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Úvod 

Letecká doprava je označována za jednu z nejbezpečnějších druhů dopravy na světě. 

K takové pověsti však vede dlouhá historie. Z počátku vývoje letectví se zkoumaly pouze 

nehody. S postupným vývojem bezpečnosti a snahou nehodám předcházet se začaly zkoumat 

i incidenty, které nehodou neskončily. Mimo jiné se i díky tomu stává letecká doprava 

bezpečnější.[20] Tento vývoj stále pokračuje, avšak není u konce. Otázka bezpečnosti tak 

stále není uzavřená a vyřešená kapitola, toho se pravděpodobně nikdy nedočkáme. 

S rozvojem letectví se totiž objevují nové problematiky, kterými je třeba se zabývat. 

V souvislosti s tím tak vzniká tato práce, která má pomoci objasnit problematiku runway 

incursion. 

Runway incursion (RI) je incident, kdy letadlo, vozidlo nebo člověk samotný naruší ochranné 

pásmo dráhy či dráhu samotnou, a to bez povolení od řídícího letového provozu (ŘLP). Tyto 

letadla, vozidla nebo osoby mohou přímo ohrozit letouny, které v danou chvíli dráhu užívají 

k vzletu či přistání a je pro ně dráha v daném okamžiku rezervována. Je tedy zřejmé, že je 

žádoucí se tomuto jevu pokud možno zcela vyvarovat, neboť jeho následky mohou být 

katastrofální. Bohužel, na letišti Praha Ruzyně (LKPR) se tomu vyvarovat dlouhodobě nedaří 

i přes to, že již byly podniknuty kroky, které by měly RI zabránit. [1] 

Cílem této práce není objasnit celý problém, ani to není v silách jednoho bakalářského 

studenta. Prevencí RI se již v minulosti zabývalo mnoho organizací a odborníků. Například 

International Civil Aviation Organization (ICAO) vydala dokument nesoucí název Manual on 

the Prevention of Runway Incursions [2], který shrnuje většinu typů RI a jejich dosud zjištěné 

příčiny a dále obsahuje doporučení, jak se jim vyhnout. Ovšem stejně jako na LKPR, tak i jinde 

ve světě se i přes tyto výzkumy stále RI objevují. V takovýchto dokumentech je však ve většině 

případů použita metoda klasického přístupu k bezpečnosti neboli Safety-I. Tato práce se však 

zaměřuje na využití nového pohledu na bezpečnost a lidský faktor, zvaná Safety-II. 

Nový pohled na bezpečnost zvaný Safety-II je přistup k bezpečnosti úzce spojený s lidským 

faktorem. Jedná se o zcela odlišný přístup, než v případě klasické Safety-I, která hledá chyby 

v jednotlivcích a tyto považuje za příčiny selhání systému. Jednou z myšlenek Safety-II je idea, 

že člověk přirozeně nedělá věci tak, aby dopadly špatně. Každý se snaží vykonat své úkoly 

bezchybně, žádná chyba nevzniká úmyslně. Příčinu nějakého incidentu či nehody je dle této 

nové teorie třeba hledat hlouběji v organizaci, či systému. Nikdo nechce dělat věci špatně, 

avšak stejně se tomu tak občas stane. Pokládáme si tedy otázku, co může za to, že se někomu 
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daný úkol tisíckrát povede, a i když ho po tisíceré prvé udělá stejně, výsledek najednou vede 

k incidentu. Možnou příčinu vidí Safety-II právě třeba v prostředí, v kterém daný člověk 

pracuje. 

Dále je práce zaměřená na využití moderních technologií, které dříve nebyly dostupné, jako je 

virtuální realita (VR) spojená s leteckým simulátorem. Letecké simulátory sice nejsou nic 

nového, jejich vývoj se však stále posouvá a jejich využití tak může být stále širší. Spojení 

simulátoru a VR nám umožní zkoumat fenomény, které bychom v reálném světě takovýmto 

způsobem nikdy zkoumat nemohli a může přinést nové poznatky, které dosud nebyly 

objeveny. Práce si klade za cíl vytvořit scénář pro tento simulátor, který se bude snažit objasnit 

příčiny RI na letišti v Praze.  

Problematika RI je tedy dnes stále aktuální a neuzavřená kapitola, a to i v českém leteckém 

prostředí. Tato práce byla realizována jako podpůrná studie pro výzkumný projekt realizovaný 

Ústavem letecké dopravy FD ČVUT v Praze ve spolupráci s Letištěm Praha, a.s. zaměřený na 

problematiku bezpečnosti přiblížení a přistání na Letišti Václava Havla v Praze. Práce se snaží 

navázat na to, co o tomto fenoménu již víme a rozšířit tyto vědomosti použitím nových 

technologií a metodik, které dříve nebyly dostupné.   
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1 Současný stav problematiky runway 

incursion 

Runway incursion je každá událost na letišti týkající se nesprávného výskytu letadla, vozidla 

nebo osoby v ochranném prostoru plochy určené pro vzlety a přistání letadel. [2] Jak z definice 

vyplývá, aktérem způsobující RI je vždy člověk, ať již sedí v letadle, vozidle či se po letištní 

ploše pohybuje sám, pěšky. Nesmíme však zapomínat, že svůj podíl na takové události může 

nést i ŘLP, i když není nikdy přímým aktérem. Dokonce může nést i plnou odpovědnost. 

Například v případě, kdy vydá letadlu povolení ke vstupu na dráhu, na kterou přistává jiné 

letadlo. Jedná se tedy o vcelku obecný pojem, pod kterým si lze představit široké spektrum 

událostí. Zjednodušeně by se tyto události daly rozdělit na tři druhy, dle toho, čím je RI tvořena. 

Jedná se o letadla, letištní techniku a osoby samotné. Tato práce se omezuje pouze na 

události, které byly vytvořeny letadlem samotným čili se zabývá pouze prvním druhem RI. 

Důvodů je vícero, jedním z nich je fakt, že nejvíce RI je způsobeno právě letadly. [1] Další 

důvod vidím ve velké odlišnosti daných profesí a prostředí v jakém jsou vykonávány. Pro 

řešení událostí způsobených piloty a techniky pracujícími na odbavovací ploše je třeba odlišný 

přístup i znalosti. Není možné k nim přistupovat stejně a řešit je dohromady s použitím stejných 

modelů či simulátorů. Dále si tedy pro zjednodušení a potřeby této práce lze pod pojmem RI 

vždy představit pouze událost, kdy je ochranné pásmo plochy určené pro vzlety a přistání 

narušeno letadlem, řízeným piloty. Neřadí se sem tedy ani případ, kdy RI vznikne při přetahu 

letadla po letišti. 

1.1 Typy runway incursion  

Pro představu, co vše si pod pojmem RI můžeme představit jsou v následujícím textu uvedeny 

tři typy RI. Jak bylo uvedeno výše, jedná se pouze o události s účastí letadla. To však ještě 

neznamená, že příčina musí být vždy na straně pilota. Každý typ je detailně popsán 

v jednotlivých kapitolách.  

1.1.1 Projetí vyčkávacího místa při pojíždění 

Projetí vyčkávacího místa při pojíždění je druh RI, kdy letadlo pojíždí na odlet, nezastaví na 

vyčkávacím místě odletové dráhy a vstoupí do ochranného pásma či na dráhu samotnou, a to 
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bez povolení od ŘLP. Taková situace může nastat na jakémkoliv letišti, protože k vytvoření 

této situace stačí jedna dráha a jedno vyčkávací místo. 

Řadí se sem i případy, kdy je aktivován režim provozu za nízké dohlednost, anglicky low 

visibility procedures (LVP), a zároveň je takové letiště vybaveno speciálními vyčkávacími 

místy, určenými pro tento režim. Ty jsou zřízeny pro ochranu paprsků, vysílaných majáky 

systému Instrument Landing Systém (ILS), jehož kategorie použití při provozu LVP vzrůstá 

z kategorie 1 na kategorii 2 či 3. Tyto kategorie vyžadují větší ochranné pásma majáků 

systému ILS než pro kategorii 1, proto jsou tyto vyčkávací místa zřizována a nacházejí se ve 

větší vzdálenosti od dráhy. Posádky, které toto vyčkávací místo pro kategorii 2 a 3 ignorují a 

zastaví až na vyčkávacím místě pro ILS kategorie 1, též způsobí RI.  

Na vině může být nepozornost posádky, která se připravuje na odlet, nebo také nesprávně 

zadané instrukce k pojíždění od ŘLP, a to zejména, je-li aktivován režim LVP. Následky mohou 

být různé, od těch lehčích, kdy je vyčkávací místo přejeto pouze o několik metrů a ŘLP stihne 

včas zareagovat, až po ty tragické, kdy posádka nezareaguje a vstoupí na dráhu na které je 

prováděn vzlet či přistání. 

1.1.2 Uvolnění dráhy na jinou dráhu 

V těchto případech se jedná o RI způsobenou posádkou přilétávajícího letadla, které po 

přistání neuvolní dráhu po pojezdové dráze, ale vyjede z dráhy rovnou na jinou dráhu, která 

se na letišti nachází. Z popisu vyplývá, že taková situace může nastat pouze na letišti, které 

má dvě a více drah, z čehož se minimálně dvě z nich v určitém místě kříží. Důvodů může být 

více, posádka po přistání může ztratit orientaci a myslet si, že uvolňuje po pojížděcí dráze. 

Jsou známy i případy, kdy pilot nezná předpisy a domnívá se, že není-li daná dráha aktivní, či 

je dokonce zavřená, uvolnit po ní může. V těchto případech se rovněž jedná o RI. Výjimkou 

jsou samozřejmě případy, kdy se posádka ještě před uvolněním dráhy dotáže ŘLP, zda je 

možné uvolnit po dané dráze a řídící k tomu vydá povolení. V tom případě se o RI nejedná. 

1.1.3 Křížení dráhy bez povolení 

Tentokrát se jedná o případ, kdy letadlo pojíždí buď na odlet, nebo po přistání na stojánku. 

Jeho trasa pojíždění vede přes jinou dráhu, než posádka použila či použít plánuje. Daná dráha 

se tedy během pojíždění křižuje, a právě její vyčkávací místo posádka daného letadla projede 

bez povolení ŘLP. Do určité míry je tu tedy podobnost s prvním typem. Příčin může být opět 

mnoho. Může to být způsobeno, že jak po přistání, tak i před odletem je posádka v kokpitu 

vytížena úkony související se vzletem nebo přistáním. Pozornost posádky tedy nemůže být 

stoprocentně věnována pouze pojíždění. Při křížení drah je rovněž nutno brát v potaz 



 

5 

 

vyčkávací místa pro kategorii ILS 2 a 3, je-li LVP aktivní. Tento typ RI se může objevit pouze 

na letišti, které má jednu nebo více pojezdových drah, které dráhu křižují. 

