Mediálně pravděpodobně nejznámějším případem v celosvětovém měřítku bylo rušení 

signálu ze strany řidiče kamionu v americkém státě New Jersey na letišti Newark 

(KEWR) ze 4. srpna 2012, kdy byl negativně ovlivněn provoz systému GBAS. Po jeho 

dopadení mu byla účtována pokuta ve výši 31,875 USD. [23] Problémy byly hlášeny také 

z francouzského Nantes, kde byly způsobeny levnou rušičkou v autě cestujícího, který 

nechal auto odstavené na letištním parkovišti před svým dálkovým letem. 

Bezpečnostním složkám se podařilo vypátrat osobní automobil a po jejím vypnutí 

interference opět vymizely. [24] 

 

Bohužel rušiček v soukromém vlastnictví řidičů přibývá, a to i přes to, že v mnoha státech 

jsou zakázané, ale vzhledem k levné koupi a snadné dostupnosti jsou stále více 

oblíbené. Signál přijímaný letadlem je poměrně slabý a může tak být poměrně lehce 

ochromen nedalekým zařízením vysílajícím na sousedních frekvencích. [25] Jen na 

území Spojených států amerických tento fakt potvrzuje také databáze ASRS (Aviation 

Safety Reporting Systém) společnosti NASA, kam mohou profesionální piloti anonymně 

a dobrovolně vkládat incidenty, mimo jiné také ohledně ztráty GNSS. Jejich počet se 

zvyšuje, roku 2013 jich bylo nahlášeno 11, o dva roky později již 28. [26] 

 

Méně obvyklým případem rušením GNSS signálu jsou manévry vojska na rozlehlých 

otevřených oblastech, kde dochází ke cvičení rušení signálu u vojenských letadel či 

nacvičování úmyslného rušení ze strany nepřítele. Také takové situace mohou přispět 

k problémům civilního a soukromého létání v přilehlých oblastech, i když obvykle bývají 

hlášeny předem a civilní lety bývají odkloněny. [26] 
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Nejvíce případů rušení signálu GNSS je známo kompletním výpadkem GNSS signálu, 

anebo chybnou indikací polohy letadla. Stalo se tak u přeletů nad určitou oblastí, o 

několik minut později se vše vrátilo do původního funkčního stavu. V takových případech 

musela posádka přejít na jiný navigační systém, anebo požádat řízení letové provozu o 

vektorování. [26] 
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4 Stav na letištích v ČR, kde ATS poskytuje ŘLP ČR, 
s.p. 
 
Cílem této kapitoly je uvést všechny aktuální druhy přiblížení pro jednotlivé RWY na 

letištích, kde ATS poskytuje ŘLP ČR, s.p., tedy na LKPR, LKKV, LKMT a LKTB. Uvést 

jejich hodnoty OCH, pro nejvyšší přehlednost pomocí tabulek. Právě díky těmto údajům 

a finančním nákladům pro správnou funkčnost jednotlivých zařízení bude navrženo 

řešení optimalizace navigační infrastruktury na jednotlivých letištích a vyčíslena celková 

finanční úspora ŘLP ČR, s.p. 

 

4.1 Letiště Václava Havla Praha (LKPR) 
 
Pražské mezinárodní letiště Václava Havla je jednoznačně největším a nejvytíženějším 

letištěm v České republice. Počet přepravených pasažérů má plynule rostoucí tendenci, 

za rok 2019 překonal hranici 17 800 000 cestujících s nárůstem 6 % oproti předchozímu 

kalendářnímu roku. [27] 

 

Na letišti proběhlo téměř 155 000 vzletů a přistání dopravních letadel. [27] Provoz 

přibližovacích systému s nejnižšími možnými výškami rozhodnutí je tak zásadní právě 

na tomto letišti. Letiště má dvě přistávací dráhy – 06/24 a 12/30, v nadcházejících letech 

se plánuje výstavba nové paralelní dráhy 06R/24L.  

 

4.1.1 RWY 24 
 
Pro hlavní přistávací dráhu ve směru 24, která díky převládajícímu západnímu proudění 

vzduchu bývá nejvíce využívána, jsou publikovány pro let podle přístrojů následující 

přibližovací postupy: ILS, RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) a NDB. Jedná se o jedinou 

RWY na LKPR, kterou lze používat v případě provozu letiště při LVP (Low Visibility 

Procedures) CAT II a CAT IIIb. [28] 

 

4.1.2 RWY 06 
 
Přistávací dráha ve směru 06 je druhou nejpoužívanější variantou na pražském letišti. 

„Momentálně jsou publikovány tři postupy pro přiblížení – konkrétně ILS, RNP (LNAV, 

LNAV/VNAV, LPV) a NDB.“ [28] Jelikož se jedná o dráhu v provozu při změnách 

obvyklého směru větru, také zde musí být zajištěny nízké výšky rozhodnutí pro udržení 
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co nejnižšího počtu letů odkloněných na záložní letiště. RWY 06 však není určena pro 

přistání při LVP, možná jsou přistání pouze za CAT I. 

 

4.1.3 RWY 30 
 
RWY 30 je potřebná při pravidelných údržbách RWY 06/24 a při silných 

severozápadních větrech, kdy se tak předejde bočnímu větru za přistání na hlavní dráhu. 

Jelikož se v prodloužené ose dráhy vyskytují hustě osídlené části Prahy, jsou zde 

zavedena provozně omezující protihluková opatření. „Vedlejší dráha z jihovýchodního 

směru je vybavena přibližovacím systémem ILS, RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) a 

VOR.“ [28] 

 

4.1.4 RWY 12 
 
RWY 12 je vybavena ILS, RNP i VOR [28] a je statisticky nejméně používanou dráhou 

v provozu pro přistání dopravních letadel. Letadla zde přistávají ze severozápadního 

směru, což nevyhovuje občanům a obyvatelům z přilehlých obcí z hlediska hlukového 

zatížení. Orientace dráhy je v protisměru obvyklého větru. 

