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Abstrakt 
V této bakalářské práci je řešena problematika rekonfigurace stání letadel 

na odbavovací ploše „SEVER“ letiště Praha-Ruzyně. Práce představuje související 

předpisovou základnu a ostatní použité dokumenty a nastiňuje současné uspořádání 

v předmětné části odbavovací plochy. V jednotlivých krocích je popsán postup, pomocí 

nějž bylo nakonec dosaženo výsledného návrhu rekonfigurace, od počátečního rozvržení 

prostoru, přes návrh uspořádání stání letadel, až po ověření výsledku pomocí simulace 

pohybu letištních vozidel. Výsledkem je návrh, který v co nejvyšší míře využívá prostor 

odbavovací plochy, usnadňuje pohyb letištních vozidel, zachovává současné možnosti 

využití stání letadel a vyžaduje co nejméně zásahů do současné infrastruktury letiště. 

Klíčová slova: letiště, stání letadla, odbavovací plocha, letadlo, rekonfigurace, značení 

Abstract 
This bachelor thesis addresses a topic of reconfiguration of aircraft stands at the apron 

“SEVER” at the Praha-Ruzyně airport. The work introduces related regulation and other 

used documents and outlines current situation on the discussed part of the apron.  

In several steps, the process of reconfiguration is described. From an early layout of the 

area to aircraft stands designing and verifying an outcome using a simulation 

of a movement of airport vehicles. The resulting layout uses the apron area as much 

as possible, eases the movement of airport vehicles, keeps current ways of use 

of aircraft stands and requires minimum amount of current infrastructure changes. 

Key words: airport, aircraft stand, apron, aircraft, reconfiguration, markings 
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Seznam zkratek 
• AIP ............ Letecká informační příručka 

• EASA ......... Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví 

• ICAO ......... Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

• MMP ......... Mobilní mechanizační prostředek 

• RWY .......... Dráha 

• TWY .......... Pojezdová dráha 
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1. Úvod 
Letectví je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti a mění se doslova 

před našima očima. Vlivem častých změn, ať už politických nebo ekonomických, nebo 

například v důsledku přírodních jevů, se musejí letecké společnosti, provozovatelé letišť 

a dalších prvků letecké infrastruktury a také celé letecké odvětví neustále přizpůsobovat 

současné situaci. 

Letiště může být ovlivněno například změnou poptávky cestujících po přepravě a s tím 

související reakcí letecké společnosti v podobě změny počtu letů nebo nasazení jiného 

typu letounu. Měnící se požadavky na bezpečnost, ochrana životního prostředí, ale také 

příroda samotná, jsou jen některé z dalších okolností ženoucích rozvoj letišť kupředu. To 

si mnohdy žádá nejen změny organizace fungování letiště, ale také zásahy do jeho 

infrastruktury. Dochází tak k přestavbám nebo rozšiřování celých budov letiště nebo jen 

jejich částí, implementaci nových zařízení a provozního vybavení, nebo ke změnám 

značení pohybových ploch. Jedna z takovýchto změn dala vzniknout i této bakalářské 

práci. Díky změně způsobu používání jedné z pojezdových drah na odbavovací ploše 

letiště Praha-Ruzyně došlo ke vzniku volného prostoru, který je tak možné novým 

způsobem využít. 

Cílem této práce je navrhnout možnou novou podobu dvou sektorů vzdálených stání 

letadel na odbavovací ploše „SEVER“ letiště Praha-Ruzyně tak, aby vyhovovala 

předpisovým požadavkům a současným provozním postupům letiště. V každém 

ze sektorů by měla být navržena čtyři stání určená pro letouny do rozpětí křídel 36 m. 

Měl by být zajištěn bezpečný pohyb letounů, letištní techniky a osob na odbavovací 

ploše. Vhodným využitím prostoru, získaného změnou způsobu používání blízké 

pojezdové dráhy, by mělo být mobilním mechanizačním prostředkům umožněno 

pohybovat se během odbavení letounů pouze v prostoru stání letadel. Díky tomu by 

nemělo docházet k omezení okolního letištního provozu. Návrh by měl být zároveň 

vytvořen tak, aby bylo nutné co nejméně zasahovat do současného stavu značení 

a infrastruktury v okolí a objem prací, nutných k jeho realizaci, byl co možná nejmenší. 

V práci je nejprve věnována pozornost předpisové základně, která definuje pravidla 

pro návrh a provoz letišť, následně ale také dalším dokumentům spojeným s touto 

problematikou. Dalším bodem je popis aktuální situace panující v místech odbavovací 

plochy, kterými se práce zaobírá. Následuje popis postupu praktické části práce, tedy 

návrhu rekonfigurace stání letadel. Závěrečná část práce je zaměřena na vyhodnocení 

případného vlivu výsledného návrhu na současný provoz letiště. 
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2. Předpisová základna a další dokumenty 
Letectví je silně regulovaným segmentem. Je tomu tak mimo jiné i z důvodu nutnosti 

harmonizace požadavků na bezpečnost, provoz letecké techniky a infrastruktury, nebo 

provozních postupů, ideálně v celosvětovém měřítku. Za tímto účelem existuje řada 

předpisů a dokumentů. Zatímco předpisy se častěji věnují letectví jako celku, tedy 

souhrnně všem jeho oblastem, dokumenty, které mohou vydávat například 

provozovatelé letišť, správci vzdušného prostoru, nebo výrobci letadel, se zaměřují 

na postupy spojené s jejich provozem. Z uvedeného vyplývá, že letecké předpisy 

a dokumenty jsou vydávány na úrovni mezinárodní, regionální i vnitrostátní, nebo je 

jejich účinnost spojena nikoli s určitou oblastí, ale například se specifickým druhem 

techniky. Také předpisy a dokumenty, které jsou věnovány letištím, existují ve všech 

zmíněných úrovních. 

Při tvorbě této práce bylo postupováno v souladu předpisovou základnou, a to zejména 

těch jejich částí, které se věnují návrhu letišť. Jelikož je ale práce zaměřena konkrétně 

na letiště Praha-Ruzyně, v potaz byly vzaty také některé z dokumentů jím vydávaných 

a současná praxe, zejména v oblasti značení. Dále to pak byly dokumenty vydávené 

v rámci Letecké informační příručky AIP. V poslední řadě byly pro účely některých částí 

práce použity také dokumenty vydávané výrobci letadel. Je totiž důležité, aby nově 

navrhovaná stání letadel vyhovovala svým uspořádáním nejen letounům, pro něž mají 

být určena, ale také současným postupům a pravidlům provozu na ploše ruzyňského 

letiště. 

Letiště Praha-Ruzyně podléhá nařízení Komise (EU) č. 139/2014 a jako takové je 

certifikováno podle evropského předpisu CS-ADR-DSN. Proto návrh rekonfigurace 

sektorů na odbavovací ploše „SEVER“, zpracovávaný v rámci této práce, musel 

respektovat parametry a požadavky stanovené právě tímto předpisem. [1] 
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2.1. Evropské předpisy 
Výše zmíněný předpis CS-ADR-DSN (dále jen předpis), též označovaný jako „Certifikační 

specifikace a poradenský materiál pro návrh letišť“, vydává Agentura Evropské unie 

pro bezpečnost letectví EASA. Tvoří jej dvě částí neboli knihy. Kniha 1 v jednotlivých 

kapitolách neboli hlavách obsahuje certifikační specifikace například pro dráhy, 

pojezdové dráhy, odbavovací plochy nebo vizuální navigační prostředky. Kniha 2 pak 

k informacím obsaženým v knize 1 poskytuje další doplňkové informace v podobě 

poradenského materiálu. V této kapitole budou zmíněny pouze ty části tohoto předpisu, 

které nějakým způsobem souvisejí s obsahem práce. 

Pro účely projektování letišť předpis definuje tzv. „kódové značení letiště“. To je tvořeno 

dvěma prvky, a sice kódovým číslem a kódovým písmenem. Tyto prvky by měly být 

určeny podle charakteristik letounů, pro něž má být navrhované letiště určeno. Kódové 

číslo by mělo být odvozeno od největší jmenovité délky dráhy vzletu těch letounů, 

pro které je RWY letiště určena. Nemělo by se však postupovat opačně a navrhovat 

délku RWY tak, aby odpovídala určitému kódovému číslu. Tabulka 1 uvádí hodnoty 

zmiňovaného parametru a jim příslušící kódové číslo. [2] 

Tabulka 1 – Kódové číslo letiště [2] 

Kódové číslo Jmenovitá délka dráhy vzletu letounu 

1 Méně než 800 m 

2 Od 800 m až do, ale ne včetně 1 200 m 

3 Od 1 200 m až do, ale ne včetně 1 800 m 

4 1 800 m a více 

Kódové písmeno by mělo být odvozeno podle největšího rozpětí křídel těch letounů, 

jimž je určena infrastruktura letiště. Parametr kódového písmena se však objevuje 

i v souvislosti s konstrukcí letounů. Výrobci se totiž často snaží přizpůsobovat rozpětí 

křídel jimi produkovaných typů intervalům hodnot vymezujících jednotlivá písmena. 

Hodnoty rozpětí odpovídající jednotlivým kódovým písmenům jsou uvedeny 

v Tabulce 2. [2] 

Tabulka 2 – Kódové písmeno letiště [2] 

Kódové písmeno Rozpětí křídel 

A Až do, ale ne včetně 15 m 

B Od 15 m až do, ale ne včetně 24 m 

C Od 24 m až do, ale ne včetně 36 m 

D Od 36 m až do, ale ne včetně 52 m 

E Od 52 m až do, ale ne včetně 65 m 

F Od 65 m až do, ale ne včetně 80 m 

Při projektování letišť je možné zvážit také některé další vlastnosti letounů. Jedná se 

například o výšku nad zemí, které letoun dosahuje ve své ocasní části či jeho délka. [2] 
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V Hlavě D – „pojezdové dráhy“ lze naleznout část věnovanou minimálním vzdálenostem 

pojezdových drah. Cílem definice těchto vzdáleností je zajištění bezpečného používání 

pojezdových drah a pojezdových pruhů1. Pokud budou minimální vzdálenosti 

dodržovány, mělo by být zabráněno srážkám pojíždějících letounů s letouny na jiných 

pojezdových drahách, nebo s objekty v okolí. Pro určení hodnoty minimální vzdálenosti, 

kterou je nutné v konkrétní situaci uplatnit, je rozhodující jednak kódové písmeno, 

do jehož kategorie spadá pojíždějící letoun, jednak konkrétní situace. Tabulka 3 uvádí 

hodnoty minimálních vzdáleností, které jsou pro tuto práci relevantní. [2] 

Tabulka 3 – Minimální vzdálenosti pojezdových drah [2] 

Kódové 
písmeno 

Osa pojezdové 
dráhy od osy 

pojezdové 
dráhy 

Osa pojezdové 
dráhy, jiné než 
je pojezdový 

pruh, 
od objektu 

Osa 
pojezdového 
pruhu od osy 
pojezdového 

pruhu 

Osa 
pojezdového 

pruhu od 
objektu 

[m] [m] [m] [m] 

A 23 15,5 19,5 12 

B 32 20 28,5 16,5 

C 44 26 40,5 22,5 

D 63 37 59,5 33,5 

E 76 43,5 72,5 40 

F 91 51 87,5 47,5 

Na stávajících letištích je možné povolit provoz i v případě, že nebudou dodrženy 

hodnoty stanovené v Tabulce 3. Nejprve je ale nutné posouzení bezpečnosti, které 

prokáže, že v takovém případě nebude nepříznivě ovlivněna bezpečnost nebo 

pravidelnost provozu. Také platí, že hodnoty uvedené v Tabulce 3, jsou použitelné 

i pro pojezdové dráhy na odbavovací ploše. [2] 

  