1.2 Kategorizace závažnosti runway incursion 

Jak již zaznělo výše, každý incident není stejného rázu. Proto byla americkou FAA (Federal 

aviation administration) ustanovena kategorizace závažnosti RI. Označují se písmeny A až D. 

Označení D nesou ty nejméně závažné incidenty, které splňují definici RI, avšak neměly žádný 

dopad na bezpečnost. Kategorií C jsou označovány incidenty, při kterých byl dostatek času na 

reakci pro zabránění případné kolize. Písmenem B jsou označovány incidenty, kdy došlo 

ke snížení rozstupů mezi aktéry a času na reakci k zabránění kolize bylo málo. Incidenty 

kategorie A jsou vážné incidenty, při kterých bylo srážce těsně zabráněno. Pokud byl průběh 

RI ještě kritičtější a došlo ke střetu, nejedná se o incident ale nehodu. [3] 

1.3 Faktory ovlivňující runway incursion 

Faktorů, které RI můžou nějakým způsobem ovlivnit je mnoho. V následujících kapitolách jsou 

zmíněný ty, u kterých je předpokládán největší vliv a je jim věnováno nejvíce pozornosti. 

1.3.1 Počasí 

Meteorologické podmínky můžou mít vliv na RI. Nastane-li na letišti nízká dohlednost, je 

orientace při pojíždění složitější. Piloti vidí objekty na poslední chvíli a mají méně času na 

rozhodnutí kdy a kam změní směr pojíždění, což zvyšuje riziko špatného rozhodnutí či ztráty 

orientace. Faktem je, že většina RI se stane za denního světla, při dobrém počasí za VMC 

(visual meteorological conditions) podmínek. Ovšem většina nehod, které jsou způsobeny RI, 

nastaly při špatných meteorologických podmínkách, nebo v noci. [2] 

1.3.2 Design letiště 

To, jak je letiště postavené, zejména kudy vedou dráhy a pojížděcí dráhy, má také vliv na to, 

zda a jak často a jaký typ RI se objeví. Musí-li například letadla pojíždějící pro vzlet pokaždé 

křižovat jinou dráhu, riziko RI samozřejmě roste. Záleží na velkém množství faktorů. Podrobně 

se tomu věnuje FAA, která již v roce 2007 rozběhla program RIM (Runway Incursion 

Mitigation). Na počátku výzkumu se pracovníci tohoto programu šest let zaobírali zkoumáním 

nahlášených RI a na základě toho vytvořili seznam devatenácti nestandartních geometrických 

uspořádání pojezdových drah, které mohou vést ke zmatení pilota a vzniku RI. Mezi příklady 



 

6 

 

takových míst patří pojížděcí dráhy sbíhající se do jedné ve tvaru ypsilon křižující dráhu, prahy 

dvou a více drah v těsné blízkosti nebo použití dráhy jako pojížděcí dráhy. První příklad lze 

vidět i na letišti v Praze, kde se takto sbíhají pojížděcí dráhy Delta a Foxtrot, které křižují dráhu 

12/30. Na základě toho je tvořena databáze takových míst na letištích napříč Spojenými státy 

americkými. Na těchto místech pak dochází k monitorování dalšího vzniku RI, hodnotí se jejich 

závažnost (viz. kap. 1.2.) a tvoří se projekty s jednotlivými letišti na přestavbu takových míst. 

Jednotlivá místa jsou vyhodnocována dle kategorie rizika dopadu RI v daném místě a prioritně 

jsou řešena nejrizikovější místa. [4]  

1.3.3 Řídící letového provozu 

I ŘLP může značně ovlivnit RI, a to například použitím nestandartní frazeologie nebo vydáním 

zbytečně zdlouhavých instrukcí. ŘLP ale může i přímo nést vinu za RI, například vydáním 

špatného povolení, nezachycením a neopravením špatného opakování zprávy od pilota 

(readbacku) či špatnou koordinací s dalším stanovištěm. Jako RI se zařazuje i případ, kdy ŘLP 

povolí vzlet z obsazené dráhy, přistání na obsazenou dráhu anebo nedodrží bezpečné 

rozstupy od letadla, pro nějž je dráha blokována. [5] 

1.3.4 Stop-příčka 

Prvkem, který může naopak pomoci RI zabránit se nazývá stop-příčka. Jedná se o zařízení, 

které se instaluje na vyčkávacím místě dráhy. Funguje na principu světelné signalizace, která 

svítí směrem z dráhy tak, aby jí viděl pilot blížící se k dráze. Vytváří červenou světelnou čáru 

napříč pojížděcí dráhou. Pilot takto rozsvícenou stop-příčku nesmí přejet. Toto zařízení je 

ovládané ŘLP a pilot musí pro projetí takového vyčkávací místa dostat jak verbální povolení, 

tak i červená stop příčka před ním musí zhasnout. Takto lze zabránit RI například v případě, 

kdy byly instrukce od ŘLP pilotem špatně pochopeny. [6] 

1.3.5 Runway Awareness and Advisory System (RAAS) 

Dalším prvkem, který může v pozitivním slova smyslu ovlivnit RI je Runway Awareness and 

Advisory System (RAAS). Jedná se o systém, který zvyšuje situační povědomí pilota a snižuje 

riziko RI, runway excursion a záměny drah. Systém monitoruje polohu letadla a hlasově 

informuje posádku o poloze letadla vůči dráze. Před samotným přistáním systém informuje 

piloty, k jaké dráze se přibližují. Po přistání pak informuje o tom, kolik metrů z dráhy má ještě 

posádka k dispozici. Při pojíždění systém před vyčkávacím místem dráhy oznámí posádce to, 

ke které dráze se blíží hláškou „approaching runway XY“, čímž je sníženo riziko vzniku právě 

RI. Po vstupu na dráhu pro vzlet pak systém opakuje, na jaké dráze se letadlo nachází.[19] 
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1.4 Runway incursion ve světě 

Mezi lety 2002 a 2015 bylo jen ve Spojených státech amerických zaznamenáno 16 785 

událostí typu RI. [5] Ani meziročně se od roku 2011 vývoj počtu RI nevyvíjel dobře a případů 

rok od roku přibývalo, a to i s ohledem na růst provozu. [7] V Evropě se počet RI na každých 

10 000 letů mezi lety 2013 až 2015 naopak snižoval, mezi lety 2015 až 2017 však opět stoupal, 

jak můžeme vidět v grafu níže (obr. 1). Pro ilustraci průběhu těchto událostí jsou 

v následujících kapitolách jsou uvedeny dva konkrétní příklady RI. 

1.4.1 A319/A320 Paříž CDG 2014 

Jako první příklad byl vybrán incident z listopadu roku 2014. Událost se stala v Paříži na letišti 

Charlese de Gaulla (CDG). Incident se odehrál v severní části letiště, kde se nachází dvě 

paralelní dráhy 08R/26L a 08L/26R. V danou chvíli byla užívána dráha 08R pro přistání a 08L 

pro vzlety. Letadla po přistání na 08R tedy musela křižovat dráhu 08L, aby se dostala 

k terminálu. Airbus A319 společnosti Bulgaria Air přistál na dráhu 08R, dráhu uvolnil a od ŘLP 

dostal instrukce pojíždět a vyčkávat před dráhou 08L na vyčkávacím místě S6. Posádka A319 

Bulgaria air instrukce přijala a správně zopakovala. Následně ŘLP povolil vzlet Airbusu A320 

společnost Freebird z dráhy 08L, který začal pomalu pojíždět na dráhu. Asi 45 sekund poté 

vydal ŘLP instrukci A319 Bulgaria Air: „pořadí jedna, pokračujte v pojíždění“. Posádka 

instrukci zopakovala do slova stejně. Do této chvíle probíhala komunikace v angličtině. Další 

komunikace však byla ve francouzštině, a to pro Airbus A320 Air France, který přistál na dráhu 

08R, kterou předtím uvolnil A319 Bulgaria Air. ŘLP instruoval A320 Air France: „pojíždějte za 

A319 Bulgaria air vlevo od vás“. Posádka se dotázala, zda je povoleno křižování dráhy 08L a 

odpověď zněla, že není. Asi 40 sekund poté vstoupila posádka A319 Bulgaria Air na dráhu 

Obrázek 1: počet RI na 10000 letů v letech 2013-2017 [16] 
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08L a v tu chvíli na ní již vzlétal A320 Freebird. Posádka vzlétajícího A320 spatřila A319 na 

dráze až po rychlosti V1, po které se již vzlet nepřerušuje a pokračovala s tím, že A319 

přelétnou. Tak se také stalo, v nejbližším místě byl rozestup mezi oběma letadly asi 20 metrů. 

Jedná se tedy o vážný incident. 

Vyšetřovatelé v závěrečné zprávě uvedli, že ŘLP použil nestandartní frázi „pořadí jedna, 

pokračujte v pojíždění“, jejíž význam je matoucí. Posádka A319 si jí interpretovala jako 

povolení ke křížení dráhy 08L. Ani posádka A320 Air France si nebyla významem této fráze 

jista a dodatečně se dotázala, zda je křížení povolené. Tato komunikace však probíhala ve 

francouzštině a posádka A319 Bulgaria Air jí nemohla rozumět. Dispečer ŘLP si nespojil 

spojitost jeho nestandartní fráze s tímto dotazem, a proto ho nenapadlo instrukce upřesnit pro 

posádku A319 Bulgaria Air. [8] 

1.4.2  MD87/C525 Milán Linate 2001 

Tato událost, ke které také vedla RI již neskončila pouze jako incident, ale bohužel jako 

nehoda. Stalo se tak dne 8. října 2001 na letišti Milán Linate, kde v tu dobu panovala silná 

mlha a MD87 společnosti Scandinavian Airlines (SAS) vzlétal z dráhy 36. Ve stejnou dobu 

dráhu křižovala Cessna C525. V rychlosti bez mála 300 km/h, kdy se již přední podvozek 

odpoutal od země, se MD87 střetl s pojíždějící C525. Obě letadla se vznítila, MD87 ještě 

pokračoval po dráze, než narazil do budovy pozemního odbavení. Celkem zahynulo 118 osob, 

110 na palubě MD87, 4 v C525 a navíc ještě 4 zaměstnanci, kteří se nacházeli v budově 

odbavení, kam narazil letoun MD87. 