Její malé využití je také z důvodu náročného řazení letadel na přistání. Příletová trať ze 

severního směru z bodu GOLOP je kratší oproti tratím z bodů LOMKI, GOSEK a VLM, 

čímž se letadla hůře řadí do sledu. V praxi tak je potřeba tyto přílety koordinovat s nízkým 

severním sektorem (FL 125-305) stanoviště ACC, aby došlo k co nejlepšímu načasování 

a plynulosti dopravy. Častá je zde i spolupráce s německými řídícími letového provozu 

pro povolení DCT (Direct), zrychlení, nebo naopak zpomalení přistávajících letadel. [29] 
 
4.1.5 Výšky rozhodnutí 
 
Následující tabulka č. 3 znázorňuje výšky rozhodnutí jednotlivých druhů přiblížení na 

konkrétních drahách. 
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Tabulka 3 – Výšky rozhodnutí LKPR. Zdroj: AIP ČR 

LETIŠTĚ RWY PŘIBLÍŽENÍ OCH (ft) POZNÁMKA 

LKPR 24 ILS 193* (DH 200) CAT I 

  ILS 86* (DH 100) CAT II 

  ILS  CAT III 

  LOC 360  

  NDB 360  

  RNP LNAV 410  

  RNP LNAV/VNAV 321  

  RNP LPV 200 CAT I 

LKPR 06 ILS 178* (DH 200) CAT I 

  LOC 370  

  NDB 400  

  RNP LNAV 400  

  RNP LNAV/VNAV 313  

  RNP LPV 200 CAT I 

LKPR 30 ILS 163* (DH 200) CAT I 

  LOC 350  

  VOR 390  

  RNP LNAV 370  

  RNP LNAV/VNAV 284  

  RNP LPV 200 CAT I 

LKPR 12 ILS 197* (DH 200) CAT I 

  LOC 340  

  VOR 370  

  RNP LNAV 370  

  RNP LNAV/VNAV 293  

  RNP LPV 200 CAT I 

* OCH uvedeno pro kategorii letadel D 
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Za primární způsob přiblížení je nyní považován ILS, sekundární RNP. Vzhledem k  

90 % vybavenosti letadel k provedení přiblížení RNP je nutné prozatím ponechat záložní 

konvenční systém, aby v případě výpadku systému ILS bylo umožněno přístrojové 

přiblížení 100 % letadel. Proto jsou stále udržovány systémy NDB (RWY 06/24) a 

VOR/DME OKL (RWY 12/30), který je využíván také pro traťovou navigaci. 

 

Co se týče plánované dráhy 06R/24L, předběžně se předpokládá vybavení systémem 

ILS. Výstavba této RWY však byla v minulosti již několikrát odložena a v případě, že se 

její dokončení posune do roku 2028, tak je možné, že místo plánovaného vybavení 

systémy ILS bude upřednostněno RNP CAT I, případně systém GBAS. Vybavení dráhy 

bude záviset z velké části na vývoji vybavení letadel využívajících LKPR. [13] 

 
4.2 Letiště Brno Tuřany (LKTB) 
 
V roce 2019 bylo na brněnském letišti přepraveno více než 543 000 cestujících a jednalo 

se tak o nárůst 8,5 % oproti předchozímu roku, i přes odhadované ztráty kvůli 

odstaveným letadlům typu Boeing 737 MAX 8 společnosti Smartwings. Více jak polovinu 

všech odbavených cestujících obsloužily sezónní charterové lety ke Středozemnímu 

moři a do Afriky. [30] Na letišti je vystavěna jediná zpevněná dráha 09/27. 

 

4.2.1 RWY 27 
 
Nejpoužívanější variantou v průběhu roku je RWY 27, opět díky převládajícím západním 

větrům jako v ostatních částech České republiky. „Vybavena je ILS, RNP (LNAV, 

LNAV/VNAV, LPV), VOR a NDB.“ [28] 

 

4.2.2 RWY 09 
 
RWY 09 bývá využívána pro zkrácení trajektorie pro přistání letadel ze západního 

směru, pokud je takové přiblížení možné z hlediska limitu zadní složky větru pro daný 

typ letadla a provozovatele. [29] Publikovány jsou postupy pro přístrojové přiblížení RNP 

(LNAV, LNAV/VNAV, LPV), VOR a NDB. [28] 
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4.2.3 Výšky rozhodnutí 
 
Následující tabulka č. 4 znázorňuje výšky rozhodnutí jednotlivých druhů přiblížení na 

konkrétních drahách. 

 
Tabulka 4 - Výšky rozhodnutí LKTB. Zdroj: AIP ČR 

LETIŠTĚ RWY PŘIBLÍŽENÍ OCH (ft) POZNÁMKA 

LKTB 27 ILS 180* 
(DH 200) 

CAT I 

  LOC 290  

  VOR 300  

  NDB 410  

  RNP LNAV 390  

  RNP LNAV/VNAV 290  

  RNP LPV 250 Zatím APV s DH 250, 
v budoucnu lze 
překonstruovat na CAT I 

LKTB 09 VOR 390  

  NDB 390  

  RNP LNAV 360  

  RNP LNAV/VNAV 276  

  RNP LPV 257* CAT I nelze kvůli 
certifikaci RWY (dráha 
není přístrojová) 

* OCH uvedeno pro kategorii letadel D 
 

Pro přiblížení na přistávací dráhu 27 je za primární přibližovací systém považován ILS, 

alternativou pak je RNP. V opačném směru má nejnižší výšku rozhodnutí RNP, ovšem 

vybavenost letadel pro tento druh přiblížení činí 73 %, záložním konvenčním systémem 

je používán VOR. 
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4.3 Letiště Leoše Janáčka Ostrava (LKMT) 
 
Za rok 2019 bylo na letišti Leoše Janáčka v Ostravě – Mošnově přepraveno 323 000 

cestujících. Ostravské letiště zaznamenalo úbytek pasažérů o celých 14 %, značně se 

však navýšila přeprava nákladu, a to skokově o 54 % na 8 300 tun. [31]  

 

Ostravské mezinárodní letiště má jedinou přistávací a startovací dráhu 04/22, systém 

ILS je instalován pouze pro RWY 22, a to pro CAT I, CAT II, CAT IIIa a CAT IIIb. [28] 

 

4.3.1 RWY 22 
 
Díky převládajícím západním větrům je RWY 22 používanější konfigurací tohoto letiště. 