 
1 pojezdový pruh – jedná se o pojezdovou dráhu na odbavovací ploše určenou pouze pro přístup letounů 
na stání letadel 
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Hlava E – „odbavovací plochy“ definuje mimo jiné vzdálenosti na stání letadel. Tyto 

vzdálenosti jsou aplikovány na letouny, které na stání přijíždí, nebo jej naopak opouští 

a zajišťují, že nedojde ke kolizi takovýchto letounů s letouny na jiných stáních, nebo 

s budovami a jinými objekty v okolí. Hodnoty tohoto parametru jsou závislé pouze 

na kódovém písmeni letounu, pro nějž je minimální vzdálenost na stání určována a jsou 

uvedeny v Tabulce 4. [2] 

Tabulka 4 – Minimální vzdálenosti na stání letadel [2] 

Kódové 
písmeno 

Vzdálenost 
[m] 

A 3 

B 3 

C 4,5 

D 7,5 

E 7,5 

F 7,5 

Předpis připouští zmenšení hodnot uvedených v Tabulce 4, pouze však v případě 

letounů kódových písmen D, E nebo F. Jelikož je ale zadáním práce navrhovat nová stání 

letadel pouze pro letouny do velikosti písmene C, není tato výjimka v tomto případě 

relevantní. [2] 

Kapitol, které jsou věnovány vizuálním navigačním prostředkům, předpis obsahuje hned 

několik. Pro účely této práce je z těchto kapitol důležitá Hlava L, která se zaměřuje 

na značení. Ne všechny druhy značení popsané v této kapitole jsou v předmětných 

sektorech odbavovací plochy a jejich okolí použity, ať už jde o současný stav, nebo 

výsledný návrh vzešlý z této práce. Proto budou zmíněny pouze ty části kapitoly, které 

se týkají značení použitého v návrhu stání letadel. Začátek kapitoly je věnovaný barvám 

a zvýraznění různých druhů značení. Dále se předpis vyjadřuje k osovému značení 

pojezdové dráhy. Z jednotlivých prvků značení stání letadla návrh využívá poznávací 

značení, vjezdové značení, příčku zastavení a výjezdové značení. Pro účely této práce je 

vjezdové a výjezdové značení označováno souhrnně jako osové značení stání letadla. 

Použity jsou rovněž některé prvky bezpečnostního značení odbavovací plochy, které 

slouží k zajištění bezpečných vzdáleností od letadel. Posledním použitým druhem 

značení, který předpis zmiňuje, je značení obslužné komunikace odbavovací plochy 

(pro účely této práce pouze obslužná komunikace, protože jiné druhy obslužných 

komunikací se v návrhu nevyskytují) a značení vyčkávacího místa na komunikacích. 

Značení vyčkávacího místa na komunikaci by mělo odpovídat dopravním předpisům 

daného státu. [2] 
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2.2. Mezinárodní a vnitrostátní předpisy 
Bylo by dobré, alespoň krátce, zmínit také předpisy, vydávané na mezinárodní 

a vnitrostátní úrovni. Nejvýznamnějším hráčem na poli regulace mezinárodního letectví 

je Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO, která má v současnosti celkem 193 

členských států. Organizace byla vytvořena na základě „Úmluvy o mezinárodním civilním 

letectví“ neboli „Chicagské úmluvy“. K této úmluvě postupně vznikla řada příloh neboli 

Annexů. Jedním z nich je i Annex 14, jehož první svazek se věnuje návrhu a provozu letišť. 

[3][4] 

ICAO ovšem vydává také jiné dokumenty, mezi které patří například Doc 9157 

„Aerodrome Design Manual“. Ten se skládá celkem z šesti částí. Pro tuto práci jsou opět 

důležité především některé z nich. Přesněji se jedná o Part 2 – „Taxiways, Aprons 

and Holding Bays” a Part 4 – „Visual Aids”. Tento dokument je významný především 

z toho důvodu, že na něj odkazuje řada dalších dokumentů a předpisů. Poskytuje bližší 

informace poradenského charakteru podobné těm, které jsou obsahem Knihy 2 

CS-ADR-DSN. [5][6] 

Předpisem, který se problematice letišť věnuje na vnitrostátní úrovni, je v České 

republice letecký předpis L14 „Letiště“. Tento předpis zpracovává Úřad pro civilní 

letectví a vydává Ministerstvo dopravy České republiky. Text předpisu je českým 

překladem a zpracováním předpisu Annex 14, Volume (svazek) I. Jejich obsah se vesměs 

shoduje a také předpis L14 často odkazuje, podobně jako Annex 14, na Doc 9157. [7] 

2.3. Dokumenty provozovatelů infrastruktury a výrobců letadel 
Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, také místní pravidla provozu a organizace 

panující na letištích, dokumentace dodávaná výrobci letadel spolu s jejich výrobky, nebo 

některé z dokumentů vydávaných v rámci AIP hrají důležitou roli nejen při návrhu letišť. 

Letiště Praha-Ruzyně vydává za účelem svého řízení směrnice, z nichž dvě byly při tvorbě 

této práce použity.  

První je směrnice „Dopravní řád letiště Praha Ruzyně“. Jejím účelem je vymezit pravidla 

provozu a využívání komunikací na letišti. Stanovuje rychlostí omezení v různých částech 

prostoru letiště. Důležité jsou především limity 30 km/h, který je uplatňován 

na obslužných komunikacích odbavovacích ploch a na manipulačních plochách a 5 km/h, 

který musí mobilní mechanizační prostředky dodržovat mimo jiné na stáních letadel. 

Dalším podstatným bodem směrnice jsou pravidla provozu těchto prostředků na stáních 

letadel. Zde je uvedeno například to, že příjezd a odjezd MMP na a ze stání letadla musí 

probíhat z obslužné komunikace, respektive pohotovostního stání MMP, nebo 

že autocisternám a autobusům je povoleno na nezbytně nutnou dobu překročit hranici 

stání, na němž probíhá odbavení letu, pro jehož odbavení jsou použity. Řidičům 

autobusů je také povoleno vjíždět do prostoru sousedního stání, není-li právě používáno. 

Autocisternám by podle směrnice mělo být po celou dobu jejich přítomnosti na stání 

letadla umožněno jej kdykoli opustit. Dále pak směrnice definuje i podobu některých 

druhů značení, bezpečné vzdálenosti od motorů letounů v chodu a bezpečnostní zónu 

okolo letounů s vypnutými motory. [8] 
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Druhou použitou směrnicí je „Řízení provozu na odbavovací ploše SEVER“. V ní je 

uvedeno například rozdělení této odbavovací plochy spolu s popisem jednotlivých 

sektorů a seznamem stání letadel, která do nich náleží. Jsou zde také stanovena pravidla 

pro zastavování letadel na příčkách zastavení a označování těchto příček. Následují 

parametry stání v jednotlivých sektorech včetně typů těchto stání, maximálního rozpětí 

letounů, pro které jsou určena, přiřazení jednotlivých typů letounů k příslušným příčkám 

zastavení, nebo specifických provozních postupů spojených s některými ze stání. 

V neposlední řadě jsou ve směrnici uvedeny také parametry pojezdových drah 

pro pojíždění letadel. [1] 

Mezi dokumenty výrobců letadel patří tzv. „manuály pro plánování letiště“, anglicky 

nejčastěji označované jako „Airport Planning Manual“. Tyto manuály obsahují množství 

informací spojených s provozem výrobci vyráběných letounů na letištích. Jsou zaměřeny 

nejčastěji na určitou skupinu letounů, jejichž vlastnosti jsou buď stejné, nebo velmi 

podobné, nebo pouze na jeden konkrétní typ. Jejich obsahem bývá například vymezení 

základních charakteristik a rozměrů letounů, vzdálenosti jednotlivých částí letounů 

od povrchu při jejich pobytu na zemi, informace o výhledu pilotní posádky z kokpitu 

nebo schémata typického rozložení MMP v prostoru stání letadla během jeho odbavení. 

[9][10] 

Nakonec je nutno uvést také Leteckou informační příručku. Ta ve své části věnované 

letištím, konkrétně pak letišti Praha-Ruzyně, obsahuje několik textových dokumentů 

a dále pak velké množství mapových podkladů. Pro účely této práce byly použity TEXT 2 

a mapy TRCA „Trasy pojíždění pro kritické typy“ a PDC - 1 „Mapa pro stání/zajíždění 

letadla“. Z části TEXT 2 byly zjištěny další informace o pojíždění letounů na pojezdových 

drahách letiště a také o letounech považovaných na letišti Praha-Ruzyně za kritické typy 

a specifikách jejich provozu zde. Název mapy TRCA hovoří sám za sebe a na mapě PDC - 1 

je vyobrazena situace na odbavovací ploše „SEVER“. 
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3. Současný stav na odbavovací ploše 

3.1. Rozdělení odbavovací plochy 

Odbavovací plocha letiště Praha-Ruzyně nacházející se v okolí Terminálů 1 a 2 se nazývá 

odbavovací plocha „SEVER“. Stání letadel jsou zde systematicky rozdělena do tří celků 

označovaných písmeny A, B a C. Každý z celků je blíže rozdělen ještě na několik menších 

sub-celků, jimž je pro jejich identifikaci přiřazena číslice. Ve výsledku jsou tedy stání 

letadel umístěna v těchto sub-celcích neboli sektorech, které jsou označeny kombinací 

písmena a číslice. Tato práce se věnuje sektorům B3 a C3 a jejich blízkému okolí. Tento 

prostor je vyobrazen na Obrázku 1. Oba sektory jsou od sebe odděleny pojezdovou 

dráhou. Sektor B3 má tvar pravoúhlého lichoběžníku, sektor C3 se svým tvarem blíží 

obdélníku. 

 

Obrázek 1 – Sektory B3 a C3 a jejich okolí [11] 

Sektor B3 zahrnuje celkem 5 stání letadel a nachází se za koncem prstu B, který vybíhá 

z budovy Terminálu 1 směrem na severozápad. Sektor C3 zahrnuje dohromady 7 stání 

a nachází se za koncem prstu C, který vybíhá z budovy Terminálu 2 také směrem 

na severozápad. Stání se nenacházejí v bezprostřední blízkosti terminálu. Nenabízí proto 

možnost nástupu cestujících pomocí nástupního mostu. Cestující je tedy nutno k letadlu 

dopravit autobusy z odletové čekárny a nástup do letadla probíhá po přistaveném 

mobilním schodišti. Takováto stání jsou označována jako stání tzv. „odlehlá“ neboli 

„vzdálená“. Pro většinu stání v sektorech B3 a C3 zároveň platí, že jde o stání 

průjezdného typu. Letadla tedy mohou na stání vjet pomocí vlastního pohonu 

a po odbavení stání pomocí vlastního pohonu pohybem vpřed zase opustit. 

  



16 
 

Oba sektory jsou ze všech stran obklopeny pojezdovými dráhami. Tyto dráhy umožňují 

pohyb po odbavovací ploše a také přístup ke stáním letadel. Podél severozápadního 

okraje sektorů prochází pojezdová dráha G, z jihovýchodní strany je to pojezdová dráha 

H. Kolmo na ně jsou umístěny pojezdové dráhy L – na jihozápad od sektoru C3 

a J/J Blue/J Orange – mezi sektory B3 a C3. Pojezdová dráha B sousedí ze severní strany 

se sektorem B3. S pojezdovou dráhou G svírá úhel 117°, s pojezdovou dráhou H úhel 63°. 

[1][12] 

Přístup MMP ke stáním letadel v sektorech B3 a C3 je zajištěn díky obousměrné obslužné 

komunikaci. Ta přivádí vozidla a ostatní techniku ze směru od prstu B k sektoru B3 

a od prstu C do sektoru C3. V obou případech musí protnout pojezdovou dráhu H. Uvnitř 

sektoru C3 se nachází čtyřramenná křižovatka. Hlavní obslužná komunikace vedoucí 

od budovy terminálu skrz tento sektor k dalším stáním, které se nacházejí ještě dále 

od budovy terminálu, se kříží s vedlejší obslužnou komunikací. Tato vedlejší komunikace 

vede podél jihovýchodního okraje stání a propojuje mezi sebou sektory B3 a C3, přičemž 

přitom protíná TWY J. Je zakončena v úrovni hranice stání 50/51 a 57/58 na opačném 

konci. [12] 
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3.2. Stávající podoba značení 
Vzhled značení v sektorech B3 a C3 a jejich okolí se nijak významně neodlišuje 

od požadavků vznesených leteckými předpisy. Příklad značení v sektoru B3 je vyobrazen 

na Obrázku 2. Ty prvky značení, jejichž přesnou podobu ponechávají předpisy 

na představivosti projektantů a designérů jednotlivých letišť, jsou zpracovány podle 

funkčních požadavků těchto předpisů. [12] 

 

Obrázek 2 – Značení odbavovací plochy [12] 

Značení pojezdových drah je zastoupeno především v podobě osového značení TWY 

a barevně odlišeného alternativního osového značení TWY J Blue a TWY J Orange. 