Jako hlavní příčina byla vyšetřovateli označena chyba posádky C525, která v mlze při 

pojíždění ztratila orientaci, použila špatnou pojezdovou dráhu a vstoupila na dráhu bez 

povolení. Jako faktory, které událost také ovlivnily bylo označeno počasí, konkrétně špatná 

dohlednost. Dále nedostačující značení na letišti, vysoký provoz, střídání italštiny a angličtiny 

na jedné frekvenci a používání nestandartní frazeologie. [9] 

1.5 Runway incursion na letišti Praha 

Ani letišti Praha se RI nevyhýbá, což je možné vidět v grafu níže (obr. 2), který nám ukazuje 

vývoj počtu RI na LKPR v letech 2001 až 2019. Z grafu je patrné, že vůbec nejvíce RI bylo 

zaznamenáno v roce 2012, a to čtrnáct. Velmi zajímavý je také rok 2008, který jako jediný rok 
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nezaznamenal žádnou RI. Dále můžeme pozorovat i to, že počet RI v posledních letech 

neklesá. I to je důvod, proč je třeba se RI i dnes zaobírat.  

Podíváme-li se na další graf (obr. 3), ukazující zjištěné druhy RI v letech 2013 až 2017, 

zjistíme, že více než 75 % z celkových 45 případů všech RI jsou zastoupeny jedním ze tří typů 

RI, které jsou uvedeny výše. Nejvíce, téměř polovina případů, je uvolnění dráhy 06/24 na 

dráhu 12. 

Pro lepší pochopení nejčastějšího problému RI na pražském letišti nám výřez z letištní mapy 

(obr. 4) znázorňuje, kde a jak k RI dochází. Letadlo přistávající na dráhu 24, čili od severo-

východu, nestihne dobrzdit tak, aby uvolnilo po pojezdové dráze Charlie. Po minutí pojížděcí 

Obrázek 3: Graf typů RI na LKPR v letech 2013-2017 [1] 

Obrázek 2: Vývoj počtu RI na LKPR v letech 2001-2019 [15] [1] 
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dráhy Charlie je další možnost pro uvolnění dráhy pojížděcí dráha Delta. Nastane-li tento typ 

RI, posádka namísto uvolnění po pojezdové Delta, jak naznačuje zelená šipka, uvolní dráhu 

24 na dráhu 12, která se nachází těsně před odbočkou Delta. Aby se toto mohlo stát, musí 

posádka zabrzdit tak, že je schopná zatočit o více než 90°. Konkrétně zde musí posádka 

zatočit o 118° doleva, aby mohla uvolnit po dráze 12 tak, jak naznačuje červená šipka. Přesný 

úhel byl vypočten z kurzu jednotlivých drah v [17]. Nutno podotknout, že pro uvolnění na 

pojezdovou Delta, stačí zabrzdit na rychlost asi 60 uzlů, neboť se jedná o takzvanou rychlo-

odbočku, anglicky rapid exit taxiway (RET). Naopak pro manévr způsobující RI, kdy musí 

letadlo zatočit o více než 90° doleva na dráhu 12, je potřeba snížit rychlost na přibližně 15 

uzlů. To přináší další negativní efekt pro ŘLP a plynulost provozu obecně, neboť čas strávený 

na dráze je mnohem větší, než by byl v případě uvolnění po pojezdové Delta.  

V případě přistání na dráhu 06, čili od jiho-západu, se jedná o obdobný scénář. Posádka 

namísto uvolnění po rychlo-odbočce Lima, jak je naznačeno zeleně v mapě, uvolní opět po 

dráze 12, která se nachází těsně před odbočkou Lima. Rozdíl oproti případu po přistání na 

dráhu 24 je v úhlu, který musí letadlo zatočit. V tomto případě musí letadlo pro uvolnění na 

dráhu 12 zatočit o 62°doprava. Z toho vyplývá, že rychlost, na kterou je třeba zpomalit, u toho 

případu není tak nízká. Statisticky se však tento typ neobjevuje častěji než v případě dráhy 24, 

a to díky vzdálenosti od prahu dráhy. V tomto případě je vzdálenost menší, a tím pádem se 

najde méně letadel schopných dobrzdit do toho místa a RI způsobit. Jelikož bylo z praktických 

důvodů v této práci potřebné se zaměřit pouze na jeden druh RI, byl vybrán tento druh, jelikož 

se objevuje nejčastěji. 

Obrázek 4: mapa LKPR s vyznačeným místem RI, převzato a upraveno z [17] 
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2  Safety-II 

Safety-II je přístup a pohled na bezpečnost, který se zaměřuje na to, co se v systému či 

procesu děje správně, úspěšně, tedy to, co se obejde bez incidentu. V letectví je takovýto 

výsledek u drtivé většiny procesů. Počet nehod vůči počtu provedených letů se historicky 

každoročně snižuje, a to dělá letectví jedním z nejbezpečnějších druhů dopravy vůbec. [10] 

Myšlenkou Safety-II je tedy zaměřit se na tu většinu případů, která funguje a vede k žádoucímu 

výsledku, a snažit se je podpořit. Vybudovat takové pracovní prostředí, aby procentuální 

zastoupení těchto pozitivních výstupů rostlo a v ideálním případě se blížilo limitně stu.  

Přestože se kontinuálně aktualizují přesně definovaná pravidla a postupy pro leteckou 

dopravu, nemohou nikdy zahrnout všechny situace, které mohou v letectví nastat. Ani jejich 

striktní dodržování tedy není jediným zdrojem výborných výsledků letecké dopravy. Takto 

dobrých výsledků dosahujeme i díky schopnosti celku reagovat na aktuální podmínky a 

schopnosti vyhodnotit aktuální situaci a přizpůsobit se jí. Abychom mohli takový systém 

rozvíjet a zdokonalovat, musíme nejprve zjistit, jak přesně funguje. Následující kapitola ukáže 

rozdíly a porovnání se Safety-I. [11][18] 

2.1 Safety-I vs. Safety-II 

O Safety-II se také často mluví jako o „pozitivní“ bezpečnosti, a to proto, že oproti Safety-I 

nehledá to, co je špatně. Nezkoumá chybná rozhodnutí, porušení či nedodržení pravidel, ale 

naopak hledá to pozitivní, díky čemu věci ve většině případů fungují správně. Principem 

„klasické“ bezpečnosti, Safety-I, je snaha tomuto zabránit, a tím se vyvarovat incidentům či 

nehodám. Naproti tomu „nový“ pohled, jak se Safety-II také často přezdívá, se snaží o zajištění 

toho, aby pokud možno vše probíhalo, co nejlépe je to možné, a tím se zabránilo vzniku 

incidentů. Hledá to, co se děje správně, co se daří. Ve výsledku je tedy cílem obou pohledů 

na bezpečnost samozřejmě to stejné, oba toho však docilují jinak. [11][18] 

Z rozdílu definic obou přístupů k bezpečnosti plyne i jiný postup při šetření (nejen) leteckých 

nehod a incidentů. Safety-I si klade za cíl objevit to, co bylo špatně, kde nastala chyba, ať již 

v technice či člověku samotném. Rozdíl je ten, že tam, kde šetření Safety-I končí se závěrem, 

že příčinou je „lidský faktor“, tak na tomto místě Safety-II pomyslně začíná. Safety-II vidí příčinu 

lidské chyby v systému jako celku, tedy v tom s jakými informacemi člověk v danou chvíli 

pracuje, jaké je aktuální provozní prostředí a jaké jsou zde na člověka kladeny požadavky 
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(zdali spíše směrem k efektivitě práce nebo naopak k důslednosti). Záleží také na prostředí, 

kde člověk svůj úkol vykonává. Fungování každého procesu se dá teoreticky přesně popsat a 

definovat, v realitě však nelze vždy tento teoretický popis přesně dodržet. I přes to se většinou 

končí dobrým výsledkem a nikoli incidentem. Je to díky schopnosti člověka přizpůsobit se 

podmínkám, které v procesu nastanou. Jednotlivé odchylky, které v systému nastanou se 

vzájemně vykompenzují a ve výsledku vedou k žádanému výstupu. Šetření některou z metod 

Safety-II tedy nejprve zkoumá, jak daný proces probíhá za normálních okolností, jaké odchylky 

jednotlivých funkcí v systému jsou běžné. Následně určí, co tentokrát proběhlo jinak, jaká 

odchylka či kombinace více odchylek od normálního stavu byla větší, než limit únosné 

odchylky a z toho určí příčinu nehody. [11] 

2.2 Metody Safety-II 

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, Safety-II využívá popis normálních, běžných situací. 

K tomu slouží metoda popsaná v následující kapitole. Ta vede k tvorbě bezpečnostního 

modelu, který zlepšuje orientaci v takovém popisu a umožňuje další práci s ním. Jelikož 

Safety-II je v porovnání se Safety-I stále na počátku rozvoje, není dosud k dispozici více 

vhodných metod jako u Safety-I. 

2.2.1 Functional Resonance Analysis Method (FRAM)  

Metodu FRAM vytvořil Erik Hollnagel a její podrobný popis vydal v knize The Functional 

Resonance Analysis Method [12]. Některé z detailů této metody lze také najít v publikaci [13] 

a [14], které na tuto knihu navazují, resp. metodu FRAM využívají. Základní definice z těchto 

publikací pro pochopení metody FRAM jsou uvedeny dále v této kapitole.  

Metoda FRAM je určena pro modelování sociálně-technických systémů. Umožňuje nám 

analyzovat určitou pracovní činnost a na základě toho vytvořit model, který danou činnost 

reprezentuje. Tento model neboli zjednodušený popis reálné činnosti, můžeme následně 

využít retrospektivně i proaktivně. Retrospektivně se FRAM využívá při hledání příčin nehod 

či incidentů. Proaktivně můžeme zkoumat návrhy nových i stávajících řešení a hledat jejich 

nejslabší místa. V neposlední řadě lze model použít pro studium a pochopení toho, jak daný 

systém funguje. Nejedná se však o metodu hodnocení rizik ani analýzu nehod, může ale 

sloužit jako základ pro jejich vytvoření.  

Erik Hollnagel postupně vytvořil čtyři zásady, z kterých metoda vychází: 
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• Rovnocennost úspěchů a neúspěchů 

Úspěchy i neúspěchy pochází ze stejného zdroje, rozdílný výsledek nutně 

neznamená rozdíl, jakým byla práce vykonaná. Každý dělá svou práci s cílem 

dosáhnout úspěchu, nikdo nechce neuspět v tom, co dělá (i kdyby chtěl člověk 

neuspět, vždy se chová tak, aby byl výsledek takový, jaký ho on chce mít). 

Výsledkem je variabilita výstupu, může být úspěšný i neúspěšný, vykonáván je 

však vždy tak, aby byl úspěšný. 