„Publikovány jsou postupy pro ILS, RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV), VOR a NDB.“ [28] 

 

4.3.2 RWY 04 
 
RWY 04 je méně používanou variantou pro přistání na letiště Leoše Janáčka. Dráha 

bývá využívána pro zkrácení trajektorie pro přistání letadel ze západního směru, pokud 

je takové přiblížení možné z hlediska limitu zadní složky větru pro daný typ letadla a 

provozovatele. [29] Postupy pro přiblížení jsou publikovány pomocí RNP (LNAV, 

LNAV/VNAV, LPV), VOR a NDB. [28] 

 

4.3.3 Výšky rozhodnutí 
 
Následující tabulka č. 5 znázorňuje výšky rozhodnutí jednotlivých druhů přiblížení na 

konkrétních drahách. 
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Tabulka 5 - Výšky rozhodnutí LKMT. Zdroj: AIP ČR 

LETIŠTĚ RWY PŘIBLÍŽENÍ OCH (ft) POZNÁMKA 

LKMT 22 ILS 185* 
(DH 200) 

CAT I 

  ILS 85*  
(DH 100) 

CAT II 

  ILS  CAT III 

  LOC 350  

  VOR 370  

  NDB 370  

  RNP LNAV 370  

  RNP LNAV/VNAV 285  

  RNP LPV 285* Zatím APV s DH 285*, 
v budoucnu lze 
překonstruovat na 
CAT I 

LKMT 04 VOR 370  

  NDB 360  

  RNP LNAV 350  

  RNP LNAV/VNAV 264  

  RNP LPV 250 CAT I nelze kvůli 
certifikaci RWY (dráha 
není přístrojová) 

* OCH uvedeno pro kategorii letadel D 
 

Pro přiblížení na dráhu 22 je za primární přibližovací systém považován ILS, alternativou 

je RNP. V opačném směru má nejnižší výšku rozhodnutí RNP, ovšem vybavenost 

letadel pro tento druh přiblížení činí 72 %, záložním konvenčním systémem je VOR, který 

slouží také pro traťovou navigaci. 
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4.4 Letiště Karlovy Vary (LKKV) 
 
Roku 2019 došlo na karlovarském letišti k prudkému růstu pasažérů o celých 43 %, což 

bylo způsobeno zejména otevřením nové linky ruského nízkonákladového dopravce 

Pobeda mezi Karlovými Vary a moskevským letištěm Vnukovo. Odbaveno tak bylo 

dohromady na všech linkách téměř 62 500 osob. [32] Letiště disponuje dráhou 11/29. 

Přibližovací systém ILS je dostupný pouze pro CAT I na RWY 29. [28] 

 

4.4.1 RWY 29 
 
Pro přistání podle přístrojů na RWY 29 si posádka může vybrat mezi ILS, RNP (LNAV, 

LNAV/VNAV, LPV) a NDB. [28] 

 

4.4.2 RWY 11 
 
Přistání ze západního směru je limitováno pouze přístrojovým přiblížením RNP (LNAV, 

LNAV/VNAV, LPV) a NDB. [28] 

 

4.4.3 Výšky rozhodnutí 
 
Následující tabulka č. 6 znázorňuje výšky rozhodnutí jednotlivých druhů přiblížení na 

konkrétních drahách. 
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Tabulka 6 - Výšky rozhodnutí LKKV. Zdroj: AIP ČR 

LETIŠTĚ RWY PŘIBLÍŽENÍ OCH (ft) POZNÁMKA 

LKKV 29 ILS 237* CAT I 

  LOC 500  

  NDB 580  

  RNP LNAV 450  

  RNP LNAV/VNAV 432  

  RNP LPV 274* Zatím APV s DH 274*, 
v budoucnu lze 
překonstruovat na CAT I 

LKKV 11 NDB 480  

  RNP LNAV 480  

  RNP LNAV/VNAV 392  

  RNP LPV 392* CAT I s DH 200 nelze 
kvůli certifikaci RWY 
(dráha není přístrojová) 

* OCH uvedeno pro kategorii letadel D 
 

Pro přiblížení na dráhu 29 je za primární přibližovací systém považován ILS, alternativou 

je RNP. V opačném směru má nejnižší výšku rozhodnutí RNP, vybavenost letadel pro 

tento druh přiblížení činí 82 %, za záložní konvenční systém je tak považováno NDB. 
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5 Finanční náklady jednotlivých zařízení 
 
Finanční náklady jsou způsobeny zejména třemi položkami: 

• Obnova zařízení 

• Konstrukce postupů a jejich aktualizace 

• Letové ověřování [33] 

 
5.1 Obnova zařízení 
 
Obnova zařízení probíhá při jeho špatném stavu nebo v pravidelných intervalech. 