V krátkém úseku v blízkosti křížení pojezdových drah G a L, který sousedí s travnatou 

plochou, je použito také postranní značení pojezdové dráhy. V blízkosti křížení 

pojezdových drah jsou příslušně vyznačena mezilehlá vyčkávací místa a pro usnadnění 

orientace a navigace je zde umístěno také informační značení. [2][12] 

Blíže ke stáním letadel se nachází nejprve značení hranice odbavovací plochy 

a pojezdové dráhy. Uvnitř odbavovací plochy od sebe odděluje jednotlivá stání značení 

hranice stání letadel spolu se značením hranice alternativního stání letadel. [8][12] 

  



18 
 

Osy jednotlivých stání letadel jsou vyznačeny podobným způsobem jako osy 

pojezdových drah. V případě alternativních stání je toto značení nikoli spojité, nýbrž 

přerušované. Na osách stání jsou umístěny příčky zastavení. Tato příčka může být 

v daném směru na stání pouze jedna, nebo jich může být více. V takovém případě jsou 

označeny kódy letounů, pro jejichž zastavení slouží. Nedaleko míst, kde vjezdové, 

resp. výjezdové značení vybíhá z osy pojezdové dráhy, je umístěno i poznávací značení 

stání letadla. Toto značení má různý vzhled podle toho, přibližujeme-li se ke stáním 

po TWY G nebo TWY H. [1][2][12] 

Posledním použitým druhem značení je značení obslužné komunikace odbavovací 

plochy. To je složeno ze značení středového a postranního. Oba druhy jsou použity jak 

v nepřerušované, tak i přerušované variantě. Tam, kde obslužná komunikace křižuje 

pojezdovou dráhu, má postranní značení vzhled „střídavě umístěných pruhů“ 

a na komunikaci je předtím, než vozidlo vjede do prostoru TWY, vyznačeno „vyčkávací 

místo na komunikaci křižující pojezdovou dráhu nebo pojezdový pás“. Na některých 

místech komunikace jsou použity také vodorovné dopravní značky určené pro řidiče 

MMP. Značky jsou ve většině případů doplněny příčným pruhem a pokud je potřeba 

naznačit směr, pro který značka platí, je tato značka doplněna šipkou. Křižovatka, která 

se nachází v sektoru C3 má svůj tvar upraven rozšířením středového značení do podoby 

ostrůvků vyplněných šrafováním. Většinou v prostorech mezi obslužnou komunikací 

a stáním letadla se nachází také značení pohotovostního stání MMP. To je kombinací 

značení hranice stání letadel a obslužné komunikace. [2][8][12] 

3.3. Sektor B3 
V tomto sektoru se nachází celkem 5 stání letadel. Jsou označena čísly 50 až 53, přičemž 

stání 50 poskytuje také alternativní možnost využití v podobě stání 50A. Všechna tato 

stání, s výjimkou právě alternativního stání 50A, jsou určena až pro letouny kódového 

písmene C do rozpětí křídel 36 m a jsou průjezdného typu. Stání 50A umožňuje odbavit 

i letouny kódového písmene D a jako jediné v obou sektorech je typu „nose-in2“. 

V případě, že je stání 50A právě používáno, nemohou být zároveň použita stání 50 a 51. 

Stejné omezení pak platí i opačně, a proto, pokud je obsazeno stání 50 nebo 51, nemůže 

být použito stání 50A. Stání 50A také neumožňuje příjezd letounů ze směru 

od pojezdové dráhy H. Proto není jeho osa v tomto směru opatřena příčkou zastavení. 

Všechna zbývající stání v tomto sektoru obousměrně použitelná jsou. Ve všech 

použitelných směrech mají stání vyznačeny vždy dvě příčky zastavení. Stání 51 až 53 jsou 

vybavena dvojící pohotovostních stání MMP sousedících s obslužnou komunikací, 

po jednom na každé straně od své osy. Stání 50 a 50A mají pouze jedno společné 

pohotovostní stání MMP ve výběžku u křížení pojezdových drah B, B1, B2, H a Z. Protože 

je obslužná komunikace ukončena na úrovni hranice stání 50 a 51 a nepokračuje dále, 

mají stání 50 a 50A větší hloubku než všechna zbývající. Také tvar těchto stání se 

od ostatních liší, když nejde o obdélník, ale pravoúhlý lichoběžník. [1][12] 

 
2 nose-in – typ stání letadla, na které letoun vjíždí pomocí vlastního pohonu, opouští jej však pomocí 
vytlačení tahačem 
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3.4. Sektor C3 
V prostoru tohoto sektoru je vyznačeno celkem 7 stání letadel. Jejich označení navazuje 

na označení stání v sektoru B3, začíná číslem 54 a končí číslem 58. V případě stání 58 je 

opět možné jeho alternativní využití prostřednictvím stání 58A a 58B. Zatímco stání 58 

je určeno až pro letouny kódového písmene E, všechna zbývající, včetně alternativních 

58A a 58B, mohou využívat pouze letouny do velikosti odpovídající písmeni C. Stání 58 

nemůže být použito v případě, že je obsazeno některé ze stání 58A nebo 58B a stejné 

omezení platí také v opačném případě. Pokud je tedy právě obsazeno stání 58, nemohou 

být použita stání 58A ani 58B. Stejně jako stání 50A v sektoru B3, také stání 58 umožňuje 

příjezd letounů pouze ze směru od TWY G. Stání 54 až 57 jsou použitelná obousměrně 

a v každém směru mají vyznačeny dvě příčky zastavení. Stání 58A a 58B mají pouze 

po jedné příčce v obou směrech. Stání 58 má také jen jednu příčku zastavení a to, kvůli 

své jednosměrnosti, ve směru od TWY G. Stání 54 až 57 mají vždy po dvojici 

pohotovostních stání MMP. Ta se nachází u obslužné komunikace, každé na opačné 

straně od osy stání. Stáním 58A a 58B přísluší každému pouze jedno pohotovostní stání. 

Tato stání je možné použít také v případě odbavování letounu na stání 58. Obslužná 

komunikace je ukončena na úrovni hranice stání 57 a 58, a proto jsou stání 58, 58A a 58B 

hlubší. Je tomu tak navíc i díky tomu, že TWY H v jejich blízkosti mírně vybočuje. Všechna 

stání letadel v tomto sektoru mají přibližně obdélníkový tvar. Po obou stranách hlavní 

obslužné komunikace se v prostoru mezi křižovatkou a hranicí odbavovací plochy 

a pojezdové dráhy nachází prostor využívaný pro parkování a odstavení MMP. [1][12] 

3.5. Okolní pojezdové dráhy 
Jak bylo uvedeno výše, sektory B3 a C3 jsou ze všech stran obklopeny celkem sedmi 

pojezdovými dráhami. Zatímco TWY B, G, H, J a L nemají žádné omezení v podobě 

největšího možného rozpětí křídel letounů, které je mohou používat, v případě 

pojezdových drah H a J Blue a J Orange tomu tak není. TWY H totiž v úseku mezi TWY L 

a TWY B1 mohou používat pouze letouny s rozpětím křídel do 36 m, tedy kódových 

písmen A, B a C. Stejnou velikostí rozpětí je omezeno také používání alternativních 

pojezdových drah J Blue a J Orange. Zároveň také platí, že TWY J nemůže být používána 

v případě, že je obsazena některá z alternativních pojezdových drah J Blue nebo 

J Orange. Stejné omezení platí i opačně. Proto, pokud je obsazena TWY J, nemohou být 

k pojíždění použity TWY J Blue a J Orange. Na pojezdových drahách G a H je uplatňováno 

také omezení maximální rychlosti pojíždění. Jde o úseky obou zmiňovaných pojezdových 

drah mezi TWY B a TWY L, kde je maximální rychlost pojíždění omezena na 15 kt. [1][13] 

Letiště Praha-Ruzyně je běžně použitelné pro letouny do velikosti Boeingu 747-400. 

Za stanovených podmínek je zde však možné provozovat i letouny Airbus A380 

a A340-600, Boeing 777-300/300ER a 747-8, Antonov 124 a Lockheed C5 A/B. U těchto 

letounů ovšem platí omezení nejvyšší rychlosti pojíždění na odbavovací ploše 10 kt, je 

u nich použita bezpečná vzdálenost mezi křídlem a objektem 7,5 m místo obvyklých 

11 m a k pojíždění mohou využívat pouze některé pojezdové trasy. V prostoru okolo 

sektorů B3 a C3 jde zejména o odbočení mezi TWY L a TWY G, TWY G a TWY J a mezi 

TWY G a TWY B. Zde je pojíždění typu A380 umožněno pouze za předpokladu, že jeho 

posádka bude v uvedených obloucích využívat nadjíždění. [14]  
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4. Návrh rekonfigurace stání letadel 
Pro tvorbu návrhu rekonfigurace stání byl využíván počítačový program AutoCAD®. 

Tento software, vytvořený společností AUTODESK, je používán v oblastech architektury, 

projektování a konstrukce pro tvorbu výkresů ve 2D prostředí, které je možné doplnit 

o popisky nebo 3D modely. Program je možné si přizpůsobit pomocí různých doplňků 

a nadstaveb a rozšířit jej tak o další funkce, specifické pro různá prostředí, ve kterých je 

program využíván. [15] 

Jedním z takových doplňků je například AviPLAN Airside Pro od společnosti Transoft 

Solutions. Tento software přidává množství funkcí, které usnadňují návrh letištní 

infrastruktury. Umožňuje například navrhovat různé typy stání letadel nebo značení 

pohybových ploch a obsahuje také rozsáhlou knihovnu 2D a 3D modelů letadel a letištní 

techniky. Tyto modely je možné umístit do prostředí výkresu a využít je pro tvorbu 

návrhu a ověření jeho správnosti. Je možné zobrazit bezpečnostní odstupy od letounů, 

simulovat pojíždění letadel a pohyb letištní techniky, nebo navrhovat rozestavení této 

techniky v prostoru okolo letounu během jeho odbavení na stání letadel. [16] 

Díky společnému použití těchto dvou programových prostředí tak bylo možné nejprve 

vytvořit základní model situace, poté jej přizpůsobit předpokládanému typu provozu 

a následně ověřit, že by návrh mohl, alespoň teoreticky, fungovat ve skutečném 

prostředí. Postup, kterým bylo postupováno během jednotlivých fází praktické části 

práce, je chronologicky uspořádán a popsán v jednotlivých částech této kapitoly. 

4.1. Předpoklady návrhu 
Základním předpokladem, který inicioval vznik této práce, je změna ve způsobu 

používání pojezdové dráhy H. Zatímco v minulosti byla určena až pro letouny kódového 

písmene D, tj. s rozpětím křídel 36 m až, ale ne včetně 52 m, dnes je použitelná pouze 

letouny kódového písmene C, tj. s rozpětím křídel 24 m až, ale ne včetně 36 m. Díky této 

skutečnosti je možné redukovat prostor vyhrazený této pojezdové dráze, který je nutné 

zachovat bez překážek. Zároveň s tím však podél okraje sektorů B3 a C3, který přiléhá 

k budově terminálu letiště, vznikne prostor, který je možné využít k rozšíření obou 

sektorů.  

