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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá postupy CDM na letišti Václava Havla. Cílem práce bylo tyto 

postupy zhodnotit a nalézt způsoby na jejich zlepšení. V teoretické části práce byla vytvořena 

rešerše, která popisuje současný stav postupů CDM obecně, ale i na pražském letišti. Na 

základě poznatků z předchozí části a objevených nedostatků, byl v praktické části vytvořen 

automat TOBT, který predikuje ukončení pozemního odbavení. Automat byl odzkoušen na 

reálných letech z pražského letiště z roku 2019. Výsledky ukázaly, že by automat mohl být 

užitečným při zlepšení postupů CDM.  
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ABSTRAKT  

This thesis deals with CDM procedures at Václav Havel Airport. The aim of the work was to 

evaluate these procedures and find ways to improve them. Theoretical part of the thesis 

describes the current state of CDM procedures in general, but also at Prague Airport. A system 

that automatically generates TOBT at specified milestones was created based on the previous 

part and the detected defects. This machine was tested on real flights at Prague Airport. The 

results showed that the machine could be useful in improving CDM procedures. 
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Seznam použitých zkratek 

ACARS Aircraft Communications Addressing 
and Reporting System 

  

ACC Area control center Oblastní řízení letového provozu 

A-CDM Airport Collaborative Decision Making    

ACGT Actual Commence of Ground Handling 
Time 

Skutečný čas zahájení pozemního odbavení 

AFBT Actual Final Boardig Time Skutečný čas ukončení nástupu pasažerů 

AIBT Actual In-Block Time Skutečný čas přijetí ke stojánce 

AIP Aeronautical information publication Letecká informační příručka 

ALDT Actual Landing Time Skutečná čas přistání 

AOBT Actual Off-Block Time Skutečná čas odjezdu od stojánky 

ARDT Actual Ready Time Skučený čas, kdy je letadlo připraveno opusti místo 
odbavení 

ASAT Actual Start Up Approval Time Skutečný čas povolení ke spuštění motorů 

ASBT Actual Start Boarding Time Zahájení nástupu pasažérů 

ASRT Actual Start Up Request Time Skutečná čas žádání spoučtění motorů 

ATA Actual Time of Arrival  Sktučný čas příletu 

ATC Air Traffic Control Řizení letového provozu 

ATFM Air Traffic Flow Management   

ATM Air Traffic Management   

ATOT Actual Take-Off Time Skutečný čas vzletu 

ATS Air traffic service   

AXIT Actual Taxi-In Time Skutečný čas pojíždění ke stojánce 

AXOT Actual Taxi-Out Time Skutečný čas pojíždění ke vzletu 

CBA Cost-Benefit Analysis 
 

CFMU Central Flow Management Unit 
 

CISS Airport Central Information System 
Schiphol 

 

CTOT Calculated Take-Off Time Vypočítaný čas vzletu 

DLA Delay Zdržení 

DMAN Departure Management 
 

DPI Departure Planning Information 
 

DRC Departure Reservoir Coordinator  
 

DTM Direct mode turn-round management 
 

ECAC European Civil Aviation Conference 
 

EIBT Estimated In-Block Time Očekávaný čas dojetí ke stojánce 

ELDT Estimated Landing Time Očekávaný čas přistání 

EOBT Estimated Off-Block Time Očekávaný čas ukončení pozemního odbavení 

ETFMS Enhanced tactical flow management 
system 

 

ETFMS Enhanced Tactical Flow Management Systém 

ETOT Estimated Take-Off Time Očekávaný čas vzletu 

EXIT Estimated Taxi-In Time Očekávaný čas pojížděná ke stojánce 

EXOT Estimated Taxi-Out Time Očekávaný čas pojíždšní před odletem 

FUM Flight Update Message 
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GA General Aviation Všeobecné letectví 