Předpokládaná životnost systémů ILS CAT I, VOR, DME a NDB je stanovena na 15 let, 

v případě ILS CAT II/III pak na 10 let. Nejbližší obnova je plánována u systému NDB, 

v roce 2024. [34] 

 
5.1.1 Letecká pozemní zařízení 
 
Ceny za výměnu konkrétních leteckých pozemních zařízení jsou následující: 

• ILS LOC + GP (CAT II/III): 350 000 EUR 

• ILS LOC + GP (CAT I): 300 000 EUR 

• DVOR: 300 000 EUR 

• VOR: 150 000 EUR 

• DME: 80 000 EUR 

• NDB: 50 000 EUR 

Jedná se o přibližné ceny udávané výrobci zařízení, které se mohou lišit dle konkrétního 

dodavatele a smlouvy s odběratelem. [33] 
 
5.1.2 RNP 
 
Nespornou výhodou RNP je absence instalace jakýchkoliv pozemních zařízení a tím i 

absence poplatků za údržbu. Signál GNSS a EGNOS je poskytován zdarma. [33] 

 
5.2 Konstrukce postupů a letové ověřování 
 
Náklady s konstrukcí a publikováním postupů nese v České republice vždy poskytovatel 

služeb nebo letiště. V případě letišť, kde letovou informační službu zajišťuje ŘLP ČR, 

s.p., náklady zajišťuje také ŘLP ČR, s.p. [33] 

 

Další položkou na seznamu výdajů je konstrukce postupů a jejich aktualizace. Letové 

ověřování pak probíhá díky kalibrační letce, ta zahrnuje Turbolet L410 a proudovou 
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Cessnu 560 XL. Cena za letovou hodinu letadla kalibrační letky se udává na 60 000 Kč. 

Pro dva nové stroje Beechcraft King Air 350 zatím nejsou dostupná relevantní data. [33] 

 
5.2.1 Letecké pozemní zařízení 
 
Následující tabulka č. 7 udává intervaly letových ověřování leteckých pozemních 

zařízení pod správou ŘLP ČR, s.p. [35] 

 
Tabulka 7 – Intervaly letových ověřování LPZ. Zdroj: Ministerstvo dopravy 

 
 

Z tabulky vyplývá, že nejčastěji ověřováno musí být zařízení ILS CAT II a III, a to každé 

čtyři měsíce. Po uplynulých pěti měsících také ILS pro CAT I, zařízení DME, VOR a NDB 

pak po jednom roce. 

 

Běžná kalibrace se neprovádí pro každé zařízení zvlášť, ale letadlo kalibrační letky se 

při stejném letu využívá také pro měření jiného prostředku. NDB tak jsou spojovány se 

systémem ILS, kdy časový objem na NDB je celkem zanedbatelný a z hlediska nákladů 

tak marginální. Průměrná hrubá hodnota doby ověřování za rok 2019 je 1 h 47 min pro 

LOC a 1 h 38 min pro GP, dohromady tak 3 h 25 min. Letové ověření NDB pak trvá 

zhruba 20 min v případě L410 nebo 30 min pro Cessnu 560 XL. [33] 

 

Zařízení VOR se letecky ověřuje se zařízením DME. Běžná doba letového ověřování 

zařízení VOR/DME se pohybuje mezi 3,5 – 4 hodinami. [33] 

 

Uvedené časy nezahrnují dobu přeletu ze sídla Odboru letového ověřování ŘLP ČR, 

s.p. (LKPR) a zpět. [33] 
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5.2.2 RNP 
 
Za hlavní finanční náklad u RNP se považuje práce konstruktérů letových postupů a 

následně náklady za letové ověření postupu pro první publikaci. Obecně se za konstrukci 

postupu přiblížení udává cena přibližně 20 000 EUR, v této částce je zahrnuta 

konstrukce do všech tří možných minim, tedy LNAV, LNAV/VNAV a LPV. Zálet poté dle 

komplikovanosti postupu trvá zhruba 20 minut pro každý druh přiblížení. Létá se celé 

přiblížení od IAF, včetně nezdařeného přiblížení až do vyčkávání. V případě, že je 

postup rozdělen pro více kategorií letadel, opět se provedou všechny varianty. [33] 

 

Po samotném zkonstruování postupu a jeho publikaci je dále nutné každý postup 

minimálně jedenkrát za pět let kontrolovat a aktualizovat. Konkrétní finanční náklady na 

tvorbu postupů nebo jejich aktualizaci se v rámci podniku konkrétně nevyčíslují. Stejně 

tak udržovací náklady jednotlivých pozemních systémů. Sklad náhradních dílů pak musí 

být udržován za provozu jak pouze jednoho, tak více zařízení, přičemž počet dílů 

v záloze bude podobný. [33] 

 

5.3 Provozní situace 
 
Kromě samotných finančních nákladů jednotlivých zařízení je však pro návrh 

optimalizace navigační infrastruktury na jednotlivých letištích velmi důležité také 

optimální zhodnocení provozní situace.  

ŘLP ČR, s.p. poskytuje služby letecké veřejnosti a mezi tyto služby patří poskytování 

navigačních služeb. Důležité tak je udržet navigační infrastrukturu na potřebné úrovni, 

v podstatě tak, jak dává za úkol zřizovatel podniku, Stát. [33] 

Potřebné je předvídat, jak bude v případě zrušení některého ze systémů ovlivněn 

provozovatel. Vhodným zdrojem těchto informací je tabulka č. 2 v kapitole 2.3 od 

organizace Eurocontrol. Čistě ekonomická část situace tedy musí být korigována také 

případnými následky ovlivněného leteckého provozu daného rozhodnutí. 
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6 Návrh optimalizace navigační infrastruktury na 
jednotlivých letištích 
 
Návrh vhodné optimalizace navigační infrastruktury na letištích v ČR, kde ATS poskytuje 

ŘLP ČR, s.p., vychází z aktuálního stavu na jednotlivých letištích (viz. Kapitola 4) a je 

založen na základě ekonomických aspektů (viz. Kapitola 5), vybavenosti letadel 

provozovatelů (viz. tabulka 2) a s přihlédnutím na dodržení požadavků Prováděcího 

nařízení komise (EU) 2018/1048 (viz. Kapitola 3.1).  