Další plánovanou změnou, která byla při tvorbě práce zohledněna, je zrušení stání 58 

a k němu alternativních stání 58A a 58B. Místo tohoto stání by v budoucnu měla 

procházet nová pojezdová dráha. Tato nová TWY by se měla stát součástí stávající 

pojezdové dráhy H1, která lemuje Terminál 2 a jeho prst C. Nová TWY by se svým 

vzhledem a uspořádáním měla podobat pojezdové dráze J tak, jak je koncipována 

v úseku od křížení s pojezdovou dráhou G až po svůj konec v zálivu mezi prsty B a C. Mělo 

by se tedy jednat vlastně o tři pojezdové dráhy. Prostřední – hlavní dráha bude stejně 

jako dnes dráha J určena všem letounům bez omezení rozpětí křídel. Dvě postranní 

– alternativní dráhy budou, tak jako dnes TWY J Blue a TWY J Orange, určeny pro letouny 

kódového písmene C. Touto změnou samozřejmě dojde ke zmenšení sektoru C3 

a ke snížení počtu stání letadel, které se v něm nachází. 
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Při tvorbě návrhu rekonfigurace prostorů B3 a C3 bylo postupováno tak, aby při jeho 

případné implementaci v reálném prostředí muselo dojít jen k nezbytně nutným 

změnám v okolí sektorů. Proto panovala snaha zachovat polohu stávajícího značení 

okolních pojezdových drah, polohu značení obslužné komunikace směřující od budovy 

terminálu k sektorům B3 a C3 a také od sektoru C3 dále ke stáním letadel nacházejících 

se až za ním a umístění sloupů plošného osvětlení odbavovací plochy. 

Všechna stání v rekonfigurovaných sektorech by v budoucnu měla být vzdáleného typu, 

s čímž bylo při tvorbě jejich návrhu uvažováno. Jak bylo uvedeno v přechozích 

kapitolách, stávající stání jsou primárně určena pro odbavování letounů kódového 

písmene C. Výjimkou jsou stání 50A a 58. Tato stání jsou určena až pro letouny kódového 

písmene D, respektive E. Úkolem této práce bylo vytvořit takové prostorové uspořádání, 

které v každém ze sektorů B3 i C3 nabídne čtyři stání určená až pro letouny do velikosti 

kódového písmene C. Vezmeme-li v potaz plánované zrušení stání 58, 58A a 58B a také, 

pokud přihlédneme ke skutečnosti, že kategorie letadel kódového písmene D se v dnešní 

době objevuje v leteckém provozu ve značně omezené míře, zdá se být tento záměr 

logickým. Do kategorie letounů kódového písmene C patří dnes velmi populární 

jednouličkové úzkotrupé letouny určené pro krátké až střední tratě, které využívá 

pro lety v rámci Evropy, Blízkého východu, severní Afriky, ale také k transatlantickým 

letům, velké množství leteckých dopravců. Jako nejznámější zástupce této kategorie je 

možné uvést například rodiny letounů Airbus A320 nebo Boeing 737. 

V minulé kapitole bylo rovněž uvedeno, že je některé ze současných stání letadel možné 

používat také v režimu protisměrného postavení letounů. Tato možnost s sebou přináší 

určitá specifika týkající se zejména vyznačení příček zastavení v opačném směru 

a dodržení požadavků na bezpečný odstup od letounu. Tato možnost by v návrhu měla 

být zachována v co nejvyšší možné míře. 

Posledním uvažovaným předpokladem je dnešní možnost využívat stání letadel 50, 51 

a 58 pro účely odmrazování letadel. Toto možnost nebyla v návrhu nijak blíže 

zpracována, ale předpokládá se, že vzhledem k nenáročnému uzpůsobení stání za tímto 

účelem, bude tato možnost na stáních 50 a 51 zachována i v budoucnu. V mimořádných 

případech je takto možné využívat i pojezdovou dráhu J v úrovni stání 53 a 54. I zde by 

podle stejného předpokladu mělo dojít k zachování této možnosti i v budoucnu. [13] 
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4.2. Výchozí situace 
Na začátku vytváření návrhu rekonfigurace stání letadel bylo nejprve potřeba naznačit 

současnou situaci v podobě, jakou bude mít po zrušení stání 58, 58A a 58B. Jednalo se 

o vyznačení os pojezdových drah B, G, H a J (včetně alternativních TWY J Blue a J Orange) 

a také nové části TWY H1 a jejích alternativních verzí. Vyznačena byla také stávající 

hranice sektoru B3 a hranice sektoru C3 po zrušení zmiňovaných stání čísla 58. Následně 

byla vyznačena obslužná komunikace, která má v různých úsecích rozdílnou šířku 

v závislosti na jejich významu. Zatímco hlavní komunikace směřující do prostoru obou 

sektorů od budovy terminálu má šířku okolo 10 m (v ideálním případě přesně 10 m, 5 m 

pro každý jízdní pruh), vedlejší komunikace vedoucí podél stání letadel a spojující oba 

sektory mezi sebou, má šířku zhruba 8 m (4 m pro každý jízdní pruh). Z hlediska 

bezpečnosti bylo důležité vyznačit rovněž umístění sloupů plošného osvětlení 

odbavovací plochy. Jejich průměr činí 920 mm, v obou sektorech dohromady se jich dnes 

nachází celkem 6 a to po třech v každém ze sektorů B3 a C3. [12] 

V sektoru B3 se nacházejí na následujících pozicích: 

• v rohu stání číslo 50 vybíhajícím směrem ke křížení pojezdových drah B, B1, B2, 

H a Z; 

• v blízkosti obslužné komunikace na hranici stání 51 a 52; a 

• v blízkosti obslužné komunikace na hranici stání 53 přiléhající k TWY J. 

V sektoru C3 jsou sloupy umístěny následovně: 

• v prostoru mezi hranicí sektoru a obslužnou komunikací, který vnikl jako 

důsledek tvaru křižovatky obslužných komunikací v tomto sektoru; 

• v blízkosti obslužné komunikace na hranici stání 57 a 58; a 

• ve volném prostoru mezi postranní hranicí stání číslo 58 a TWY L. [11][12] 

Poslední jmenovaný sloup mezi stáním 58 a pojezdovou dráhou L bude v důsledku 

plánovaných změn a vytvoření nové TWY H1 zrušen. Sloup nacházející se dnes na hranici 

stání 57 a 58 by se měl v budoucnu nacházet právě v blízkosti hranice mezi touto novou 

pojezdovou dráhou a zmenšeným sektorem C3. [12] 
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4.3. Počáteční ověření situace 
Poté co byla rozvržena výchozí situace, mohlo být přikročeno k ověření její správnosti. 

Za tímto účelem byla využita jedna z funkcí programu AviPLAN, pomocí níž může být 

simulováno pojíždění letounů po pojezdových drahách. Následně je možné nechat 

vykreslit bezpečnostní odstupy, které je nutné zachovat mezi křídly letounů a přilehlými 

objekty. Simulace byla pro snadnější orientaci při používání popsaných funkcí prováděna 

po skupinách, které zahrnovaly buď jeden, nebo více letounů vybraných z databáze 

softwaru. 

První skupina byla tvořena zástupci kategorie letounů kódového písmene C, a sice 

největšími členy svých modelových řad – letouny Airbus A321neo a Boeing 737 MAX 10. 

Druhou skupinu tvořily letouny kódového písmene E – Airbus A340-600 a Boeing 

777-300ER. Třetí skupinu reprezentovaly letouny kódového písmene F – Boeing 747-8, 

Antonov An 124-100 a Lockheed C-5B Galaxy. Samostatně pak bylo pojížděno i s letouny 

Boeing 747-400, který je největším běžně použitelným typem na letišti Praha-Ruzyně 

a Airbus A380-800. [13] 

Pojíždění bylo prováděno vedením letounů po pojezdové dráze tak, aby se kokpit 

nacházel nad osovým značením příslušné dráhy. Současná praxe na letišti Praha-Ruzyně 

požaduje po pilotech kritických letounů využívání techniky nadjíždění v obloucích tak, 

aby se geometrický střed hlavního podvozku nacházel na osovém značení pojezdové 

dráhy. Při tvorbě této práce však bylo od tohoto požadavku upuštěno a nové uspořádání 

uvažovaného prostoru bylo navrženo tak, aby nadjíždění těchto typů letounů nebylo 

nutné. Takovýto postup sice omezil výsledný prostor, který zůstal k dispozici pro stání 

letadel, na druhou stranu však usnadnil provoz kritických typů letounů. 

Vykreslení bezpečného odstupu mezi letounem a objekty v jeho okolí umožňuje použitý 

program ve dvou režimech – pojíždění po pojezdové dráze a pojíždění po pojezdovém 

pruhu. Druhá z popsaných možností umožňuje použít snížené hodnoty bezpečného 

odstupu mezi křídly a pevnými objekty. Tato možnost je v současnosti používána 

na letišti Praha-Ruzyně pro kritické letouny, když je za bezpečnou vzdálenost 

mezi objektem a koncem křídla letounu považováno 7,5 m. 

Ze všech letounů, které jsou na letišti Praha-Ruzyně považovány za kritické, má 

s 79,75 m největší rozpětí křídel typ Airbus A380, následovaný na druhém místě 

Antonovem 124 s rozpětím 73,30 m. Pokud bude pro A380 uvažován zmenšený odstup 

7,5 m a pro Antonov 124 a ostatní kritické letouny standardní hodnota 11 m, vyjde jako 

nejnáročnější kritický typ letounu Antonov 124. V jeho případě bude bezpečný odstup 

zasahovat o několik málo desítek cm dále od osy TWY než u A380 a pro všechny zbývající 

kritické typy bude dosahovat do vzdálenosti menší než u A380. Proto je tedy možné říct, 

že pojíždění A380 s dodržením odstupu 7,5 m je zhruba stejně, nebo i méně náročně 

než s ostatními kritickými typy při dodržení odstupu 11 m a že dopad na stání letadel 

bude v takovém případě minimální. V souladu s touto myšlenkou byl tedy při simulaci 

pojíždění v programu AviPLAN vykreslen odstup na pojezdovém pruhu pouze u A380, 

zatímco u ostatních letounů to bylo pro případ pojezdové dráhy. [13][17] 
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Poté, co bylo s vybranými letouny provedeno pojíždění tak, aby byly prověřeny všechny 

možnosti odbočení z jedné pojezdové dráhy na jinou, které připadají v úvahu, byly 

na základě vykreslených bezpečných vzdáleností, ve vzdálenosti zhruba 0,5 m od té 

nejnáročnější možnosti v daném bodě, vytvořeny nové hranice obou sektorů. 

V důsledku toho tak nově vytvořené hranice, na rozdíl od těch současných, nemají 

přibližně geometrickou podobu obdélníku a lichoběžníku. Vzdáleně současnou situaci 

sice připomínají, ale za účelem maximální možné míry využití prostoru a zároveň 

dodržení bezpečnostních požadavků, jsou jejich strany vyboulené a jejich tvar je 

nepravidelný. Výsledný tvar obou sektorů je vyobrazen na Obrázku 3. Barevně odlišené 

jsou jednotlivé skupiny letounů s vykreslenou bezpečnou vzdálenosti mezi křídlem 

a objektem v jejich blízkosti. 

Během této fáze práce vyšla najevo jedna skutečnost, kterou je na tomto místě vhodné 

zmínit. Pokud letouny spadající do výše popsané první skupiny, tj. Airbus A321neo 

a Boeing 737 MAX 10 (a potažmo také další letouny kódového písmene C) budou 

pojíždět po pojezdové dráze H ve směru od křížení s pojezdovými dráhami B, B1, B2 

a Z a odbočí na pojezdovou dráhu J Orange, dojde při použití bezpečnostního odstupu 

odpovídajícího pojíždění po pojezdové dráze k nedodržení požadovaných hodnot 

vzhledem ke sloupu osvětlení, který se nachází na hranici stání 53. Protože však 

pokračovala snaha vytvořit návrh tak, aby bylo potřeba co nejméně zasahovat 

do stávající infrastruktury a značení TWY, byl tento stav akceptován a ponechán jako 

odpovídající současné situaci. 
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Obrázek 3 – Počáteční ověření situace 
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4.4. Rozvržení využití prostoru 
Následujícím krokem bylo rozvržení jednotlivých stání letadel v nově vzniklých 

prostorech sektorů B3 a C3. Z původního počtu devíti standardních a tří alternativních 

stání bylo v souladu s požadavkem zadání práce ponecháno pouze osm standardních 

stání. Stalo se tak z důvodů popsaných výše, a sice kvůli nahrazení stání 58, 58A a 58B 

novou části TWY H1 a kvůli skutečnosti, že letounů kategorie kódového písmene D je 

dnes v provozu jen omezený počet. Celkově se umístění jednotlivých stání oproti 

současnému stavu příliš nezměnilo. V sektoru B3 zůstala stejně jako dříve stání 50, 51, 

52 a 53 a v sektoru C3 pak stání 54 mezi pojezdovou dráhou J a obslužnou komunikací 

protínající sektor a na opačné straně této komunikace pak stání 55, 56 a 57. 