• Princip přibližných přizpůsobení 

Člověk, skupina lidí nebo organizace přizpůsobují svůj výkon tak, aby odpovídal 

aktuálním podmínkám, vzniká tak variabilita výkonu. Díky těmto úpravám, 

schopnosti reagovat, se většina procesů povede. Tyto úpravy jsou však pouze 

přibližné, odhadnuté, a to je důvod, proč se někdy dosáhne neúspěchu.  

• Princip emergence 

Dosáhneme-li neúspěchu a zároveň neumíme najít jeho příčinu, mohlo dojít 

k specifické kombinaci variabilit, kterou nelze s jistotou rekonstruovat. 

Variabilita jednoho výstupu sama o sobě vznik neúspěchu vytvořit téměř 

nemůže. Ovšem kombinace variabilit vícero funkcí se kumuluje a nelineárně 

roste, takto vzniká neúspěch. 

• Princip rezonance 

Rezonance funkce představuje detekovatelný signál vycházející z 

interakce variabilit vícero signálů. Variability jednotlivých signálů se mohou 

navzájem vyrušit, potom je rezonance nulová a činnost proběhne tak, jak se 

očekává. Rezonance může být i pozitivní, a to v případě, kdy je výsledná činnost 

provedena lépe, než se očekává. Může ale také nastat opačný případ, kdy se 

Obrázek 5: ukázka variability funkcí a výsledné rezonance, upraveno z [13] 
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variability kombinují tak, že bude rezonance negativní. Taková rezonance po 

překročení určitého akceptovatelného limitu vede k incidentu. Tento princip 

nám znázorňuje obrázek (Obr. 5), kde můžeme vidět tři místa, kde výsledná 

rezonance tento limit překročila a výsledkem byl incident.  

Následující odstavec popíše postup aplikace metody FRAM ve čtyřech krocích, tak jak je 

popsal Erik Hollnagel. Ještě předtím je však třeba si ujasnit, k čemu budeme výsledný model 

používat. Zda budeme retrospektivně hledat příčinu incidentu či nehody anebo proaktivně 

vyhodnocovat rizika. 

1. Krok: identifikace a popis systémových funkcí 

Funkce mají za cíl najít a popsat, jak daná činnost standardně probíhá a jaké funkce jsou 

potřeba ke každodennímu fungování systému. Funkcí se rozumí aktivita, která je potřeba 

vykonat pro dosažení potřebného výstupu. Jednotlivé funkce jsou reprezentovány 

šestiúhelníky, kde každý roh tohoto šestiúhelníku představuje jeden ze šesti možných 

druhů aspektů, které funkci mohou ovlivnit tak, jak můžeme vidět na obrázku (obr. 6). 

Jedná se o těchto šest aspektů:  

• Vstup: Jedná se o impuls, který funkci aktivuje, typicky se jedná o výstup z jiné funkce. 

• Výstup: Obsahuje to, co je výsledkem dané funkce, to, co z průběhu funkce vyplyne. 

• Čas: Funkce může být časově omezena. 

• Kontrola: Jakým způsobem bude funkce vykonána může ovlivnit jiná funkce. 

• Zdroj: Materiál či lidé, potřebný k vykonání dané funkce. 

• Podmínka: Předpoklady, které by měly být splněny před zahájením funkce, avšak 

samotnou funkci neaktivují. 

K tomuto kroku je možné použít software FMV (FRAM Model Visualiser)1, který je volně 

dostupný a byl vyvinut přímo Erikem Hollnagelem. Výstupem je model v grafické podobě 

obsahující jednotlivé funkce a vazby mezi nimi, tvořící popis dané činnosti. 

 

1https://functionalresonance.com/FMV/index.html  

Obrázek 6: funkce v modelu FRAM 

https://functionalresonance.com/FMV/index.html
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2. Krok: identifikace variability 

Zadruhé je potřeba charakterizovat, jakou variabilitu výkonu na výstupu může každá 

jednotlivá funkce dosahovat. Toho lze dosáhnout posouzením následujících parametrů: 

načasování, přesnost, rychlost, vzdálenost, síla, trvání, směr. Z nich se následně vyberou 

ty parametry, které lze v našem případě identifikovat. Nejčastěji se hodnotí načasování a 

přesnost daného výstupu. 

3. Krok: kombinace variability 

Tento krok se zaměřuje na identifikaci kombinací variabilit, které vedou k negativní 

rezonanci. Díky tomu dostaneme informaci, při jakých podmínkách v systému, a při jaké 

kombinaci variabilit může dojít k incidentu. 

4. Krok: řízení variability 

Výstupem z předchozího kroku je pro nás seznam scénářů, které mohou nastat a jsou 

potenciálně nebezpečné. V tomto kroku se tedy snažíme navrhnout řešení pro zamezení 

či omezení výskytu takových kombinací variabilit. Takové řešení hledáme v podpoření 

výskytu variabilit vedoucích k pozitivní rezonanci. 

Shrnutí: Metodou FRAM se analyzuje, jak daná činnost standartně probíhá, a co jí ovlivňuje. 

Nezabývá se tím, jak je daná činnost popsána teoreticky na papíře (work as imagined), ale 

tím, jak se skutečně v praxi činnost vykonává (work as done). Tyto dvě roviny se velmi často 

liší. Po analýze skutečného stavu se informace využijí k vytvoření grafického popisu daného 

systému, tvořeného jednotlivými funkcemi neboli dílčími činnostmi, z kterých se celek skládá. 

Dále model obsahuje interakci mezi jednotlivými funkcemi naznačenou vstupy a výstupy 

z jednotlivých funkcí. V těchto funkcích vzniká variabilita, jelikož v reálném světě se ve většině 

případů nepodaří vykonat činnost úplně přesně tak, jak je teoreticky popsána. Výstup dané 

činnosti nabývá hodnot v určitém rozptylu, a není tedy konstantní. Díky Safety-II víme, že 

člověk se dokáže adaptovat na aktuální podmínky v reálném prostředí a vyhodnotit situaci tak, 

aby vzniklé výchylky kompenzoval a dosáhl úspěšného výstupu. Výsledná rezonance vzniká 

nelineárně z kombinace jednotlivých odchylek. Jelikož vzniká nelineárně, nelze jí přesně 

spočítat ani predikovat. Víme však, že čím více odchylek se objeví a čím větší jsou, tím je 

vyšší pravděpodobnost vzniku negativní rezonance a z ní plynoucího incidentu či nehody. 

2.3 Safety-II a runway incursion doposud  

Problematikou RI pomocí metod Safety-II se dosud moc odborníků nezabývalo. I to je důvod, 

proč tato práce vznikla. Výjimkou je Riccardo Patriarca, který byl již zmíněn výše a který 
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s dalšími kolegy v lednu 2017 publikoval vědecký článek nesoucí název A Monte Carlo 

evolution of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to assess performance 

variability in complex systems. [14] Tento článek se zabývá RI metodou FRAM a slouží jako 

ukázka práce s metodou FRAM, popisuje všechny kroky její aplikace. Nejprve je postup 

popsán teoreticky, tak jak ho definoval Erik Hollnagel ve své knize FRAM: The Functional 

Resonance Analysis Method. [12] Následně je daný popis aplikován na konkrétním příkladu, 

v tomto případě právě na RI.  

Popis systému a jeho model byl vytvořen se zaměřením na ŘLP a jeho roli u RI. V modelu se 

vyskytují funkce jako: ovládání osvětlení drah, koordinace s dalším stanovištěm, vydání zprávy 

NOTAM (Notice To Airmen), označení stripů a podobné. Model je tedy primárně zaměřen jen 

na faktor ŘLP a detailně popisuje právě jeho práci. Chování pilota je velmi zjednodušeně 

reprezentováno pouze funkcemi: zahájení pojíždění, vykonání vzletu, vykonání přistání a 

křižování drah. Pro náš případ je však potřeba detailně popsat situaci před a během přistání 

v pilotní kabině. Z toho důvodu bylo rozhodnuto vytvořit model vlastní.  
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3 Vytvoření modelu FRAM pro RI 

Cílem této práce je navrhnout scénář pro VR letecký simulátor, v kterém se budou moci ověřit 

možné příčiny RI. K nalezení potenciálních příčin musíme nejprve vybrat, jakou metodou 

budeme problém řešit. V kapitole výše bylo popsáno, co je Safety-II a metoda FRAM a také, 

že ji lze použit pro analýzu stávajících řešení. Proto byla zvolena tato metoda pro zkoumání 

RI na letišti v Praze. Jak již zaznělo v kapitole 2.3, model FRAM pro RI od Riccarda Patriarci 

nešel na tento problém aplikovat.  

Konkrétně se tento model zaměřuje pouze na jeden typ RI na LKPR, a to vstup na dráhu 12/30 

po přistání na dráhu 06/24, jak již bylo uvedeno a detailněji popsáno v kapitole 1.5. Prvním 

krokem je vytvoření popisu zkoumané situace tak, jak se v realitě doopravdy děje. Zde se 

jedná o typ RI, který způsobuje pilot. Pilot je ten, kdo letadlo ovládá, ten, kdo s ním RI způsobí. 

Do celé situace dále samozřejmě zasahuje ŘLP, který řídí provoz na letištních plochách a 

interaguje se samotným pilotem a může jeho chování ovlivnit. Potřebujeme tedy detailně znát, 

jak probíhá činnost nějakou dobu před daným uvolněním dráhy, které k RI vede. Proto je popis 

činnosti zahájen od momentu, kdy je letadlo na finálním přiblížení do momentu, kdy letadlo 

dráhu uvolní a pojíždí na stojánku. Tuto fázi letu bylo tedy nutné nastudovat, abychom dokázali 

popsat, jak činnost za normálních okolností probíhá. Tyto informace byly čerpány z rozhovorů 

s reálnými piloty, kteří na LKPR létají a kteří poskytli subjektivní popis dané situace a 

informace, jak a co přesně probíhá. Další informace byly získány také studiem videí se záběry 

z kokpitu během této fáze letu na LKPR.  

Obrázek 7: Zjednodušený model FRAM 
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Obrázek 8: Detailní model FRAM 
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Celý model se tedy skládá z devatenácti funkcí, které jsou popsané v tabulkách 1-19 níže. 

Každá tabulka obsahuje název dané funkce a její stručný popis. Dále tabulka u každé funkce 

zahrnuje vstupní aspekty, které její výstup ovlivňují. Tyto funkce a vazby mezi nimi tvoří celý 

model, který byl mimo tuto tabulkovou podobu vytvořen i graficky pro lepší pochopení a 

orientaci v něm. Z celkových devatenácti je šestnáct funkcí charakterizujících činnost pilota, 

zbylé tři zjednodušeně reprezentují činnost ŘLP. Grafický model byl dále rozlišen do dvou 

úrovní. Jako první je výše uveden zjednodušený model FRAM (obr. 7), který je velmi obecný 

a slouží jako zjednodušená ukázka toho, co je v detailním modelu (obr. 8), který se nachází 

na další stránce. Následuje kapitola popisující funknce z kterých se model skládá. 