 

Po konzultacích s ŘLP ČR, s.p. byl vytvořen následující návrh optimalizace navigační 

infrastruktury na jednotlivých letištích, ke kterému následně byly vypočteny dílčí a také 

celková finanční úspora podniku. 

 
6.1 Letiště Václava Havla Praha (LKPR) 
 
Zde 90 % veškerého provozu na letišti Václava Havla v Praze je způsobilých k přiblížení 

RNP. Zatímco 78 % letadel dokáže provést přiblížení LNAV/VNAV, pouze 5 % s použitím 

LPV a jen 4 % provozu je dostatečně vybaveno pro přiblížení za použití GBAS. 

 

6.1.1 RWY 06/24 
 
Na RWY 24 budou posádky letadel po roce 2030 provádět přiblížení primárně pomocí 

RNP. Výška rozhodnutí pro LPV činí 200 ft a v případě LNAV/VNAV pak 321 ft. Roku 

2030, kdy začíná platnost Prováděcího nařízení komise (EU) 2018/1048, je 

pravděpodobné, že vybavenost letadel bude ještě vyšší. Vhodnou konvenční 

alternativou bude ILS, který bude nadále udržován v provozu kvůli přistání za LVO pro 

CAT II a CAT III. Zrušení ILS pro tyto kategorie není kvůli velkému množství provozu 

přijatelné. 
 
Za primární způsob přiblížení na dráhu 06 bude považováno RNP (výška rozhodnutí pro 

LPV je 200 ft a pro LNAV/VNAV 313 ft), zálohou bude VOR/DME OKL, přesunutý do 

lokality dnešního NDB, které bude tou dobou vyřazeno z provozu. 

 
6.1.2 RWY 12/30 
 

Také pro RWY 30 bude po roce 2030 využíváno RNP jako primární volba. Zatímco LPV 

dosahuje stejné výšky rozhodnutí jako u RWY 06/24, LNAV/VNAV dosahuje hodnoty 
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284 ft. V provozu prozatím do roku 2030 zůstane pozemní systém ILS s výškou 

rozhodnutí totožnou jako u LPV, tedy 200 ft. 

 
Nejméně využívaná RWY 12 pro přiblížení na tom bude velmi podobně jako RWY 30. 

Primárně využíváno bude RNP, do roku 2030 se nadále počítá se systémem ILS. 

 
6.1.3 Výstavba paralelní RWY 06R/24L 
 
Předběžně se předpokládá vybavení systémem ILS. Výstavba 06R/24L však již byla 

několikrát odložena a pokud se dokončení dráhy posune až za rok 2028, tak je 

pravděpodobné, že namísto plánovaného vybavení systémem ILS bude upřednostněno 

pouze RNP, případně systém GBAS. Vybavení dráhy bude záviset z velké části na vývoji 

vybavení flotily letadel využívajících LKPR. [33] 

 

6.1.4 Optimalizace navigační infrastruktury na LKPR 
 
Z těchto predikcí vyplývá, že do roku 2030 není možné vyřazení žádného systému. 

Jelikož se jedná o největší české letiště a pro přiblížení RNP je nyní přizpůsobeno pouze 

90 % provozu, pro každou dráhu musí být dostupná alternativa k primárnímu 

konvenčnímu systému.  

 

Systém VOR je pod označením VOR/DME OKL využíván k traťové navigaci. V případě 

výstavby paralelní dráhy 06R/24L bude muset být VOR/DME OKL přemístěn do nové 

lokality, vzhledem k tomu, že jeho současné poloha je v kolizi s plánovanou dráhou. 

Novou polohu pro zařízení bude vhodné hledat v areálu letiště, případně v jeho 

nejbližším okolí, neboť VOR/DME OKL slouží jako hlavní navigační zařízení pro 

vyčkávání v případě nezdařeného přiblížení a ztráty spojení. Takové umístění, aby 

nadále sloužilo pro přiblížení na RWY 12/30, pravděpodobně nebude možné, proto by 

mohlo být využitelné pro RWY 06/24, v místě dnešního NDB. [36] 

 

Po roce 2030 je předpokládána vybavenost letadel pro přiblížení RNP tak vysoká, že 

bude možné vyřadit systém NDB a spolu s ním také ILS CAT I pro dráhu 12/30. Dosáhne 

se tak výrazné úspory za jejich obnovu a letové ověřování. Zálohou k RNP pro RWY 24 

bude ILS, pro dráhu 06 pak VOR, jenž bude přemístěn do lokality dnešního NDB. 

Systém ILS CAT II a CAT III bude za LVO i nadále využíván. Všechny změny znázorňuje 

následující tabulka 8. 
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Tabulka 8 – Optimalizace LKPR 

Letiště RWY Zařízení Volací znak Po roce 2024 Po roce 2030 

LKPR 24 ILS CAT II / III PR Zachovat Zachovat 

 24 ILS CAT I PR Zachovat Zachovat 

 06 ILS CAT I PH Zachovat Zrušit 

 06/24 NDB L Zachovat Zrušit 

      

 30 ILS CAT I PG Zachovat Zrušit 

 12 ILS CAT I PA Zachovat Zrušit 

 12/30 VOR/DME OKL Zachovat Přemístit 

 

6.1.5 Finanční úspora dané optimalizace na LKPR 
 
Dílčí úspory po roce 2030 znázorňují tabulky 9 a 10, celkovou úsporu tabulka 11. 