Jednotlivá stání letadel, stejně jako sektory B3 a C3 samotné, mají dnes vesměs 

obdélníkový tvar s výřezy pro pohotovostní stání MMP. V návrhu vzniklém v této práci 

byl jejich obrys upraven tak, aby se více přizpůsobil novému tvaru sektorů. Osy 

jednotlivých stání zůstaly kolmé na pojezdové dráhy G a H a také hranice mezi 

jednotlivými stáními si ponechaly svůj směr. Nepravidelné jsou však vnější hranice stání. 

Díky posunutí obslužné komunikace popsanému dále, mohla být všechna stání 

odpovídajícím způsobem prohloubena. V prostorech stání jsou dodrženy minimální 

vzdálenosti na stání letadel uvedené v Tabulce 4. Jedná se především o vzdálenost mezi 

letadly na sousedních stáních a mezi letadly a sloupy plošného osvětlení, které se 

v blízkosti některých stání nacházejí. V této fázi práce byla také předběžně umístěna 

jedna příčka zastavení na každém stání ve vzdálenosti 12 m od bodu, kde osa 

jednotlivých stání protíná jejich hranici vedoucí podél obslužné komunikace. Důkladněji 

bude tato problematika popsána v následující kapitole. 

„Zúžení“ pojezdové dráhy H umožnilo posunutí obslužné komunikace vedoucí podél 

stání letadel blíže k budově terminálu letiště a zároveň TWY H. Vzhledem k tomu, 

že stejně jako vnější hranice stání letadel komunikace kopíruje hranici sektorů, změnil se 

její tvar z dnes přímočarého na zakřivený. To je patrné zejména v blízkosti míst, 

kde komunikace opouští prostor obou sektorů, aby je vzájemně propojila. Stejně jako 

dnes je v návrhu obslužná komunikace v sektoru B3 ukončena v úrovni hranice stání 50 

a 51. V sektou C3 je vzhledem k plánovanému zrušení stání 58/58A/58B komunikace 

ukončena nově na úrovni hranice stání 56 a 57. Na obou koncích komunikace pak MMP 

pokračují přímo do prostoru stání, respektive pohotovostního stání MMP. Zachováno 

zůstalo také křížení hlavní a vedlejší obslužné komunikace v sektoru C3. Stejně jako 

komunikace samotná se také toto křížení posunulo směrem k terminálu letiště. Šířka 

komunikace zůstala zachována. Rovněž tvar křížení je podobný tomu současnému. 

Významné poloměry oblouků obslužné komunikace byly navrženy na současných 15 m. 

Postranní a osové značení obslužné komunikace bylo zaobleno podle situace za použití 

různých poloměrů, od 10 do 100 m. 
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Místa, kde komunikace opouští prostory obou sektorů, se s výjimkou toho, které leží 

na straně sektoru C3 odvrácené od budovy terminálu a odkud komunikace pokračuje 

k dalším sektorům, musela z důvodu změny velikosti a tvaru sektorů posunout. To 

s sebou však přineslo nutnost přesunout tři zapuštěná návěstidla umístěná 

na „vyčkávacích místech komunikace křižující pojezdovou dráhu na odbavovací ploše“. 

Tento zásah do současné infrastruktury je tak jedním z těch, který by bylo nutné 

v případě implementace návrhu provést. 

4.5. Umístění příček zastavení 
Dalším postupem bylo navržení nového uspořádání příček zastavení na jednotlivých 

stáních letadel. Za tímto účelem byla opět využita další z funkcí programu AviPLAN. Ten 

totiž umožňuje vytvořit stání letadel, vyznačit jejich osu, na ni umístit jednotlivé příčky 

zastavení a přiřadit k nim typy letounů. U letounů pak program umožňuje podobně jako 

při pojíždění vykreslit požadované bezpečnostní odstupy. Stání byla koncipována tak, že 

každé má vyznačeno celkem tři příčky zastavení. 

Vzdálenosti mezi jednotlivými příčkami byly určeny tak, aby letouny různých rozměrů, 

které budou moci navrhovaná stání používat, byly umístěny v takových pozicích, kdy se 

jejich křídla budou nacházet v přibližně podobných místech. Poté, co bylo na stání 

umístěno několik prvních typů letounů a určeny zmíněné vzdálenosti, byly další letouny 

umísťovány tak, jak bylo popsáno výše, tedy aby se jejich křídla přibližně překrývala. 

Postupně tedy byly na příčky umístěny všechny v návrhu uvažované typy letounů, jejichž 

seznam a umístění na příčkách zastavení jsou uvedeny v Tabulce 5. 
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Tabulka 5 – Příčky zastavení a jim přiřazené typy letounů 

Příčka zastavení Příslušné letouny 

1. příčka (A) 

Airbus A321neo, A321-100/200(S), A220-300 
Boeing 737-800(W/SSW), 737-900(ER/ERW/W/SSW), 
737 MAX 8, 737 MAX 9, 737 MAX 10 
Bombardier Aerospace CRJ-700, CRJ-900(ER/LR/Original), 
CRJ-1000(ER) 
Embraer E195-E2 

2. příčka (B) 

Airbus A320neo, A320-100/200(S), A220-100 
Boeing 737-300(W), 737-400, 737-600, 737-700(ER/W/SSW), 
737 MAX 7 
Bombardier Aerospace CRJ-100(ER/LR)/200 
DeHavilland Dash-8 Series 400 
Embraer E175(LR/STD/EWT), E190(AR/LR/STD), 
E195(AR/LR/STD), E175-E2, E190-E2 
Suchoj SSJ 100-95(LR) 

3. příčka (C) 

Airbus A318-100, A319neo, A319-100(S) 
ATR 72-500/600, 42-500/600 
Boeing 737-500(W) 
DeHavilland Dash-8 Series 100/200/300 
Embraer E170(LR/SE/SU/STD) 
Suchoj SSJ 100-75 

pozn.: vysvětlivky písmenných zkratek v označení typů letounů: 

• S  .......... verze vybavená zakončením křídla v podobě tzv. „Sharkletů“ 

• W ......... verze vybavená zakončením křídla v podobě tzv. „Wingletů“ 

• SSW ...... verze vybavená oboustrannou verzí wingletů – tzv. „Split-tip“ neboli „Scimitar“ winglety 

• ER ......... verze s prodlouženým doletem, tzv. „Extended Range“ 

• ERW ..... verze s prodlouženým doletem a winglety 

• LR ......... verze s ještě více prodlouženým doletem než v případě verze ER, tzv. „Long Range“ 

• STD ....... zvláštní označení firmy Embraer pro standardní neboli výchozí verzi letounu 

• EWT ...... verze se zvláštním tvarem křídla, tzv. „Enhance Wing Tips“ 

• AR ......... verze s prodlouženým doletem, tzv. „Advanced Range“ 

• SE, SU  .. zvláštní označení firmy Embraer pro verze letounů s prodlouženým doletem a zvýšenou 

maximální vzletovou hmotností 
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Uvedený postup měl následující výsledek: 

• první příčka zastavení (v programu AviPLAN označená písmenem A) byla 

ponechána na pozici popsané v minulé kapitole, tj. 12 m od bodu, kde osa stání 

protíná jeho hranici vedoucí podél obslužné komunikace. Z hlediska požadavku 

bezpečnostního odstupu se v tomto případě v místech před přídí letounu jevil 

jako nejnáročnější letoun Airbus A321neo, u nějž tato vzdálenost zasahovala 

nejdále. Bezpečnostní odstup však nezasahuje až ke hranici stání. Takto bylo 

učiněno pro zachování určitého manévrovací prostoru před letadlem. Rovněž 

byl uvažován dostatečný prostor mezi ocasní částí letounu a zadní hranicí stání 

nutný pro pohyb MMP. 

• Druhá příčka (označená písmenem B) následuje ve vzdálenosti 16 m od hranice 

stání, tj. 4 m za první příčkou; a  

• třetí příčka (označená písmenem C) se nachází ve vzdálenosti 17,5 m od stejného 

bodu, tj. 1,5 m za druhou příčkou. 

Výsledek postupu je znázorněn pro případ stání 56 na Obrázku 4. Zvýrazněn je letoun 

Airbus A321neo. 

Výjimkou jsou stání 50 a 57, které mají větší rozměry díky nepřítomnosti obslužné 

komunikace podél jejich okraje. V jejich případě se jednotlivé příčky nacházejí na úrovni 

příček na sousedním stání, tj. na stání 51 pro stání 50 a na 56 pro stání 57. 
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Obrázek 4 – Rozvržení příček zastavení na stání 56 
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4.6. Vytvoření vnitřních hranic stání letadel 

Po uspořádání letounů na příčkách zastavení bylo možné vytvořit vnitřní hranici stání 

letadel neboli rozhraní mezi prostorem stání letadla a prostorem pohotovostního stání 

MMP. Za tímto účelem bylo postupováno podle dvou předpokladů: 

• aby byla dodržena bezpečná vzdálenost před motory letadel v chodu, kterou 

definuje Dopravní řád letiště Praha Ruzyně; a 

• aby byl zajištěn ničím nerušený výhled osoby navádějící letouny na stání 

na konce křídel přijíždějícího letounu. 

Vzdálenost popsaná v prvním bodě je definována jako kružnice určitého poloměru, jejíž 

střed se nachází přibližně uprostřed vstupu vzduchu do motoru. Velikost poloměru této 

kružnice by měla být: 

• 7,5 m pro střední proudové letouny kódového písmene C; a 

• 4,5 m pro malé proudové letouny kódových písmen A a B a také pro letouny 

s vrtulovými a turbovrtulovými motory. [8] 

Funkci, která by umožňovala vykreslit takto definovanou vzdálenost však program 

AviPLAN přímo nenabízí. Bylo proto nutné postupovat ručně. Postupně tedy byla u všech 

letounů uvažovaných v návrhu odpovídajícím způsobem vyznačena kružnice 

znázorňující požadovanou bezpečnou vzdálenost. Většina letounů v návrhu má motory 

umístěny na křídle, výjimkou jsou pouze letouny Bombardier Aerospace 

CRJ-100/200/700/900 a 1000, u nichž jsou umístěny v zadní části trupu. Bezpečná 

vzdálenost od motorů zmiňovaných letounů tedy z hlediska této části práce nehrála 

důležitou roli a uplatní se až přímo v provozu na ploše letiště jako prvek zajišťující 

bezpečnost techniky a osob pohybujících se v okolí letounu. Jako nejnáročnější se 

nakonec ukázaly být kružnice příslušící letounům Airbus A318-100 a A220-300. U těchto 

letounů totiž kružnice zasahovaly nejdále od jejich trupů. Důvodem, proč byly v tomto 

bodě vybrány hned dvě kružnice a nikoli pouze jedna bylo to, že ještě nebylo možné 

zcela jasně rozhodnout, která z kružnic nakonec bude tou úplně nejnáročnější. K tomu 

bylo potřeba přihlédnout také k druhému z předpokladů uvedených dříve v této 

kapitole. 