3.1 Funkce pilota 

Níže jsou popsány funkce charakterizující činnosti pilota. Každou funkci reprezentuje jedna 

tabulka s popisem jednotlivých aspektů, jsou-li definovány.  

 Tabulka 1: Udržování rychlosti 

První funkce (tab. 1) je nazvána udržování rychlosti. Na finálním přiblížení se pilot snaží udržet 

určitou rychlost vypočtenou pro danou konfiguraci. ŘLP však může vydat instrukci k udržování 

určité rychlosti, avšak pouze do stanovené vzdálenosti od prahu dráhy. 

Tabulka 2: Klesání po sestupové rovině 

Jméno funkce Udržování rychlosti 

Popis Pilot/autopilot udržuje vypočtenou rychlost pro přiblíženi 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup  

Výstup Rychlost dle potřeby 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola Instrukce rychlosti 

Čas  

Jméno funkce Klesání po sestupové rovině 

Popis Pilot/autopilot sestupuje po sestupové rovině dle typu přiblíženi 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup  

Výstup Vertikální rychlost dle potřeby 

Podmínka  
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Další funkcí (tab. 2) je klesání na sestupové rovině. Sestupová rovina v tomto případě může 

být faktická, měřitelná, například při přiblížení ILS, anebo imaginární při vizuálním přiblížení. 

Tabulka 3: Udržování směru 

Funkce udržování směru letu (tab. 3) je obdobná jako funkce klesání po sestupové rovině, 

s tím rozdílem, že nereprezentuje vertikální, ale horizontální rozsah. 

Tabulka 4: Vykonat kontrolní úkony před přistáním 

Před přistáním posádka projde kontrolní seznam (checklist), který zahrnuje kontrolu správné 

konfigurace klíčových systémů pro přistání (tab. 4). Zahrnuje například kontrolu vysunutí 

podvozku, vztlakových klapek a konfiguraci dalších komponentů. Seznam se může lišit napříč 

typy letadel i leteckými společnostmi. 

Zdroj  

Kontrola  

Čas  

Jméno funkce Udržování směru letu 

Popis Pilot/autopilot udržuje horizontální trajektorii dle daného přiblíženi 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup  

Výstup Směr letu dle potřeby 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola  

Čas  

Jméno funkce Vykonat kontrolní úkony před přistáním 

Popis Posádka projde kontrolní seznam pro přistání pro ověření správné 

konfigurace letadla pro přistání 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup  

Výstup Letadlo v přistávací konfiguraci 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola  

Čas  



 

21 

 

Tabulka 5: Rozhodnutí o pokračování v přiblížení 

Dle typu přiblížení a kategorie letadla je pro každé přiblížení určena výška, která se vztahuje 

buď k barometrické výšce, nebo k výšce nad terénem, ve které musí posádka vidět dráhu. 

Pokud ji nevidí, musí provést postup nezdařeného přiblížení. Toto reprezentuje funkce 

rozhodnout o pokračování v přiblížení (tab. 5). 

Tabulka 6: Podrovnání 

Jméno funkce Podrovnání 

Popis Letadlo zvýší úhel náběhu a tím sníží vertikální rychlost klesáni pro 

bezpečné dosednutí na dráhu 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup 

 

 

Vertikální rychlost dle potřeby 

Směr letu dle potřeby 

Rychlost dle potřeby 

Výstup Letadlo sníží vertikální rychlost pro bezpečné dosednutí 

Podmínka Draha v dohledu 

Povoleni k přistání 

Letadlo v přistávací konfiguraci 

Zdroj   

Kontrola  

Čas  

Podrovnání (tab. 6) se provádí v těsné blízkosti dráhy a slouží ke snížení vertikálního klesání 

pro zajištění bezpečného dosednutí na zem. 

  

Jméno funkce Rozhodnout o pokračování v přiblížení 

Popis Posádka rozhodne o pokračovaní v přiblíženi či jeho přerušeni ve vztahu 

k dráhové dohlednosti v určitém bodě přiblížení 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup  

Výstup Dráha v dohledu 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola  

Čas  
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Tabulka 7: Dosednutí 

Po podrovnání dochází k dosednutí (tab. 7) letadla na dráhu. Nejprve dosedá hlavní a později 

 příďový podvozek. 

Tabulka 8: Kontrola brzdících komponentů 

Po přistání se kontroluje, zda jsou vysunuty vzdušené brzdy, zda funguje zpětný tah motoru či 

podvozkové brzdy. To vystihuje funkce kontrola brzdících komponentů (tab.8). 

Tabulka 9: Udržování osy dráhy 

Jméno funkce Udržovaní osy dráhy 

Popis Pilot udržuje letadlo na ose přistávací dráhy 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup Letadlo je na zemi 

Výstup Letadlo udržuje osu dráhy 

Podmínka  

Zdroj  

Jméno funkce Dosednutí 

Popis Podvozek letadla se dotkne dráhy a letadlo přejde z letu do pohybu po 

dráze 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup Letadlo sníží vertikální rychlost pro bezpečné dosednutí 

Výstup Letadlo je na zemi 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola  

Čas  

Jméno funkce Kontrola brzdících komponentů 

Popis Kontrola systémů určených k brzdění letadla po přistání jako je například 

zpětný tah, vzdušné brzdy, podvozkové brzdy 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup Letadlo je na zemi 

Výstup Brzdící komponenty pracují, jak se očekává 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola  

Čas  
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Kontrola  

Čas  

Po dosednutí se pilot mimo jiné soustředí na udržení letadla na ose dráhy (tab. 9). To může 

být obtížné například při silném bočním větru. 

Tabulka 10: Brždění 

Jméno funkce Brzdění 

Popis Letadlo snižuje svou rychlost 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup Letadlo je na zemi 

Výstup Rychlost pro pojíždění 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola Instrukce k urychlení opuštění dráhy 

Čas  

Všechny komponenty, které mají po přistání brzdit a k nim přidaný odpor se ve výsledku 

projevují potřebným zpomalením letadla neboli brzdění (tab. 10). 

Tabulka 11: Vyhledat výjezd z dráhy 

Jméno funkce Vyhledat výjezd z dráhy 

Popis Posádka se snaží identifikovat vhodnou pojezdovou dráhu pro uvolnění 

dráhy 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup Letadlo udržuje osu dráhy 

Brzdící komponenty pracují, jak se očekává 

Výstup Výjezd identifikován 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola Instrukce k uvolněni dráhy po konkrétní pojížděcí dráze 

Čas  

Po dobrzdění na bezpečnou rychlost pilot postupně deaktivuje brzdící komponenty a začne 

vyhledávat pojížděcí dráhu (tab. 11), kterou by dráhu opustil. Je žádoucí, aby pilot nezůstal 

stát na dráze z důvodu dalšího provozu. Tato funkce je pro RI společně s funkcí uvolnit dráhu 

klíčová. V grafickém modelu jsou vyznačeny červeně.  
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Tabulka 12: Vykonat úkony po přistání 

Jméno funkce Vykonat úkony po přistání 

Popis Posádka přenastaví vzdušné brzdy, vztlakové klapky a další nastaveni v 

závislosti na typu letadla z přistávací konfigurace 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup Rychlost pro pojíždění 

Výstup Letadlo v pojížděcí konfiguraci 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola  

Čas  

Je řada úkonů, které je po přistání třeba vykonat (tab.12). Jedná se například o zasunutí 

vztlakových i brzdících klapek, přenastavení světel, změna módu odpovídače a další.  

Tabulka 13: Zapsat instrukce pro pojíždění 

Jméno funkce Zapsat instrukce k pojíždění 

Popis Posádka si zapíše instrukce k pojíždění na stání 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup Instrukce k pojíždění 

Výstup Posádka ví, kudy pojíždět 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola  

Čas  

Po přistání dostane posádka prvotní informace k pojíždění, které si poznamená buď 

elektronicky nebo tužkou na papír (tab. 13). 

Tabulka 14: Uvolnit dráhu 

Jméno funkce Uvolnit dráhu 

Popis Posádka uvolní přistávací dráhu pojížděním z ní na pojížděcí dráhu 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup Výjezd identifikován 

Výstup Letadlo opouští dráhu a pojíždí dle instrukcí 

Podmínka Rychlost pro pojíždění 

Zdroj  

Kontrola Posádka ví kudy pojíždět 

Čas  
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Druhá kritická funkce pro RI, taktéž v grafickém modelu označena červeně představuje 

opuštění dráhy po vybrané pojížděcí dráze (tab. 14). 

Tabulka 15: Zopakovat instrukce k pojíždění 

Jméno funkce Zopakovat instrukce k pojíždění 

Popis Posádka potvrdí ŘLP přijetí informaci o trase pojíždění 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup Posádka ví kudy pojíždět 

Výstup Readback 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola  

Čas  

Po zaznamenání trasy pojíždění jí pilot opakuje a ŘLP tuto zprávu kontroluje, čímž se zajistí 

kontrola správného předání informace (tab. 15). 

Tabulka 16: Vykonat úkony před vypnutím motoru 

Jméno funkce Vykonat úkony před vypnutím motoru 

Popis Posádka zapne pomocný zdroj energie, klimatizace a připraví další 

komponenty k vypnutí motoru po příjezdu na stojánku 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup Letadlo opouští dráhu a pojíždí dle instrukci 

Výstup  

Podmínka Letadlo v pojížděcí konfiguraci 

Zdroj  

Kontrola  

Čas  

Funkce vykonání úkonů před vypnutím motoru (tab. 16) shrnuje postupy pro přípravu 

některých systémů na vypnutí motoru, zejména se jedná o zdroj pro elektrickou síť a 

klimatizaci. 

3.2 Funkce ŘLP 

Funkce ŘLP probíhají neustále bez postupné návaznosti a časové souslednosti. Výstup jedné 

funkce může být vstupem pro další. Funkce se tak nekonečně kombinují a probíhají současně. 

V grafickém modelu jsou označeny modře. 
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Tabulka 17: Sleduje vývoj provozu 

Jméno funkce Sleduje vývoj provozu 

Popis ŘLP pracující na stanovišti "věž" monitoruje, jak se vyvíjí provoz, a to jak 

pohledem na letištní plochu, dovolují-li to meteorologické podmínky, tak 

pohledem na monitor s přehledem radarové situace 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup ŘLP má plán, jak řídit provoz 

Výstup ŘLP zná polohu provozu 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola  

Čas  

ŘLP téměř soustavně monitoruje vývoj situace, polohu a rychlost známého provozu (tab. 17).  