Celková roční finanční úspora ŘLP ČR, s.p., daná optimalizací navigační infrastruktury, 

činí 2 989 000 Kč. 
Tabulka 9 – Optimalizace LKPR: Obnova systémů po roce 2030 

Obnova ILS (LOC+GP) CAT I (každých 15 let) 8 190 000 Kč 

3x ILS (LOC+GP) CAT I x3 

Obnova NDB (každých 15 let) 1 365 000 Kč 

Úspora za obnovu každých 15 let 25 935 000 Kč 
Úspora za obnovu rozpočtena na 1 rok 1 729 000 Kč 

 
Tabulka 10 – Optimalizace LKPR: Letové ověřování po roce 2030 

Letové ověřování ILS (LOC+GP) CAT I (205 min) 205 000 Kč 

3x ILS (LOC+GP) CAT I, 2x ročně x6 

Letové ověřování NDB (30 min) 30 000 Kč 

Roční úspora za letové ověřování 1 260 000 Kč 
 

Tabulka 11 – Optimalizace LKPR: Celková roční úspora po roce 2030 

Obnova systémů 1 729 000 Kč 

Letové ověřování 1 260 000 Kč 

Celková roční úspora LKPR 2 989 000 Kč 
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6.2 Letiště Brno Tuřany (LKTB) 
 
Na brněnském letišti je 73 % veškerého provozu schopno provést přiblížení RNP. 

Z celkového provozu je 20 % všech letadel proveditelných provést přiblížení LPV (totéž 

nebo dokonce i více platí také pro LKMT a LKKV), což je čtyřnásobně více než na 

největším tuzemském letišti v Praze. Tak velké číslo je dáno mnohem vyšším počtem 

výcvikových letů a soukromých letadel, které jsou pro LPV častěji vybaveny v porovnání 

s dopravními letouny. Přiblížení LNAV/VNAV pak je schopno provést 51 % provozu. 

Přiblížení pomocí GBAS dokáže jen zanedbatelné množství všech letadel, konkrétně 

5 %. 

 
6.2.1 RWY 09/27 
 
Dráha 27 bude po roce 2030 využívána primárně pro přiblížení RNP, kdy rozhodovací 

výška pro LPV je aktuálně 250 ft, v budoucnu však lze překonstruovat na CAT I s výškou 

200 ft. Přiblížení LNAV/VNAV má výšku rozhodnutí 290 ft. Udržen v provozu musí být 

v případě výpadku signálu GNSS či jiného důvodu, kdy nebude možné využít družicovou 

navigaci, jeden konvenční systém. 

 

Dráha 09 má také publikované postupy pro přiblížení pomocí RNP a takové přiblížení 

bude považováno za primární. Přiblížení LPV má výšku rozhodnutí 257 ft (pro kategorii 

letadel D), tato výška však v budoucnu nelze překonstruovat na CAT I vzhledem k 

certifikaci dráhy, ta je určena pouze pro nepřesná přístrojová přiblížení. Přiblížení 

LNAV/VNAV disponuje rozhodovací výškou 276 ft. Jelikož na dráze 09 ani nemůže být 

zřízen systém ILS, alternativou k RNP bude VOR. 

 
6.2.2 Optimalizace navigační infrastruktury na LKTB 
 
Prozatím nejsou všechna letadla příslušně vybavena k přiblížení RNP, ponechány tak 

musí být pozemní systémy ILS a VOR/DME. Doporučuji vyřadit z provozu NDB, neboť 

již nyní je na letišti využíváno pouze leteckými školami a jeho zrušením se sníží náklady. 

Výcvikové lety s použitím NDB by tak mohly být provozovány na jiném českém letišti. 

NDB výcvik na jiných letištích by navíc snížil zatížení složek ATS na LKTB a uvolnil tak 

kapacitu pro případný nárůst provozu. 

Po roce 2030 navrhuji také vyřazení systému ILS. Vybavenost letadel pro přiblížení RNP 

bude v té době tak vysoká, že pro dráhu 09/27 postačí jako konvenční záloha systém 

VOR/DME. Právě zrušením systému ILS dosáhne ŘLP ČR, s.p. úspor za jeho obnovu a 

letové ověřování. Všechny změny znázorňuje následující tabulka 12. 
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Tabulka 12 – Optimalizace LKTB 

Letiště RWY Zařízení Volací znak Po roce 2024 Po roce 2030 

LKTB 27 ILS CAT I BO Zachovat Zrušit 

 27/09 NDB B Zrušit - 

 27/09 VOR/DME BNO Zachovat Zachovat 

 
6.2.3 Finanční úspora dané optimalizace na LKTB 
 
Vyřazení NDB navrhuji nejlépe k roku 2024, neboť právě v tento rok je plánována jeho 

obnova za 50 000 EUR (cca 1 365 000 Kč). [34] Zařízení se obnovuje každých 15 let, a 

tak, vzhledem k jeho nahrazení v následujících několika letech jinými zařízeními, by se 

tato obnova nevyplatila. Budoucí využití systému je podmíněno pouze výcvikovými lety 

českých ATO, což lze chápat jako nedostatečné využití. 

Každý rok tak bude ušetřeno dalších 30 000 Kč za povinné letové ověřování. K roku 

2030, kdy vstoupí v platnost Prováděcí nařízení komise (EU) 2018/1048, by se tak tímto 

rozhodnutím jednalo o úsporu v hodnotě 1 545 000 Kč až 1 635 000 Kč, a to v závislosti 

na době vyřazení z provozu. Celková úspora je vypočtena níže v tabulce 13. 

 
Tabulka 13 – Vyřazení NDB z provozu: Úspora do roku 2030 

Obnova zařízení roku 2024 1 365 000 Kč 

Letové ověřování (vyřazení k roku 2024) 180 000 Kč 

Letové ověřování (vyřazení k roku 2021) 270 000 Kč 

Úspora k roku 2030 v závislosti na době 
vyřazení (2021-2024) 

1 545 000 Kč až 1 635 000 Kč 

 

Dílčí úspory ohledně vyřazení systému ILS CAT I k roku 2030 popisuje tabulka 14 a 15, 

celkovou roční úsporu pak tabulka 16. 