Tímto druhým předpokladem bylo, aby osoba, která bude navádět na stání přijíždějící 

letoun a která se také někdy označuje anglickým slovem „Marshaller“, měla zajištěn 

přímý a ničím nenarušovaný výhled ze své pozice na konce křídel právě naváděného 

letounu. K určení pozice, ve které se tato návodčí osoba bude nacházet, byly využity 

dokumenty výrobců letadel popsané v první kapitole, nazývané nejčastěji „Airport 

Planning Manual“. Jak bylo uvedeno dříve, v těchto dokumentech se mimo jiné nachází 

i schéma, které znázorňuje zorné pole posádky ze sedadel v pilotní kabině. Jelikož se 

z tohoto pohledu zdály jako nejvíce náročné ty letouny, které budou zastavovat na první 

příčce zastavení (nejvíce v předu, označené písmenem A), byla informace o výhledu 

z pozice pilota vyhledána v manuálech pro typy, které byly v návrhu umístěny právě 

na tuto pozici. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 6. 
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Tabulka 6 – Výhled z pozice pilota v pilotní kabině [9][10][18][19][20][21][22][23] 

Typ letounu 
Výhled z pilotní vzhledem k: 

Přídi letounu Pozici oka pilota 
Středu příďového 

podvozku 

A321neo, 
A321-100/200 

10,14 m 12,55 m 15,21 m 

737 MAX 
(všechny modely) 

12,1 m 
14,59 m (MAX 10 

14,49 m) 
16,06 m (MAX 10 

16,09 m) 

737 (všechny 
modely) 

11,46 m 13,95 m 15,55 m 

A220-300 10,5 m 13,1 m 13,9 m 

E195-E2  15,52 m  

CRJ-700* 8,15 m 10,84 m 10,31 m 

CRJ-900* 8,15 m 10,84 m 10,32 m 

CRJ-1000* 8,15 m 10,84 m 10,32 m 

* pro letouny Bombardier Aerospace CRJ-700/900/1000 platí, že se u nich, na rozdíl od ostatních letounů 

uvedených v tabulce, příďový podvozek nachází před pozicí pilota ve směru od přídě letounu 

„Airport Planning Manual” letounu Embraer E195-E2 však poskytuje pouze informaci 

o vzdálenosti mezi bodem na povrchu vozovky, na který pilot vidí z pilotní kabiny, 

a pozicí oka pilota. Z tohoto důvodu se tak návrh musel řídit touto informací i u ostatních 

letounů. Z tabulky můžeme vyčíst, že právě zmiňovaný typ E195-E2 z tohoto pohledu 

vychází ze srovnání s ostatními typy nejhůře – hodnota parametru činí 15,52 m 

a v Tabulce 6 je tučně zvýrazněna. Zmiňovaný letoun byl tedy nejprve umístěn 

na příslušnou pozici a následně byla pomocí funkce programu AviPLAN vykreslena 

pozice oka pilota. Ta je programem znázorněna jako kružnice s písmeny „PE“. Od středu 

této kružnice byla poté odměřena vzdálenost 15,52 m, ve které by tedy s ohledem 

na výhled z kokpitu měl stát tzv. „Marshaller“. Situace je zachycena na Obrázku 5. 

Pro ověření, že je úvaha vedoucí k vyznačení tohoto bodu správná, byl následně stejný 

postup zopakován i u ostatních letounů přidělených k první příčce zastavení. 

Bod, ve kterém by tedy návodčí letadla měl při provádění tohoto úkonu stát, se však 

nacházel až za hranicí stání letadla v prostoru obslužné komunikace (s výjimkou stání 50 

a 58, kde obslužná komunikace není přítomna), avšak nikoli v prostoru TWY H. Tato 

skutečnost znamená omezení provozu vozidel na obslužné komunikaci v době zavádění 

letadla. MMP však mohou v souladu s Dopravním řádem letiště Praha Ruzyně počkat. 

Nedojde však k narušení provozu na pojezdové dráze, což je z tohoto pohledu 

důležitější. Docílit toho, aby k omezení vozidel nedocházelo, by znamenalo posunout 

všechny příčky zastavení směrem k zadní části stání, což by mohlo naopak omezit nebo 

dokonce znemožnit provoz MMP v prostoru za letounem během jeho odbavení. 

Z důvodu snahy zajistit, aby MMP během odbavení letounu nemusely opustit prostor 

stání letadla a narušit tak provoz na okolních pojezdových drahách, byly příčky 

ponechány na svých místech. [8] 
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Obrázek 5 – Určení pozice „Marshallera“ 
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Z bodu pozice návodčího byly následně vedeny tečné přímky ke koncům křídel všech 

letounů, které jsou v návrhu uvažovány a které jsou uvedeny v Tabulce 5. Ze všech takto 

vytvořených přímek byla nakonec vybrána v tomto případě pouze jedna, které 

odpovídala nejnáročnějšímu typu letounu. Tímto letounem byl Airbus A319-100S, u nějž 

přímka svírala s osou stání největší úhel a nejvíce se tak vzdalovala od trupu letounu. 

Pomocí dvou kružnic získaných postupem popsaným dříve a této nově získané přímky 

byla nakonec vytvořena výsledná minimální hranice mezi stáním letadla 

a pohotovostním stáním MMP. Z důvodu předpokladu, že ne vždy se letounům podaří 

zastavit příďovým podvozkem na příčce zastavení zcela přesně, došlo k odsazení od této 

minimální možnosti o 20 cm směrem od trupu letounů a v těchto místech byla položena 

výsledná hranice. Pro ověření výsledku bylo zkontrolováno dodržení minimální 

vzdálenosti na stání letadel, a to jak v prostoru křídel, tak i přídě letounů. Výsledek 

postupu popsaného výše je vyobrazen a Obrázku 6. Znázorněny jsou letouny Airbus 

A318-100 a A220-300 a jim příslušné kružnice a A319-100S a tečná přímka z bodu 

postavení navádějící osoby. Pro dokreslení situace je na obrázku vykreslen také letoun 

A321neo, jehož příď zasahuje nejblíže k přední hranici stání. Výsledný tvar hranice stání 

letadla a pohotovostního stání MMP je u stání 50 a 58 odlišný od všech ostatních 

z důvodu nepřítomnosti, respektive přítomnosti obslužné komunikace podél jejich 

hranice. Výsledek výše popsaného postupu je zachycen na Obrázcích 7 a 8 v podobě 

všech v návrhu uvažovaných typů letounů umístěných na stáních letadel v sektorech B3 

i C3. 

  



35 
 

 

Obrázek 6 – Odvození hranice stání letadla a pohotovostního stání MMP 
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Obrázek 7 – Sektor B3 s letouny na stáních letadel 
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Obrázek 8 – Sektor C3 s letouny na stáních letadel 
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4.7. Značení 
V návrhu bylo použito značení související s pojezdovými dráhami, stáními letadel 

a odbavovacími plochami obecně a obslužnou komunikací. Přitom byl dodržován 

současně používaný styl značení na letišti Praha-Ruzyně. Některé jeho prvky jsou 

popsány v letištní směrnici „Dopravní řád letiště Praha Ruzyně“. Tímto mělo být 

dosaženou co nejvyšší míry shody s ostatním značením na letišti. [8] 

4.7.1. Značení pojezdových drah 

Jelikož se oblast, kterou se tato práce zabývá, nachází na odbavovací ploše, není zde 
u pojezdových drah vyznačeno postranní značení, ale pouze značení osové. Podle 
předpisu by osové značení mělo mít podobu nejméně 15 cm široké nepřerušované čáry 
žluté barvy. Dnes má na letišti Praha-Ruzyně toto značení šířku 30 cm a je lemováno 
konturou černé barvy. V návrhu byla pro značení použita šířka 30 cm, ale bez zmíněné 
kontury. [2] 

4.7.2. Značení stání letadel 

Toto značení je zřejmě nejkomplexnější ze zmíněných druhů. Obsahuje velké množství 
prvků, mnoho z nich se ale v současnosti v sektorech B3 a C3 nepoužívá. V zásadě je zde 
toto značení omezeno především na značení osy stání letadla, značení příčky zastavení, 
poznávací značení stání letadla a dále pak značení hranice odbavovací plochy a stání 
letadla, značení hranice stání letadel a značení hranice pohotovostního stání MMP. 
[2][12] 

Značení osy stání letadla má v případě ruzyňského letiště podobu souvislé, 20 cm široké 
čáry žluté barvy a stejně tak je tomu i v návrhu. Podle předpisu by vjezdové značení 
a výjezdové značení mělo být souvislé a minimálně 15 cm široké. Tyto požadavky tedy 
současné ruzyňské značení splňuje. [2] 

Značení příčky zastavení by podle předpisu mělo být umístěno v bodě zastavení letadla 
na stání kolmo k ose stání po levé straně pilotní kabiny. Příčka by měla být nejméně 6 m 
dlouhá a mít šířku nejméně 15 cm. Zde se současně používané značení na letišti 
Praha-Ruzyně od požadavků liší, když délka příčky činí pouze 2,2 m a její tloušťka je 
30 cm. Její barva je stejně jako barva osy stání žlutá. [2] 

Poznávací značení stání letadla v podobě čísla a/nebo písmene nemá v předpisu přesně 
stanovenou podobu a je tak z velké části na letišti, jakým způsobem jej zpracuje. Jediným 
požadavkem předpisu na vzhled tohoto značení je, aby bylo čitelné z prostou pilotní 
kabiny. Pražská podoba tohoto značení se skládá z bílého textu (číslo a v případě 
alternativních stání také písmeno) na světle modrém pozadí ve tvaru šipky směřující 
od osy pojezdové dráhy ke stání letadla. Toto značení je zdvojeno, na každé straně 
vjezdového značení je umístěno jednou, a to tak, aby byl text čitelný ze směru, odkud 
letoun ke stání přijíždí. Takovouto podobu má však toto značení pouze ve směru 
od TWY G, tedy ve směru, v jakém jsou stání používána primárně. Ze strany 
od pojezdové dráhy H – tedy ve směru opačném, je jeho podoba jednodušší. Jde 
o nezdvojený text žluté barvy (opět se jedná o číslo a v případě alternativních stání také 
písmeno) umístěný v přerušení vjezdového značení a čitelný ze směru příjezdu. [2][12] 
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Značení hranice odbavovací plochy a stání letadla, značení hranice stání letadel a značení 
hranice pohotovostního stání MMP jsou v předpisu uvedeny společně jako bezpečnostní 
značení odbavovací plochy. Požadavek na podobu tohoto značení je, aby bylo nápadné 
barvy, která kontrastuje s barvou značení stání letadla a aby bylo nepřerušované 
a alespoň 10 cm široké. Zde přichází ke slovu Dopravní řád letiště Praha Ruzyně. Ten 
požaduje, aby hranice odbavovací plochy a pojezdové dráhy byla vyznačena červenou 
nepřerušovanou čarou tloušťky 40 cm. Hranice stání letadel má mít podle směrnice 
poloviční tloušťku 20 cm. Hranici pohotovostního stání směrnice definuje pouze 
obrázkem, nicméně se jedná o přerušovanou čáru (50 cm čára, 50 cm mezera) tloušťky 
25 cm bílé barvy, která lemuje hranici stání letadel v místech, kde pohotovostní stání 
MMP se stáním letadel přímo sousedí. Vzdálenost mezi středem značení hranice stání 
letadel a středem hranice pohotovostního stání je 32,5 cm. [2][8] 

4.7.3. Značení obslužné komunikace 

Značení obslužné komunikace zahrnuje postranní a osové značení komunikace a značení 
vyčkávacího místa na komunikaci. Předpis stanovuje, že značení obslužné komunikace 
by mělo mít bílou barvu. Postranní značení by mělo být nepřerušované a osové značení 
by mělo být podle situace přerušované nebo nepřerušované a nejméně 10 cm široké. 
V místech, kde obslužná komunikace protíná pojezdovou dráhu nebo pojezdový pruh, 
by mělo mít postranní značení podobu „střídavě umístěných pruhů“. Pokud se značení 
obslužné komunikace kříží s jiným značením na odbavovací ploše, mělo by být podle 
předpisu přerušeno do vzdálenosti nejvýše 1 m na každou stranu od křižovaného 
značení. Toto však dnes značení letiště Praha-Ruzyně nesplňuje. Jelikož předmětem této 
práce není navrhovat taková místa, kterých se toto ustanovení týká, nebylo během její 
tvorby uvažováno. Tam, kde postranní značení obslužné komunikace prochází podél 
značení hranice odbavovací plochy a stání letadel nebo značení hranice stání letadel, 
jsou dnes, ale i v návrhu, od sebe středy těchto značení vzdáleny o 0,5 m. [2][12] 

Na letišti Praha-Ruzyně má značení obslužné komunikace následující podobu: 

• postranní značení je vždy 25 cm široké a muže být souvislé, nebo přerušované 
(opět 50 cm čára, 50 cm mezera) buď v místech křížení více komunikací, nebo 
tam, kde je dovoleno komunikaci ze strany opustit. 