Tabulka 18: Plánuje tok provozu 

Jméno funkce Plánuje tok provozu 

Popis RLP si tvoří plán, jak se bude vyvíjet další provoz 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů  

Vstup ŘLP zná polohu provozu 

Výstup ŘLP má plán, jak řídit provoz 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola  

Čas  

S tím, jak ŘLP dostane informaci o poloze provozu si zároveň tvoří plán, jak se bude tento 

provoz vyvíjet neboli plánuje tok provozu (tab. 18). Tento plán neustále aktualizuje, čímž se 

vrací zpět k funkci sleduje vývoj provozu.  

Tabulka 19: Komunikace ŘLP – Pilot 

Jméno funkce Komunikace ŘLP – Pilot 

Popis ŘLP vydává instrukce k realizaci svého plánu a kontroluje jejich správné 

přijetí posádkami letadel 

Aspekt Popis jednotlivých aspektů 

Vstup 

 

ŘLP má plán, jak řídit provoz 

Readback 

Instrukce k pojíždění 
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Výstup Instrukce k urychlení opuštění dráhy 

Povolení k přistání 

Instrukce rychlosti 

Instrukce k uvolnění dráhy po konkrétní pojížděcí dráze 

Podmínka  

Zdroj  

Kontrola  

Čas  

Poslední funkce (tab. 19) je nástroj pro realizování svého plánu z předchozí funkce. ŘLP 

vydává instrukce a piloti je potvrzují. ŘLP jejich správnost zpětně kontroluje. 

 Při řešení RI jsou v tomto modelu kritické dvě funkce, a to vyhledat výjezd z dráhy a 

následně uvolnit dráhu. Rezonance v těchto funkcích se však neobjeví náhle až v tento 

moment, ale vede k ní variabilita funkcí předcházejících.  

3.3 Variabilita jednotlivých funkcí 

Variabilita jednotlivých funkcí popisuje, jaké odchylky mohou některé funkce mít. Přitom nás 

nezajímá odchylka samotné funkce, ale odchylka jejího výstupu. Funkce, které nejsou pro RI 

podstatné a jsou v modelu jen pro jeho úplnost anebo jejich variabilitu nelze měřit nebyly 

uvedeny. 

• Udržování rychlosti – rychlost dle potřeby: Rychlost může být vyšší či nižší, než je 

vypočtená přistávací rychlost. Výchylky jsou do určité míry běžné, skokově může 

rychlost ovlivnit i změna čelní složky větru. 

• Klesání po sestupové rovině – vertikální rychlost dle potřeby: Odchýlení od sestupové 

roviny je také do určité míry možné, i když se neobjevuje tak často. 

• Udržování směru – směr letu dle potřeby: Zde platí to samé jako u sestupové roviny, 

je ovlivněno také změnou boční složky větru. 

• Podrovnání – letadlo sníží vertikální rychlost pro bezpečné dosednutí: K podrovnání 

může dojít přiliž pozdě nebo příliš brzy. 

• Dosednutí – letadlo je na zemi: K dosednutí může dojít před nebo za dosedací zónou 

dané dráhy. 

• Udržování osy dráhy – letadlo udržuje osu dráhy: Je běžné že letadlo nejede zcela 

přesně po středu dráhy, funkce je také ovlivněna boční složkou větru. 

• Vyhledat výjezd z dráhy – výjezd identifikován: toto je pro RI klíčová funkce. Její 

variabilita z pohledu času může být buď příliš brzy, kdy je výjezd ještě daleko a nelze 
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jej kvalitně identifikovat anebo příliš pozdě, kdy je málo času na případnou opravu a 

kontrolu správnosti. 

Dále lze variabilitu hodnotit z pohledu preciznosti a to, zda byl výjezd identifikován 

správně nebo ne. 

• Uvolnit dráhu – letadlo opouští dráhu a pojíždí dle instrukcí: Tato funkce úzce souvisí 

s funkcí přechozí a lze u ní hodnotit preciznost výstupu, který bude vždy stejný jako 

výsledek odchylky preciznosti funkce přechozí. 
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4 Vytvoření scénářů pro VR letecký simulátor 

Scénářem je myšleno nastavení parametrů, které se v simulátoru nastavit dají a také samotný 

plán letu, který určuje trasu a výšku letu. Jeho vytvoření je potřeba pro nastolení homogenních 

podmínek pro všechny realizované lety tak, abychom mohli jednotlivá měření porovnávat a 

vyvozovat z nich nějaké výsledky. Každý scénář se dá rozdělit na dvě části; jedna skupina 

parametrů bude pro každý let stejná, druhá bude obsahovat změny.  

4.1 VR simulátor ÚLD 

Simulátor se nachází v prostorách Ústavu letecké dopravy na FD ČVUT a je stále ve výstavbě, 

a tak se jeho konkrétní podoba může časem změnit, a to zejména jeho hardwarové vybavení. 

Následující kapitoly popisují jeho současný stav (červenec 2020). V tuto chvíli se jedná o jedno 

pilotní simulátor a jeho současnou podobu lze vidět i na obrázku níže (obr. 7).  

 

Obrázek 9: VR simulátor ÚLD 
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4.1.1 Hardware 

Pro plynulý chod simulátoru je samozřejmě nutné osazení velmi výkonnou výpočetní 

technikou. Pod pojmem hardware je zde však spíše představeno, jaké ovládací prvky má tento 

simulátor k dispozici. Hardwarově je řešeno celé primární ovládání letounu společně 

s některým sekundárním. Hardwarové jsou berany pro ovládání výškového kormidla a 

křidélek. Pro ovládání směrovky jsou k dispozici pedály, které po sešlápnutí brzdí tak, jako je 

tomu u většiny malých i větších letadel. Díky tomuto standartnímu druhu ovládání docílíme 

toho, že většina pilotů bude mít s takovýmto druhem řízení zkušenosti a nebudou mít se 

základním ovládáním problém. Dále je hardwarově ovládán tah motorů včetně aktivace 

zpětného tahu, nastavení vztlakových klapek, nastavení vyvážení nebo odpojení autopilota. 

Pilot používá samotnou virtuální realitu, která v sobě skrývá funkci „eye tracking“, díky které 

uvidíme, kam v danou chvíli směřuje pohled pilota. Pilot má také k dispozici pointer pro 

ovládání dalších systémů letadla, které nejsou hardwarově simulované. 

4.1.2 Software 

Jako software je u tohoto konkrétního simulátoru použit X-Plane 112. Jedná se o jeden 

z nejdetailnějších a nejpropracovanějších dostupných počítačových simulátorů. Zároveň 

splňuje všechny požadavky potřebné k výzkumu. Zejména je nativně kompatibilní s VR a také 

poskytuje velké množství dat o letu, což zjednoduší vyhodnocení jednotlivých letů. Boeing 737 

je společně s Airbusem A320 nejčastějším dopravním letadlem, a není tomu jinak na LKPR. 

[19] Z toho důvodu jsou scénáře vytvořeny pro B737-800. Doporučuji použít model ZiboMode3, 

který simuluje téměř všechny systémy reálného letadla. Má velmi věrné chování všech těchto 

systémů i realisticky zpracované grafické prostředí kokpitu. Tento model je dostupný zdarma 

a je vyvinut ve spolupráci s několika reálnými piloty tohoto typu letadla. Umožňuje také širokou 

škálu nastavení jednotlivých systémů, zejména umožňuje uložit přednastavení všech systémů, 

zahrnující i FMC (Flight Management Computer) a všechny předvolby v něm. Stejně tak 

umožňuje uložit nastavení radionavigačních zařízení, autopilota a dalších systémů. Toto je 

velmi užitečná vlastnost, kterou jiné modely nemají a která velmi usnadní praktické provedení 

měřených letů. Čas potřebný k přípravě zahájení jednotlivých letů se tak výrazně sníží. 

Ovládání simulátoru ve VR nebude nikdy stoprocentně realistické a tímto přednastavením 

celého letadla před zahájením samotného vzletu se sníží počet operací, které bude pilot před 

samotným letem provádět na minimum. Dále je v simulátoru použita upravená scenérie 

 

2 https://www.x-plane.com/desktop/buy-it/ 
3 https://www.zibomod.com/zibo/ 

https://www.x-plane.com/desktop/buy-it/
https://www.zibomod.com/zibo/
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LKPR4. Tu doporučuji dodatečně upravit tak, aby skutečně odpovídala reálnému stavu, a aby 

všechna značení, zejména kritického místa u prahu dráhy 12 odpovídala realitě. 

4.1.3 ŘLP 

V simulátoru je přínosné také simulovat službu ŘLP tak, aby byl pocit z letu pro piloty co 

nejrealističtější, ale hlavně kvůli potřebné interakci ŘLP v konkrétních momentech jednotlivých 

letů, které ověří i jeho vliv na RI. Doporučuji síťové řešení, které nabízí sítě pro virtuální létání 

jako je IVAO5 nebo VATSIM6. Obě varianty jsou zcela bezplatné a jejich software umožňuje 

pro ŘLP získat radarový výstup s daty o jednotlivých letadlech, které se v simulátoru budou 

objevovat a také realizaci komunikace mezi pilotem a ŘLP naladěním příslušné frekvence. 

Toto řešení se v současnosti zvažuje i pro simulátor umístěný v prostorách ÚLD. 

4.2 Neměnné parametry scénářů 

Celkem byly mnou vytvořeny tři scénáře. Všechny tři scénáře jsou založeny na letu jednoho 

okruhu dráhy 24 na LKPR. Každý pilot, který se měření zúčastní, zaletí tyto scénáře minimálně 

jednou. V této kapitole jsou popsány parametry, které se mezi jednotlivými lety nebudou 

odlišovat. Jelikož zkoumáme pouze přistání, mohlo by se zdát, že nechat piloty letět celý okruh 

je zbytečné a stačila by jednotlivá tři přistání. Piloti však nebudou tušit, o co se ve výzkumu 

jedná a zároveň se během celého okruhu sžijí s ovládáním letadla, a tím se minimalizuje faktor 

simulátoru pro přistání a následné uvolnění dráhy, které jsou pro nás klíčové. Okruh se bude 

létat podle pravidel letu podle přístrojů a pilot bude moci použít autopilota. V instrukcích však 

zazní, že přistání by mělo být provedeno manuálně. Zároveň bude v FMS (Flight Management 

Systém) přednastavena trať tohoto okruhu i ILS přiblížení pro dráhu 24, pilot tak nebude muset 

nic nastavovat. ILS přiblížení bylo zvoleno, aby byl jasně definovaný vertikální i horizontální 

profil letu a díky tomu je možné identifikovat odchylky od těchto rovin. Nyní se již dostávám ke 

konkrétním parametrům, které se nebudou mezi jednotlivými lety lišit.  