 
Tabulka 14 – Optimalizace LKTB: Obnova systémů po roce 2030 

Obnova ILS (LOC+GP) CAT I (každých 15 let) 8 190 000 Kč 

Úspora za obnovu každých 15 let 8 190 000 Kč 
Úspora za obnovu rozpočtena na 1 rok 546 000 Kč 
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Tabulka 15 – Optimalizace LKTB: Letové ověřování po roce 2030 

Letové ověřování ILS (LOC+GP) CAT I (205 min) 205 000 Kč 

Let LKPR – LKTB – LKPR (60 min) 60 000 Kč 

Letové ověřování 2x ročně x2 

Roční úspora za letové ověřování 530 000 Kč 
 

Tabulka 16 – Optimalizace LKTB: Celková roční úspora po roce 2030 

Obnova systémů 546 000 Kč 

Letové ověřování 530 000 Kč 

Celková roční úspora LKTB 1 076 000 Kč 
 
 
6.3 Letiště Leoše Janáčka Ostrava (LKMT) 
 
Na ostravském letišti je 72 % provozu schopných provést přiblížení RNP. Celých 23 % 

provozu může provést přiblížení pomocí LPV a 43 % provozu pomocí LNAV/VNAV. 

Procentuální hodnota letadel s možností provést GBAS se pohybuje na hranici 7,5 %. 
 
6.3.1 RWY 04/22 
 
Dráha 22 je dostatečně vybavena pro primární způsob přístrojového přiblížení pomocí 

RNP. Zatímco LPV dosahuje výšky rozhodnutí 285 ft a v budoucnu lze překonstruovat 

na CAT I s výškou rozhodnutí 200 ft, LNAV/VNAV dosahuje aktuálně totožné hodnoty 

285 ft. Zachována bude muset být také jedna konvenční alternativa. 

Přistání za LVO při CAT II a CAT III bude nadále prováděno pomocí systému ILS. 

 

Dráha 04 je také uzpůsobena přiblížení pomocí RNP. Výška rozhodnutí pro LPV činí 250 

ft, ale stejně, jako na LKTB u dráhy 09, ji nelze kvůli certifikaci dráhy překonstruovat na 

CAT I. Rozhodovací výška LNAV/VNAV činí 264 ft a alternativou při nefunkčnosti 

družicové navigace je VOR, neboť ILS pro dráhu 04 nemůže být k dispozici. 

 
6.3.2 Optimalizace navigační infrastruktury na LKMT 
 
Také v Ostravě se vybízí úplné zrušení NDB. K provozu bude stačit RNP, ILS a VOR. 

V případě posledně zmíněného systému se jedná o VOR OTA, který je využíván 

k traťové navigaci, proto jeho zrušení není možné, navíc je potřebnou alternativou k RNP 

pro dráhu 04. Všechny změny znázorňuje následující tabulka 17. 
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Tabulka 17 – Optimalizace LKMT 

Letiště RWY Zařízení Volací znak Po roce 2024 Po roce 2030 

LKMT 22 ILS CAT II / III OSV Zachovat Zachovat 

 22 ILS CAT I OSV Zachovat Zachovat 

 22/04 NDB N Zrušit - 

 22/04 VOR/DME OTA Zachovat Zachovat 

 

6.3.3 Finanční úspora dané optimalizace na LKMT 
 
Situace s vyřazením NDB je totožná s brněnským letištěm (LKTB). Zrušení systému tedy 

navrhuji nejlépe k roku 2024, neboť právě v tento rok je plánována jeho obnova za 

50 000 EUR (cca 1 365 000 Kč). [34] Celková úspora je vypočtena níže v tabulce 18. 

 
Tabulka 18 – Vyřazení NDB z provozu: Úspora do roku 2030 

Obnova zařízení roku 2024 1 365 000 Kč 

Letové ověřování (vyřazení k roku 2024) 180 000 Kč 

Letové ověřování (vyřazení k roku 2021) 270 000 Kč 

Úspora k roku 2030 v závislosti na době 
vyřazení (2021-2024) 

1 545 000 Kč až 1 635 000 Kč 

 
6.4 Letiště Karlovy Vary (LKKV) 
 
Provést přiblížení pomocí RNP je schopno 80 % provozu. LPV v Karlových Varech 

využije rekordních 33 % letadel a systém GBAS dokonce 21 %. Tyto procentuální 

hodnoty jsou však dány menším počtem pohybů a z velké části soukromými letadly, jež 

bývají k těmto druhům přiblížení lépe uzpůsobeny. Přiblížení LNAV/VNAV je schopno 

53 % provozu. 

 
6.4.1 RWY 11/29 
 
Pro přiblížení na dráhu 29 bude po roce 2030 primárně využíváno RNP. Rozhodovací 

výška pro LPV je 274 ft, přičemž i v tomto případě lze v budoucnu překonstruovat na 

CAT I s výškou 200 ft. Hodnota pro LNAV/VNAV je podstatně vyšší, a to 432 ft. 

 

Výběr dostupných možností pro přístrojové přiblížení na dráhu 11 je omezený. Primárně 

bude využíváno RNP, kdy LPV disponuje výškou rozhodnutí 392 ft, zřídit CAT I s výškou 

200 ft není možné. Stejné hodnoty dosahuje LNAV/VNAV. Jedinou alternativou k RNP 



 42 

je NDB, rozhodovací výška činí 480 ft. Vysoké hodnoty pro dráhu 11 jsou způsobeny 

hornatým terénem před dráhou. 

 
6.4.2 Optimalizace navigační infrastruktury na LKKV 
 
Na tomto letišti nelze do roku 2030 provést žádnou optimalizaci navigační infrastruktury. 

Všechny zařízení mají své opodstatnění a jejich vyřazení z provozu tudíž není možné. 

 

Po roce 2030 ovšem navrhuji vyřazení systému ILS, vzhledem k vysokým nákladům za 

obnovu a letové ověřování v porovnání s nízkým provozem dopravních letadel na letišti. 