• Osové značení je vždy 12,5 cm široké a může být buď souvislé, nebo přerušované 
(1,5 m čára, 1,5 m mezera) v závislosti na situaci. 

• V místech, kde komunikace křižuje pojezdovou dráhu nebo pojezdový pás má 
postranní značení podobu odpovídající požadavku předpisu. [8] 

Další značení, jako je například značení vyčkávacích míst komunikace, nebo značky „Stůj, 
dej přednost letadlům“, „Dej přednost v jízdě“, nebo „Hlavní silnice“, definuje Dopravní 
řád letiště Praha Ruzyně. [8] 

V této práci bylo použito pouze značení, které se na obslužné komunikaci v sektorech B3 
a C3 nachází dnes. Jeho umístění odpovídá tomu současnému a je pouze přesunuto 
na nově značenou komunikaci. [12] 
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4.8. Ověření průjezdu letištní techniky 
Na vytvoření základního návrhu rekonfigurace navazovalo ověření, zda nově navržená 

stání vyhovují z hlediska své velikosti pohybu MMP. Během svého pohybu v okolí 

letounu v průběhu jeho odbavení by MMP neměly vyjet za hranici odbavovací plochy 

a stání letadla. K ověření toho, že je požadavkům vyhověno, byla použita funkce 

programu AviPLAN, která umožňuje simulovat pohyb letištní techniky. 

V prostoru okolo letounu se při odbavení pohybuje značné množství techniky určené 

k technickému odbavení letu. Počet a druh tohoto vybavení odpovídá službám, které 

letounu poskytuje handlingová společnost a může se lišit. Typické rozložení této 

techniky je uvedeno v „Airport Planning Manualech“ letounů, ale program AviPLAN má 

tato schémata uložena ve své databázi a prostřednictvím zaškrtávací tabulky umožňuje 

výběr a vykreslení techniky na místech odpovídajících typickému rozložení definovaného 

výrobcem letounu. 

V případě této práce, která se zabývá stáními vzdáleného typu určenými až pro letouny 

kódového písmene C, byl jako modelový příklad zvolen letoun Airbus A321neo. Ten je 

největším zástupcem své typové rodiny a zároveň jedním z největších letounů, které byly 

při návrhu uvažovány. Schéma typického rozložení MMP pro tento typ je v databázi 

programu AviPLAN kompletní a umožňuje vykreslit mnoho druhů techniky, a to i na více 

pozic k jednomu letounu najednou. 

K letounu byly přistaveny následující druhy MMP: 

• mobilní schodiště (2×) – na levou stranu trupu ke dveřím v jeho přední a zadní 

části; 

• vozidlo cateringu – na pravou stranu trupu ke dveřím v jeho přední části; 

• pozemní energetická jednotka – v blízkosti přídě letounu; 

• nůžkový zvedák nákladu (2×) – na pravou stranu trupu ke dveřím nákladního 

prostoru v jeho přední a zadní části; 

• traktor se třemi vozíky pro přepravu nákladu – v blízkosti nůžkového zvedáku 

u přídě letounu; 

• pásový dopravník – na pravou stranu trupu ke dveřím zavazadlového prostoru 

v jeho zadní části; 

• traktor se třemi vozíky pro přepravu zavazadel – v blízkosti pásového 

dopravníku; 

• vozidlo servisu toalet – pod ocasní část letounu; 

• velká cisterna (tahač s návěsem) – podélně na pravou stranu trupu tak, aby se 

čerpací zařízení cisterny nacházelo v úrovni tankovacího otvoru letounu; a  

• autobus pro přepravu cestujících – v blízkosti mobilního schodiště. 
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Pojíždění bylo provedeno pouze s cisternou, autobusem a traktorem s vozíky 

pro přepravu zavazadel, a to za dodržení rychlostních limitů stanovených Dopravním 

řádem letiště Praha Ruzyně popsaných v jedné z úvodních kapitol. Autobus a cisterna se 

kvůli svým rozměrům a poloměrům zatáčení zdály být nejnáročnější a předpokládalo se, 

že pokud bude možné v prostoru stání s těmito vozidly manévrovat bez nutnosti jej 

opustit, bude toto možné i se všemi menšími druhy techniky. „Vláček“ pro přepravu 

zavazadel byl zvolen proto, že jeho umístění ve schématu vykresleném pomocí 

programu bylo dále od letounů a neodpovídalo situaci, kdy probíhá nakládání nebo 

vykládání zavazadel na nebo z paluby letounu. Zároveň se jeho trasa dá považovat 

za velmi podobnou té, kterou by mohl mít traktor s vozíky pro přepravu nákladu 

přistavený k zadnímu nůžkovému zvedáku. 

Pomocí těchto tří druhů techniky byla tedy postupně prověřena všechna stání jedno 

po druhém. Jako výchozí a koncový bod trasy, po které se vozidla budou pohybovat, bylo 

vždy voleno takové místo na obslužné komunikaci, které se jevilo tak, že by potenciálně 

mohlo způsobovat komplikace (například nutností točit velké oblouky atd.) Cisternou 

bylo pojížděno tak, že kolem letounu obkroužila podél jeho levého křídla, pokračovala 

za jeho ocasní částí, zastavila v místě u pravého křídla popsaného výše a následně se 

opět rozjela a stání opustila. Podobnou trasu měl také traktor s vozíky pro přepravu 

zavazadel, který však místo u křídla zastavil v blízkosti pásového dopravníku. Autobusem 

bylo pojížděno v opačném směru než v obou předchozích případech. Letadlo nejprve 

objel okolo pravého křídla, pokračoval za jeho ocasní částí až do zastavení u zadního 

schodiště. Po opětovném rozjetí autobus pokračoval okolo předního schodiště (kde by 

také mohl zastavit) a pak prostor stání opustil. 

Ukázalo se, že většina stání letadel poskytuje dostatek místa pro pohyb autobusu 

i palivové cisterny. Jedinou výjimkou se ukázalo být stání 54. Zde došlo k opuštění jeho 

hranic a vyjetí do prostoru pojezdové dráhy jak v případě cisterny, tak i autobusu. 

Ke stání se vozidla přibližovala po obslužné komunikaci ze směru od sektoru C3. K vyjetí 

do prostoru pojezdové dráhy došlo v případě cisterny při opouštění stání, v případě 

autobusu během vjezdu na stání. Problém odezněl poté, co byla situace zopakována tak, 

že se vozidla ke stání přibližovala po obslužné komunikaci z opačného směru. Nejen že 

nemuselo dojít k vyjetí mimo stání, ale dokonce se tak celkově usnadnil pohyb vozidel. 

Výsledek ověření průjezdu MMP v sektorech B3 a C3 je vyobrazen na Obrázcích 9 a 10. 

Barevně jsou odlišeny obálky jednotlivých druhů MMP.  
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Obrázek 9 – Ověření průjezdu MMP v sektoru B3 
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Obrázek 10 – Ověření průjezdu MMP v sektoru C3 
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4.9. Opačné postavení letounů na stání 
Jedním ze záměrů, se kterým bylo vstupováno do praktické části práce, bylo pokusit se 

zachovat současnou možnost využívat stání v sektorech B3 a C3 v protisměrném režimu, 

kdy letouny přijedou na stání z TWY H a opustí je za použití TWY G. Bylo vhodné 

ponechat v opačném směru stejný počet příček zastavení jako ve směru primárním 

a stejně tak zachovat také k nim přiřazené typy letounů.  

Podle požadavku Dopravního řádu letiště Praha Ruzyně bylo nutné dodržet odstup 3 m 

od hranice mezi stáním letadla a pohotovostním stáním MMP. Kdyby však byly příčky 

zastavení umístěny stejným způsobem jako je tomu pro směr primární, tedy že by se 

první příčka zastavení nacházela ve vzdálenosti 12 m od bodu, kde osa stání protíná 

hranici sektoru a TWY G, požadavek 3m odstupu by nebyl dodržen. Proto bylo nutné 

pozici příček zastavení pozměnit. Ukázalo se, že z toho pohledu nejnáročnějším typem 

letounu, bude Boeing 737 MAX 10. Ten je totiž umístěn na první příčce zastavení 

a zároveň se svou ocasní částí nejvíce blížil popsanému 3m odstupu. Byl proto vybrán 

jako referenční typ, pomocí něhož byla určena poloha první příčky. Druhá a třetí příčka 

byly posunuty směrem ke středu stání tak, aby ocasní části letounů, které k těmto 

příčkám přísluší, rovněž nezasahovaly za pomyslnou čáru značící vzdálenost 3 m 

od hranice. Výsledkem bylo, že se druhá příčka zastavení posunula do vzdálenosti 6 m 

za první a třetí do vzdálenosti 5,5 m za druhou. Vzdálenost mezi první příčkou a hranicí 

stání (v tomto případě sektoru) není fixní jako v případě většiny stání v primárním směru, 

ale mění se v závislosti na tvaru daného stání. Na Obrázku 11 je znázorněno rozvržení 

příček zastavení na stání 56. Fialově zvýrazněný je Boeing 737 MAX 10 jako referenční 

typ. Obrázky 12 a 13 dále vyobrazují všechny v návrhu uvažované typy letounů 

na stáních letadel v sektorech B3 a C3, pokud tato stání budou používána v režimu 

protisměrného postavení letounů. 
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Obrázek 11 – Rozvržení příček zastavení při protisměrném postavení na stání 56 
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Obrázek 12 – Sektor B3 s letouny na stáních letadel v opačném postavení 
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Obrázek 13 – Sektor C3 s letouny na stáních letadel v opačném postavení 
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Na Obrázku 11 je rovněž patrné, že došlo ke zmenšení plochy pohotovostního stání 

MMP ve prospěch stání letadla. Stalo se tak jednak proto, aby byl dodržen zmiňovaný 

odstup letounů od hranice těchto prostorů, jednak z důvodu, že MMP stejně zužující se 

prostor ve špičkách pohotovostních stání MMP nemohou plnohodnotně využít.  

Následně bylo nutné, stejně jako v případě primárního směru využití stání, ověřit 

možnosti průjezdu MMP v prostoru okolo letounu. Ověření bylo provedeno za stejných 

podmínek jako v případě primárního směru cisternou s palivem, autobusem a traktorem 

s vozíčky pro převoz zavazadel. Zvoleným letounem byl opět Airbus A321neo, který se 

i v tomto případě ukázal být kvůli svým rozměrům nejnáročnějším typem. Ukázalo se, že 

zejména v případech stání 50, 53, 54 a 57 zbývá před přídí letounů (zejména na první 

příčce zastavení) velmi málo prostoru. Proto bylo nutné s cisternou a autobusem opustit 

prostor stání a vyjet na TWY G. Tento postup je však v souladu s Dopravním řádem letiště 

Praha Ruzyně. Výsledek ověření je zobrazen na Obrázcích 14 a 15 pro sektory B3 i C3 

i s vykreslenou obálkou jednotlivých druhů MMP 
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Obrázek 14 – Ověření průjezdu MMP při opačném postavení letounů v sektoru B3 
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Obrázek 15 – Ověření průjezdu MMP při opačném postavení letounů v sektoru C3 
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4.10. Výsledky návrhu a jeho vliv na provoz letiště 
Výsledkem návrhu rekonfigurace stání letadel zpracovaného v této práci je celkem osm 

stání letadel průjezdného typu umístěných rovnoměrně po čtyřech v každém ze sektorů 

B3 a C3.  Charakteristiky obou sektorů a také jednotlivých stání jsou uvedeny 

v Tabulkách 7 a 8 a jejich rozměry zachyceny na Obrázcích 16 a 17. V Příloze 1 jsou 

zobrazeny sektory B3 a C3 v měřítku 1:1000. 