Jako první bylo třeba stanovit, kde letadlo přibližně dobrzdí. Je potřebné, aby letadlo zabrzdilo 

vždy tak, aby neuvolnilo po pojezdové Charlie, ale aby bylo schopno uvolnit po pojezdové 

Delta, eventuálně po dráze 12. To nejvíce ovlivňuje váha letounu v době přistání, nastavení 

brzd, přistávací rychlost (kterou dále ovlivňuje úhel vysunutí vztlakových klapek) a stav 

povrchu dráhy. Experimentálně bylo v simulátoru ověřeno, že pro tento případ vyhovuje 

 

4 https://gateway.x-plane.com/scenery/page/LKPR 
5 https://www.ivao.aero/ 
6 https://www.vatsim.net/ 

https://gateway.x-plane.com/scenery/page/LKPR
https://www.ivao.aero/
https://www.vatsim.net/
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přistání na suchou dráhu s klapkami na 30°, váhou letounu 63 tun a automatickými brzdami 

nastavenými na úroveň 2. Při takovýchto podmínkách vypočte FMS přistávací rychlost 149 

uzlů. Rychlost se ještě koriguje podle čelní složky aktuálního větru, vždy se však přidává 

minimálně 5 uzlů. Zaletění stanoveného okruhu spotřebuje asi 1 tunu paliva, z toho důvodu je 

potřeba před letem nastavit TOW (takeoff weight), vzletovou hmotnost, na 64 tun, z čehož je 

5 tun palivo. ZFW (zero fuel weight) je tedy 59 tun. Dále zazní v instrukcích pro piloty žádost 

o přistání na klapky 30°. Dráha bude vždy nastavena na suchou a čelní složka větru nebude 

nikdy větší něž 10 uzlů, což by přidávalo více než 5 uzlů k přistávací rychlosti (za každé 2 uzly 

rychlosti větru se přidává jeden uzel k přistávací rychlost, nikdy se však nepřidává méně než 

5).  

Shrnutí: Každý let navrhuji provádět s B737-800 z dráhy 24 na LKPR po vzletu pravou 

zatáčkou na IAF (Initial approach fix) ILS24 ERASU a následně po trati konečného přiblížení 

ILS 24 na přistání na dráhu 24. Dráha bude vždy suchá. TOW bude 64000 kg, ZWF 59000 kg.  

Přistání bude provedeno na klapky 30°. Pro urychlení je vhodné letadlo umístit na začátku 

experimentu již na práh dráhy 24, kompletně připravené na vzlet. 

4.3 Proměnné parametry scénářů 

Předchozí kapitola dává scénářům pomyslnou kostru. V této kapitole je popsáno, jaké změny 

mezi jednotlivými lety budou. Z definice Safety-II a modelu FRAM (kapitola 2), kde se zkoumá 

dění za normálních okolností, je jasné, že změny nebudou významné. Manipulovat má tedy 

smysl pouze s běžně se vyskytujícími okolnostmi. Zde bylo potřebné vytvořit tři „každodenní“ 

varianty, protože Safety-II se zaměřuje na tyto každodennosti. Ve scénářích tedy navrhuji 

měnit okolní prostředí a také výstupy z kterých funkcí měřit, aby bylo možné vyhodnotit, co 

zvyšuje jejich variabilitu, která může ve výsledku vést k negativní rezonanci. Dále bylo nutné 

omezit se pouze na takové změny, které lze v simulátoru prakticky uskutečnit. 

Jak se v definici samotné metody FRAM píše, žádná činnost není vykonána přesně tak jak je 

definována, bez odchylek jednotlivých funkcí. Z tohoto důvodu považuji za důležité provést 

první měřený let za těch nejzákladnějších podmínek, kdy bude výborná dohlednost, žádný vítr 

ani okolní provoz. Tím dosáhneme toho, že budeme moci změřit základní variabilitu, která 

v tomto systému bude vždy. Ta nám bude sloužit pro porovnání dalších letů, abychom mohli 

vyhodnocovat, kde se variabilita skutečně odchyluje více než je běžné.  

V dalším scénáři již navrhuji provést několik změn. Zaprvé je potřeba změnit prostředí, přidat 

okolní provoz, letadla na stání, pojíždějící letadla i letadla na vyčkávacím místě dráhy 24. 

Společně s tím je vhodné simulovat komunikaci těchto letadel na frekvenci. Pilot tak bude 
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vědět, že není na letišti sám a uslyší komunikaci dalších letadel. Dále je zde směrodatný model 

FRAM v kritických funkcích označených červeně (vyhledat výjezd z dráhy a uvolnit dráhu). Dle 

teorie však jejich negativní rezonance, která vede k RI, nevznikne v tento moment, ale vzniká 

nakupením variabilit funkcí přechozích. Proto je zde vhodné uměle podpořit výskyt odchylek 

v přechozích funkcích. Z toho důvodu jsem dále do druhého scénáře přidal vítr s boční složkou 

8 uzlů, která ovlivní variabilitu funkcí udržování směru a udržování osy dráhy po přistání. Dále 

je z modelu FRAM zřejmé, že v případě, kdy zazní instrukce k pojíždění v momentě, kdy je 

letadlo ještě na dráze, může to ovlivnit funkci uvolnit dráhu. Z tohoto důvodu bylo v druhém 

scénáři navrhnuto po zpomalení letadla, avšak stále v momentě, kdy je letadlo na dráze, vydat 

od ŘLP instrukce k pojíždění. 

V posledním scénáři bylo rozhodnuto ponechat provoz stejný jako ve scénáři 2, avšak dále 

změnit prostředí odehráním se celého letu v noci. Dále bych v prostředí snížil dohlednost na 

1000 metrů, což ovlivní vykonání funkce vyhledat výjezd z dráhy a sníží čas, který pilot má 

na její provedení. Základem pro další změnu je model FRAM, podle kterého kritickou funkci 

vyhledání výjezdu ovlivňuje i výstup z funkce komunikace ŘLP – Pilot. Proto zde bylo 

navrhnuto, aby ŘLP po dosednutí letadla na dráhu žádal po pilotovi urychlení uvolnění 

z důvodu dalšího provozu. Tomu navrhuji přizpůsobit i simulaci okolního provozu, kde se 

údajný provoz bude hlásit jako další letadlo na přistání. 

4.4 Měření jednotlivých funkcí 

Za ještě důležitější než samotné scénáře považuji to, jaké funkce bude simulátor měřit, 

respektive jejich výstup. Takto naměřená data jsou potřebná k ohodnocení výstupů 

jednotlivých funkcí a určení jejich odchylky. Po identifikaci těchto odchylek bude možné určit, 

co z našich proměnných parametrů ovlivňuje a zvyšuje jednotlivé odchylky, či naopak co na 

ně nemá žádný vliv. FRAM dále říká, že čím větší a čím víc je těchto odchylek, tím vyšší je 

pravděpodobnost vzniku negativní rezonance, v našem případě RI. Parametry, které je tedy 

vhodné měřit, vychází z popisu variabilit jednotlivých funkcí v kapitole 3.3. 

Rychlost a 3D trajektorie letu jsou data, které lze v Xplane-11 měřit a zaznamenávat. Díky 

tomu lze jejich pomocí vyhodnotit první tři funkce modelu FRAM. Funkce podrovnání a 

dosednutí lze také odvodit z 3D trajektorie letu. Podrovnání navrhuji identifikovat jako místo ve 

výšce mezi 0 až 100 stopami nad dráhou, kdy se začala vertikální rychlost zmenšovat. Polohu 

dosednutí lze identifikovat jako místo, kde letadlo dosáhlo výšky letiště a vertikální rychlost 

byla nulová. Dále je pro nás zajímavý výstup z funkce udržování osy dráhy, v modelu FRAM 

vidíme, že výstup této funkce je vstupem pro klíčovou funkci vyhledat výjezd z dráhy. Tento 

výstup opět dostaneme z trajektorie od doby dosednutí. Tím jsme se dostali k té nejdůležitější 
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funkci, a tou je vyhledat výjezd z dráhy. Za nejdůležitější ji považuji proto, že její variabilita 

z hlediska preciznosti může vést ke vzniku RI. Dále nás u této funkce zajímá variabilita 

z hlediska času. Pro měření těchto variabilit je vhodné použít eye tracking, který jsem již 

zmiňoval výše a jehož využití se v kombinaci s VR simulátorem nabízí. Z toho získáme 

informaci, kdy pilot začal výjezd vyhledávat, v jaké rychlosti, kam přesně směřoval jeho pohled 

a jak dlouho se tomuto vyhledání věnoval. Z toho bude možné vyhodnotit i to, zda je stávající 

místo dobře značené a zda na tomto místě pilota nic nemate. Výstup z měření preciznosti 

tohoto výstupu pak přímo ovlivní provedení funkce uvolnit dráhu, která eventuálně samotnou 

RI vykonává. Zbytek funkcí je buď pro RI nerelevantní, ale pro úplnost modelu jsem je 

v modelu FRAM uvedl, anebo je prakticky měřit nelze, a proto zde nejsou uvedeny. 

4.5 Instrukce pilotům před letem 

Každý pilot dostane informaci, kolik letů poletí, jaká je trasa a výška daných letů, co se od nich 

očekává a jaký budou používat volací znak. Dále pak zazní informace o tom, jak ovládat 

samotný simulátor. Následně budou uvedeny základní informace o B737-800, informace o 

rychlostech a doporučené konfiguraci pro vzlet, stoupání, horizontální let, klesání a přistání. 

Dále pilot dostane informaci o rozložení přístrojů a jejich ovládání, ovládání autopilota a 

dalších. Ovládání simulátoru s VR brýlemi pomocí pointeru je velmi specifické, a proto se může 

stát, že pilot bude mít problém s ovládáním některých sekundárních systémů. Pro tyto případy 

bude mít pilot vždy k dispozici tzv. „kopilota“, který bude mít možnost tyto sekundární systémy 

ovládat skrze normální monitor a myš. Díky tomu zamezíme situaci, že se pilot bude dlouhou 

dobu věnovat něčemu, čemu by se v reálném letadle nevěnoval. Pomůže nám to tak omezit 

faktor simulátoru a naměřená data budou kvalitnější. Před samotným zahájením měřených 

letů také dostane každý pilot prostor na seznámení se s ovládáním simulátoru. Během tohoto 

letu si pilot bude moci létat v prostoru pražského letiště bez konkrétního zadání.  