Valná většina letadel bude přizpůsobena k přiblížení RNP a vzhledem k nízkému počtu 

dopravních letadel využívajících LKKV, spolu s dostupností signálu EGNOS více než 

99,4 % času [37] a případnou diverzí na LKPR do dvaceti minut letu, není nutné udržovat 

takto finančně nákladný záložní konvenční systém. Všechny změny znázorňuje 

následující tabulka 19. 

 
Tabulka 19 – Optimalizace LKKV 

Letiště RWY Zařízení Volací znak Po roce 2024 Po roce 2030 

LKKV 29 ILS CAT I KVY Zachovat Zrušit 

 29/11 NDB L Zachovat Zachovat 

 
6.4.3 Finanční úspora dané optimalizace na LKKV 
 
Dílčí úspory ohledně zrušeného ILS značí tabulky 20 a 21, celkovou roční úsporu pak 

tabulka 22. 

 
 Tabulka 20 – Optimalizace LKKV: Obnova systémů po roce 2030 

Obnova ILS (LOC+GP) CAT I (každých 15 let) 8 190 000 Kč 

Úspora za obnovu každých 15 let 8 190 000 Kč 
Úspora za obnovu rozpočtena na 1 rok 546 000 Kč 

 
Tabulka 21 – Optimalizace LKKV: Letové ověřování po roce 2030 

Letové ověřování ILS (LOC+GP) CAT I (205 min) 205 000 Kč 

Letové ověřování 2x ročně x2 

Let LKPR – LKTB – LKPR (40 min), 1x ročně 40 000 Kč 

Roční úspora za letové ověřování 450 000 Kč 
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Tabulka 22 – Optimalizace LKKV: Celková roční úspora po roce 2030 

Obnova systémů 546 000 Kč 

Letové ověřování 450 000 Kč 

Celková roční úspora LKKV 996 000 Kč 
 
Let LKPR – LKKV – LKPR je v tabulce 21 započten pouze jedenkrát, neboť každý 

druhý let, tedy jednou za 365 dní, bude muset být i nadále uskutečněn kvůli letovému 

ověřování NDB. 
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7 Závěr 

 
Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu optimálního řešení navigační infrastruktury 

pro ŘLP ČR, s.p., s přihlédnutím na finanční a provozní situaci v souladu s Prováděcím 

nařízením komise (EU) 2018/1048 a vypočíst celkovou finanční úsporu danými 

opatřeními. 

 

Racionalizaci rozdělím na dvě fáze. První fáze zahrnuje období do roku 2030 a druhá 

fáze období po tomto roce, kdy nabyde v platnost Prováděcí nařízení komise (EU) 

2018/1048. [15] 

 

V první fázi navrhuji zrušení systémů NDB v Brně (LKTB) a Ostravě (LKMT), a to nejlépe 

k roku 2024, neboť právě v tento rok je plánována jeho obnova za 50 000 EUR (cca 

1 365 000 Kč). [34] Celková úspora k roku 2030 za zmíněné dvě NDB je znázorněna 

níže v tabulce 23. 

 
Tabulka 23 – Vyřazení NDB z provozu: Úspory do roku 2030 

Celková úspora k roku 2030 v závislosti 
na době vyřazení (2021-2024) 

3 090 000 Kč až 3 270 000 Kč 

 

 
Roku 2030 bude vybavenost letadel pro provedení přiblížení RNP tak vysoká, že postačí 

jediná záloha méně finančně nákladného konvenčního systému. Dostupnost RNP APCH 

do minim LPV CAT I již dnes dosahuje 99,4 % celkového času [37], a tak postačí záložní 

konvenční systém s vyššími minimy. Tímto směrem se vydávají také soukromá letiště 

v Německu, neboť podstatné snížení nákladů je žádoucí. [36] Systém ILS CAT II a CAT 

III bude nadále primárním způsobem přiblížení za LVO. 

 

V druhé fázi optimalizace navigační infrastruktury navrhuji na LKPR zrušení NDB pro 

dráhu 06/24 a ILS CAT I pro dráhu 06, 12 a 30. Dále navrhuji na LKTB zrušení ILS CAT 

I pro dráhu 27 a na LKKV zrušení ILS CAT I pro dráhu 29. 

 

Závěrečná tabulka 24 uvádí celkové úspory po sečtení dílčích úspor na všech letištích 

po roce 2030. 
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Tabulka 24 – Celková roční úspora na všech letištích po roce 2030 

LKPR 2 989 000 Kč 

LKTB 1 076 000 Kč 

LKMT 0 Kč 

LKKV 996 000 Kč 

Celková roční úspora na všech letištích po roce 2030 5 061 000 Kč 
 

Celkově, po sečtení ušetřených finančních prostředků na letištích LKPR, LKTB, LKMT a 

LKKV, ušetří ročně ŘLP ČR, s.p. vyřazením daných systémů 5 061 000 Kč. Před rokem 

2030 dojde k úspoře dalších 3 090 000 Kč až 3 270 000 Kč za vyřazení dvou systémů 

NDB. 

 
Negativně ovlivněn bude pouze provoz výcvikových letů českých ATO, které na LKTB a 

LKMT systém NDB využívají. Vzhledem k omezenému počtu takových letů však bude 

možné je přesunout na jiná česká letiště, konkrétně na LKKV, LKPD, LKVO či LKKU. 

Vzhledem k co nejmenším poplatkům za využití služeb letiště, tedy k co nejmenším 

nákladům studentů ve výcviku, doporučuji využívat letiště LKKV, případně LKVO. 

 

Věřím, že zpracovaná bakalářská práce poslouží ŘLP ČR, s.p. jako vhodná analýza 

situace a její výsledek poslouží jako vhodný návrh k úpravě navigační infrastruktury 

k dosažení co nejvyšší efektivity. 

 
Dále věřím, že veškeré poznatky, získané při tvorbě bakalářské práce, využiji 

v budoucnu, jak ve své diplomové práci, tak i následně ve svém zaměstnání.  
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