Tabulka 7 – Charakteristiky rekonfigurovaných sektorů B3 a C3 

 
Plocha sektoru 

[m²] 
Obvod sektoru 

[m] 

Absolutní výška 
sektoru 

[m] 

Absolutní šířka 
sektoru 

[m] 

B3 13 857,27 524,14 73,25 215,69 

C3 15 227,40 549,30 72,98 216,78 

Tabulka 8 – Charakteristiky rekonfigurovaných stání letadel 

 

Plocha stání 
letadla 
celkem 

[m²] 

Maximální 
použitelná 
šířka stání 

letadla 
[m] 

Dálka stání 
letadla v ose 

[m] 

Plocha 
pohotovostní

ho stání 
MMP 1* 

[m²] 

Plocha 
pohotovostní

ho stání 
MMP 2** 

[m²] 

50 3 827,79 56,02 66,39 1 666,03*** 

51 3 011,19 45,90 64,25 341,22 308,36 

52 3 016,55 45,90 64,25 316,73 341,22 

53 2 728,89 45,90 60,67 283,40 324,17 

54 2 770,35 47,27 61,06 321,54 294,58 

55 2 930,42 45,90 63,98 312,66 306,37 

56 3 006,98 47,02 63,98 324,85 324,85 

57 3 476,40 47,02 67,43 1 129,45*** 

* pohotovostní stání MMP 1 se nachází vpravo od osy stání letadla v primárním směru využití stání 

** pohotovostní stání MMP 2 se nachází vlevo od osy stání letadla v primárním směru využití stání 

*** danému stání letadla přísluší jedno pohotovostní stání MMP po obou stranách osy stání letadla 

U stání 50 se nabízí možnost oddělit část pohotovostního stání MMP příslušícího tomuto 

stání a vyhradit oddělený prostor například za účelem odstavení MMP. Možnou podobu 

tohoto řešení ukazuje Obrázek 18. Došlo by ke zmenšení maximální použitelné šířky 

stání 50 na 45,90 m, což odpovídá ostatním stáním v sektoru B3. Vzniklý odstavný 

prostor by měl plochu 631,92 m². Na úkor tohoto řešení by sice došlo ke zmenšení 

pohotovostního stání MMP stání 50, to by si však stále zachovalo plochu 1034,44 m², 

dostatečnou pro pohodlné přistavení všech druhů MMP před odbavením letounu. 

Dostatek prostoru by zbývající část pohotovostního stání poskytla i pro průjezd MMP 

okolo odbavovaného letounu, což je vidět na Obrázku 14, kde je tato varianta stání 50 

znázorněna.  
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Obrázek 16 – Výsledné rozvržení sektoru B3 
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Obrázek 17 – Výsledné rozvržení sektoru C3 
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Obrázek 18 – Návrh alternativního uspořádání stání 50 
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Na Obrázku 17 je znázorněn také prostor po obou stranách obslužné komunikace 

v sektoru C3. Část tohoto prostoru na straně komunikace podél stání 54 vznikla z důvodu 

umístění sloupu plošného osvětlení, který omezuje použitelnou šířku tohoto stání. 

V přibližně stejné šířce se pak prostor nachází také na opačné straně komunikace podél 

stání 55. V situaci vyobrazené na Obrázku 17 značení hranice mezi pohotovostním 

stáním MMP stání 55 a prostorem podél obslužné komunikace neumožňuje přejíždění 

MMP mezi těmito prostory. Zde však záleží na provozovateli letiště, jakým způsobem by 

se rozhodnul prostory kolem obslužné komunikace využít. Nabízí se prostor využívat 

jako dnes pro odstavení MMP, zřízení zastávek pro autobusy, rozšíření pohotovostního 

stání MMP stání o část, nebo celý prostor podél obslužné komunikace, nebo kombinace 

zmíněného či jiný způsob využití těchto prostor. Podle zvoleného způsobu užívání těchto 

prostor by bylo možné upravit jejich značení. 

Zadáním této práce bylo rovněž zhodnocení výsledků návrhu rekonfigurace. Následuje 

tedy několik kladů a záporů, jež by s sebou případná realizace navržené rekonfigurace 

uspořádání sektorů přinesla a kterými by ovlivnila provoz letiště Praha-Ruzyně. 

• Nové hranice sektorů B3 a C3 jsou navrženy tak, aby kopírovaly linii vymezenou 

minimálními vzdálenostmi pojezdových drah. Díky tomu je tak plocha sektorů 

co největší, plně využívá prostoru uvolněného „zúžením“ TWY H a zachovává 

požadovanou míru bezpečnosti. Zároveň umožňují nové hranice použít 

zmenšenou vzdálenost konce křídla od překážek z kritických letounů pouze 

u Airbusu A380 a upustit od používání techniky nadjíždění. 

• Rozšíření sektorů B3 a C3 s sebou přináší jednak zvětšení pohotovostních stání 

MMP, jednak zvětšení stání letadel jako takových. Plocha pohotovostních stání 

MMP u každého stání přesahuje 600 m² a poskytuje tak dostatek prostoru 

pro přistavení MMP před příjezdem letounu na stání, což na příkladu stání 53, 

jehož pohotovostní stání MMP je ze všech navržených stání nejmenší, ukazuje 

Obrázek 19. Zvětšení prostoru jednotlivých stání letadel pak umožňuje pohyb 

MMP kolem letounů na stáních alespoň v jejich primárním směru používání 

bez narušení okolních pojezdových drah. Bohužel, při opačném postavení 

letounů toto umožněno není, jak bylo popsáno výše. 

• Výhodou návrhu je rovněž zachování současného umístění sloupů plošného 

osvětlení.  Vzhledem k předpisovým požadavkům na plošné osvětlení 

odbavovací plochy však může být nutné tyto sloupy osadit novými světly. Tím se 

ale tato práce nezabývala. 

• Značení pojezdových drah v okolí sektorů B3 a C3, jim příslušící osová návěstidla 

a značení obslužné komunikace v místech, kde křižuje TWY H a TWY G, podle 

návrhu zůstanou nezměněny a nebude do nich nutné zasahovat. 

• Jednou z nevýhod návrhu je nutnost přesunout většinu zapuštěných návěstidel, 

která se nacházejí na „vyčkávacích místech na komunikaci křižující TWY, nebo 

pojezdový pruh na odbavovací ploše“. Jediné místo, kterého se tato nutnost 

netýká, je na obslužné komunikaci tam, kde opouští sektor C3 směrem k dalším 

sektorům dále od budovy terminálu. 

• Nevýhodou návrhu je rovněž omezená možnost návratu do původního stavu. 
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Obrázek 19 – Příklad rozestavení MMP na pohotovostním stání MMP 
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5. Závěr 
Tato bakalářská práce měla za úkol navrhnout možný způsob rekonfigurace sektorů stání 

letadel B3 a C3 nacházejících se na odbavovací ploše „SEVER“ letiště Praha-Ruzyně. 

Možnost zabývat se tímto tématem přinesla změna v používání pojezdové dráhy H 

a plánované budoucí zrušení stání letadel 58, 58A a 58B, na jejichž místě by měla vést 

prodloužená TWY H1. Cílem bylo vytvořit takové uspořádání tohoto prostoru, které 

bude nabízet celkem osm stání letadel pro letouny kódového písmene C. Spolu s tím se 

návrh pokusil také usnadnit některé provozní postupy a zmírnit omezení s nimi spojené. 

Zároveň bylo postupováno tak, aby zásahů do stávající infrastruktury v sektorech 

i v jejich blízkém okolí, bylo co nejméně. 

Při tvorbě nových hranic sektorů byl zvolen postup, díky němuž mohla být zmenšená 

bezpečná vzdálenost konce křídla od překážky, dnes používaná pro všechny kritické 

letouny, ponechána pouze u typu A380. Hranice rovněž umožňují pojíždění všech 

kritických typů po pojezdových drahách v okolí sektorů bez nutnosti používat nadjíždění 

v obloucích. Tím se zvýšila celková bezpečnost, zjednodušil se provoz kritických typů 

a sektory jsou díky tomu připraveny na budoucí vývoj letiště. Uvnitř nových hranic 

sektorů pak bylo navrženo osm stání letadel. Bylo upuštěno od možnosti stání 

alternativně využívat i pro letouny kódových písmen D a E, jelikož se toto jevilo jako 

do budoucna nepříliš perspektivní a podle v současnosti používaných typů letounů 

kódového písmene C byl přehodnocen i celkový seznam typů, jimž budou stání určena. 

Z hlediska bezpečnosti přináší návrh zlepšení z hlediska nutnosti vyjíždět do prostoru 

okolních pojezdových drah, zejména u větších druhů MMP. Díky prohloubení všech stání 

byl získán prostor navíc, který v případě, že letouny budou na stání přijíždět ze směru 

od TWY G, mohou MMP využívat pro manévrování a nenarušovat tak okolní provoz. 

Bohužel se stejného výsledku nepodařilo dosáhnou při protisměrném využívání stání. 

Tehdy budou muset MMP z prostoru stání vyjet a zasáhnout tak do provozu na TWY G. 

Do prostoru této pojezdové dráhy, ale také obslužné komunikace na opačné straně, 

bude vstupováno také během navádění letounů na stání. Zvětšená hloubka stání, spolu 

s jejich šířkou, však umožnily navrhnout dostatečně velká pohotovostní stání MMP, 

jejichž plocha u každého z nově navržených stání dosahuje horní hranice dnešního 

standardu na ruzyňském letišti a umožňuje pohodlné přistavení MMP před příjezdem 

letounu.  

Podařilo se dosáhnout relativně malých zásahů do okolní infrastruktury. Značení 

a návěstidla na okolních pojezdových drahách zůstávají nezměněny, stejně tak i sloupy 

plošného osvětlení a značení obslužné komunikace vedoucí přes pojezdové dráhy H a G 

k sektorům zůstávají na svém původním místě. Z tohoto pohledu by tak bylo nutné 

zejména přesunout návěstidla na většině vyčkávacích míst na obslužné komunikaci 

a zřejmě také osadit sloupy novými světly. 
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Návrh rovněž přináší možnost alternativně uspořádat stání 50 a část plochy vymezené 

pro pohotovostní stání MMP používat pro odstavení MMP. Stejně tak by mohly být 

využívány dva prostory podél obslužné komunikace v sektoru C3. Zde záleží na záměru 

provozovatele letiště, jakým způsobem by chtěl zmíněné prostory využívat. V návaznosti 

na rozhodnutí by pak bylo možné relativně jednoduše upravit jejich značení. 

Během návrhu rekonfigurace bylo postupováno v souladu s předpisovou základnou, 

zejména v podobě EASA CS-ADR-DSN a letištních směrnic. Výjimkou je značení příček 

zastavení na stáních letadel. Ty jsou, stejně jako veškeré ostatní značení v návrhu, 

navrženy po vzoru současného ruzyňského značení, čímž se návrh snaží co nejvíce se 

přiblížit reálnému stavu na odbavovací ploše. 

Výsledkem práce je návrh rekonfigurace dvou sektorů odbavovací plochy. Přináší řešení, 

které umožňuje maximálně využít daného prostoru při zachování současné 

infrastruktury. Nabízí dostatečně prostorná stání letadel včetně pohotovostních stání 

MMP, jejichž podoba je v rámci obou sektorů jednotná a které sdílí i společné provozní 

postupy. Záleží tak jen na provozovateli letiště, zdali tento záměr realizuje. Cenou za to 

by totiž byla ztráta možnosti jednoduchého návratu k původnímu stavu. 
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