4.6 Výsledné scénáře 

Tato kapitola shrnuje výstupy z kapitol přechozích, kde jsem výsledné scénáře odvozoval. 

Mimo výstup v podobě těchto scénářů je také důležitá kapitola 4.4 kde bylo definováno, jaké 

parametry měřit pro vyhodnocení metody FRAM. Nejprve popíšu to, co bude pro všechny lety 

neměnné.  

Všechny lety navrhuji letět typem Boeing 737-800 s modelem Zibo, před každým letem 

nastavit vzletovou hmotnost na 64 tun, z čehož bude 5 tun tvořit palivo. Volací znak pro každý 

let může být např. TVS123 (TVS = skytravel). Dráha by se měla nastavit jako suchá a v FMC 
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nastavit pro daný let všechny potřebné parametry a letadlo kompletně připravit ke vzletu. Trasa 

každého letu bude následující: Po vzletu z dráhy 24 stoupat do výšky 4000 stop a pokračovat 

kurzem dráhy (241°). Po minutí 3500 stop, což je minimální výška pro radarové vektorování, 

pokračovat pravou zatáčkou na IAF ILS přiblížení dráhy 24 ERASU a následně pokračovat po 

trati konečného přiblížení (přes PR531 a PR532) na FAF (Final approach fix), kde dojde 

k usazení v ILS. Tuto trasu lze vidět označenou v mapě ILS přiblížení níže (Obr. 8). 

 

Obrázek 10: Navrhovaná trasa letu, převzato a upraveno [20] 

Scénář 1: 

Při prvním letu je potřeba nastavit podmínky mraků a dohlednosti CAVOK (Clouds And 

Visibility OK) a vítr klid. Dále bude letiště bez provozu, stejně tak nebude slyšet komunikace 

s žádným jiným letadlem na frekvenci. Let se bude simulovat v čase 11:00 lokálního času čili 

za dne. 

Scénář 2: 

Při druhém scénáři se ponechávají podmínky CAVOK, avšak přidává se vítr ze směru 160°o 

síle 8 uzlů. Dále se již na letišti objeví další provoz, letadla budou stát na stání, pojíždět i čekat 

na vyčkávacích místech dráhy. S tímto provozem bude korespondovat komunikace na 

frekvenci, kde se budou vyskytovat i jiná letadla a simulovat další provoz. Po přistání letadla 

v momentě, kdy letadlo projíždí okolo pojížděcí Charlie, vydá ŘLP instrukce k pojíždění: 
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„TVS123 taxi via Delta, Foxtrot, cross runway 12“. Let se bude opět simulovat v čase 11:00 

lokálního času čili za dne. 

Scénář 3: 

V posledním letu se změní dohlednost na 1000 metrů, vítr bude klid. Okolní provoz na letišti a 

s ním spojená komunikace zůstane na stejné úrovni jako v případě scénáře 2. Let se bude 

simulovat v 01:00 místního času, bude se tedy jednat o let v noci. Dále v tomto scénáři opět 

figuruje ŘLP, který bude po přistání letadla žádat urychlení uvolnění frází: „TVS123 expedite 

vacating“. 

4.7 Diskuse výsledků 

Ve výsledku byly vytvořeny tři scénáře pro měřené lety na leteckém VR simulátoru. Při tvorbě 

těchto scénářů byl použit mnou vytvořený model FRAM. Metod Safety-II dosud velké množství 

není a FRAM byl pro potřebu této práce nejvhodnějším řešením. Z dostupných metod jako 

jediná umožňuje modelovat průběh událostí a vysvětlit vznik rezonance dle teorie Safety-II 

Díky použití právě modelu FRAM jsem byl schopen identifikovat, jaké činnosti reprezentované 

jednotlivými funkcemi, se běžně dějí těsně před, během a po přistání neboli během té fáze 

letu, která je pro mnou zkoumaný typ RI kritická. Ve výsledku scénáře neobsahují žádné 

výjimečné situace. Jedná se o kombinace běžně se vyskytujících každodenních podmínek. 

Mohlo by se zdát, že scénáře neobsahují nic zajímavého, jako například vysazení motoru či 

jiné „extrémní“ případy. Takto je to však dle mého názoru správně a souhlasí to i s definicí 

Safety-II. Ve výsledku tedy nejsou scénáře nic složitého a dalo by se namítnout, že by šly 

podobné scénáře vymyslet i bez modelu FRAM. Složitost a podrobnost jednotlivých scénářů 

je však limitována množstvím parametrů, s kterými je možné manipulovat. Bez vytvoření 

modelu FRAM bych ale nebyl schopen identifikovat, které parametry během měřených letů 

sledovat. Tady vidím největší přinos modelu FRAM, potažmo použití Safety-II. Zároveň odsud 

mohou plynout nové poznatky o RI, kterou se dosud zabývaly defacto pouze Safety-I studie, 

které se zaměřují pouze na pochybení a takovýmto popisem každodenní činnosti se 

nezabývají. Odpověď na otázku, které parametry sledovat a proč, už by z hlavy a bez podkladu 

vymyslet nešlo. Už vůbec by nebylo možné bez vytvořeného modelu FRAM výsledná data 

vyhodnocovat a vyvozovat z nich nějaké závěry a řešení. Z daného nám vyplývá, že pro 

zjištění nových poznatků o RI není potřeba, aby se RI během samotných měřených letech 

vůbec stala. Z naměřených dat se bude vyhodnocovat, jak konkrétní podmínky a prostředí 

ovlivňují výslednou variabilitu jednotlivých funkcí identifikovaných metodou FRAM. 
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Výsledné scénáře navrhuji upravit dle potřeby po záletu prvních měřených letů, ukáže-li se, že 

je to přínosné. V původním plánu bylo toto provést ještě před dokončením práce a v práci 

uvést až finální podobu scénářů. Kvůli přechodu na distanční výuku v souvislosti s pandemií 

covid-19 však tento plán nebyl v rámci této práce realizován. Dále bych chtěl zmínit, že 

vytvoření těchto scénářů byl pouze první krok pro kompletní výzkum. Dále bude potřeba po 

sesbírání dostatečného množství dat ze zaletěných letů tyto data vyhodnotit a vyvodit z nich 

výsledky. K tomu bude potřeba pracovat dále s modelem FRAM.  

Nabízí se také otázka, jak moc by bylo možné tyto scénáře a tento konkrétní model FRAM 

aplikovat na další letiště. Je pravdou, že globální použití na libovolném letišti možné není. 

Tento konkrétní typ RI se totiž může objevit pouze na letišti, kde se dvě dráhy kříží, tak jak je 

tomu na letišti v Praze. Při použití na letišti, které takovouto konfiguraci drah má, bych 

očekával, že část výstupů a informací plynoucích z provedeného výzkumu by byla stejná s již 

provedeným výzkumem na letišti v Praze. Co by se však lišilo, by byly místní podmínky a jimi 

tvořená variabilita jednotlivých funkcí. To ovlivňuje konkrétní design letiště, v jakém místě se 

dráhy kříží, jak jsou postaveny okolní pojížděcí dráhy a jak je dané místo značené. Proto si 

myslím, že jiná část informací plynoucí z použití tohoto modelu na jiném letišti by nové 

poznatky přinést mohla. 

Použití tohoto modelu na jiný druh RI by jistě vyžadovalo jeho úpravy. Jejich rozsah by závisel 

na konkrétním druhu RI a zamýšleném letišti k jeho použití. Pro druhy RI způsobené 

odlétávajícím letadlem by bylo dle mého názorů efektivnější vytvořit nový model, jelikož by 

bylo nutné modelovat řadu nových funkcí. 

Vytvořený model FRAM by také dle mého názoru mohl sloužit i pro zkoumání jiných fenoménů, 

než je daný druh RI. Vytvořený popis aktivit pilota před a po přistání by se dal využít například 

pro zkoumání runway excursion po přistání. V každém případě by muselo dojít k drobným 

úpravám konkrétního modelu, tak aby popis zahrnoval všechny podstatné aktivity pro daný 

fenomén. 
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Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout scénáře pro VR letecký simulátor, které ověří fenomén RI na Letišti 

Václava Havla v Praze. K vytvoření těchto scénářů byl použit pohled na bezpečnost zvaný 

Safety-II. Daného cíle se podařilo dosáhnout a s pomocí metody FRAM jsem vytvořil výsledné 

scénáře pro VR letecký simulátor. 

Práce se z počátku zabývá popisem RI, současného stavu a již známých řešení. Nejedná se 

o nový fenomén, který by se začal vyskytovat v posledních letech, a tak lze najít spoustu 

hotových studií, které se již RI zabývaly. I přes tyto studie je však RI stále aktuální a dále 

řešené téma. Následně jsem se věnoval konkrétním druhům RI objevujících se na letišti 

v Praze a vymezil jsem zaměření práce pouze na jeden z nich. Výzkumy o RI, které dosud 

proběhly jí však v drtivé většině řeší pohledem Safety-I, proto jsem se rozhodl použít metodu 

Safety-II, kde vidím příležitost pro objevení nových poznatků násobně vyšší. Dále jsem tedy 

popsal, co je to Safety-II a jednu z její metod – FRAM. Nové poznatky mohou také plynout díky 

použití nové technologie, která v dřívějších studiích použita nebyla. Mluvím o virtuální realitě, 

kterou je vybaven simulátor na ÚLD FD ČVUT, a pro který byly výsledné scénáře vypracovány. 

Poté jsem metodu FRAM prakticky použil a vytvořil jsem model FRAM pro jeden z typů RI 

opakující se na Pražském letišti. Vytvořený model mi následně pomohl k vytvoření scénářů 

pro letecký simulátor s VR a identifikací parametrů, které je potřeba měřit během jednotlivých 

letů pro vyhodnocení RI mnou vytvořeným modelem. Ve výsledku tedy vznikly tři scénáře, 

každý pro jeden let, který zahrnuje vzlet a přistání na Pražském letišti. 

Jak již bylo uvedeno, práce se zaměřila pouze na jeden druh RI na Pražském letišti. Pro 

zkoumaní dalších druhů, které se v Praze vyskytují, již nezbyl prostor. Stejně tak se v rámci 

této práci nepovedlo scénáře validovat na reálných měřeních, z důvodu jejich časového 

odkladu vzhledem k pandemii covid-19. Jak jsem již naznačil v diskusi, vytvoření scénářů a 

seznamu parametrů, které je potřeba sledovat byl teprve první krok. Pro dokončení výzkumu 

toho druhu RI je nyní potřeba provést dostatečné množství měřených letů a provést 

vyhodnocení dat, které se naměřily. Dále by bylo do budoucna vhodné aplikovat tuto metodu 

i pro další druhy RI, které se na letišti v Praze objevují.  
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