IATA International Air Transport Association 
 

IBT In-Block Time 
 

IFR Instrument Flight Rules Let podle přístrojů 

LSI-
CNN 

Latent Semantic Index – Convolutional Neural Network 

LSTM Long Short-Term Memory 
 

MGHA Main Ground Handler Agent Agent pozemního odbavení 

MTTT Minumum Turnaround Time Minimální čas pozemního odbavení 

NMOC Network Manager Operations Centre 
 

OOOI Out Off On In ACARS Message 
 

PDS Pre-departure Sequence Předoletová sekvence 

RTM Remote Turn-Round management 
 

SES Single European Sky  
 

SID Standart Instrument Departure Standartní odletová dráha 

SLC Slot requirement Cancellation 
 

SOBT Scheduled Off-Block Tomi Plánovaný čas ukončení odbavení 

SSR Secondary Surveillance Radar Sekundární radar 

TLDT Target Landing Time Odhadovaný čas přistání 

TOBT Target Off-Block Time Cílový čas ukončená odbavení 

TOBTA TOBT – Automat TOBT vydané automatem 

TOBTM TOBT – Manual TOBT vydáno manuálné  

TSAT Target Start Up Approval Time Cílový čas schválení ke spuštění motorů 

TTOT Target Take-Off Time Cílový čas vzletu  

TTT Total Turn-round Time Celkový čas pozemního odbavení  

VDGS Visual Docking Guidance System Naváděcí vizuální systém k odbavovací ploše 

VFR Visual Flight Rules  Let za viditelnosti 

VTT Variable Taxi Time  Proměnlivý čas pojíždění 
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Úvod 

Letecká doprava se již dlouhou dobu potýká s nárůstem provozu. S obrovským zájmem 

cestujících po celém světě o tento způsob dopravy byla letecká doprava v letech 2019 velmi 

vytížená a dosahovala tak svých maxim. Díky tomu již nemusejí stačit současné omezené 

zdroje jako je kapacita letišť a vzdušných prostorů. Nastal tedy čas optimalizovat provoz letišť 

pomoci zavadění nových technologii a postupu. Významným řešením pro naplnění 

optimalizačních cílů je i Airport Collaborative Decision Making (A-CDM). Právě A-CDM si klade 

za cíl zvýšit tyto kapacity, snížit zpoždění a docílit tak efektivní a ekonomické dopravě.  

 

Na celém procesu letu se dnes podílí velká spousta lidí a různých společností. Pro správný 

chod celého systému je nutné zajistit spolupráci všech těchto lidí. Díky konceptu A-CDM 

mohou jednotliví partneři spolupracovat a rozhodovat se na základě společných informací. Tím 

lze zajistit daleko přesnější a spolehlivější využití všech prostředků.  A-CDM se ukázalo jako 

jedno z řešení pro problém s omezenými zdroji. Výsledkem spolupráce je pak snížení nákladů 

a emisí. A-CDM klade za cíl zamezit vyčkávání letadel, jak už ve vzduchu před přistáním, tak 

i na zemi před odletem. A-CDM je dnes součástí velkého množství evropských ale i světových 

letišť.  

 

Tato práce se zabývá systémem A-CDM a jeho fungováním na letišti Václava Havla v Praze. 

Zvláště se pak zaměřuje na proces pozemního odbavení letadel a výpočet času jeho ukončení. 

V této práci je popsáno, jaký vliv má přesnost TOBT na další fáze letu. Cílem práce je pak 

odhalit případné nedostatky v rámci odbavení letadel na pražském letišti a vydávání TOBT, a 

navrhnout určitá zlepšení.  
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1 Teoretické základy  

1.1 Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) 

Airport Collaborative Decision Making neboli A-CDM, je spolupráce jednotlivých složek a jejich 

rozhodování na základě sdílených informací, které napomáhají k přesnějšímu určení časů pro 

odlet a snížení případných zpoždění. 

A-CDM je v současné době začleněn do konceptu ATM, kde je považován za velmi důležitý 

faktor, který dokáže zlepšovat provozní efektivitu, předvídatelnost a přesnost v celé síti ATM 

a také u jednotlivých složek na letišti. A-CDM postupy zvyšují efektivitu letecké dopravy, snižují 

provozní náklady, zpoždění jednotlivých letů a přispívají ke správném chodu letiště.  

Efektivnější využívání zdrojů má za výsledek vyšší přesnost, předvídatelnost a v případě 

letištních zdrojů i možné navýšení letištní kapacity. Pokud na letišti a mezi jednotlivými 

partnery nejsou zavedeny postupy A-CDM, mohou být rozhodnutí jednotlivých složek systému 

nesprávná nebo protichůdná. Pokud jednotlivé složky budou tyto nedostatky řešit jednotlivě, 

může to přinést určitá zlepšení, ale nelze je srovnávat s výsledky CDM. Abychom na letišti 

mohli hovořit o používání A-CDM, letiště musí plnit veškeré prvky konceptu, jako jsou sdílení 

informací, milníkový přístup, variabilní doba pojíždění, předodletová sekvence, CDM za 

zhoršených podmínek a společné sdílení letových zpráv. [1]  

Mezi hlavní partnery tohoto procesu, kteří poskytují jednotlivé informace, se řadí Network 

Operations, letiště, řízení letového provozu, letecká společnost a odbavovací společnosti.  [1] 

A-CDM je součástí provozního konceptu, který byl vyvinut pro podporu strategie Eurocontrolu 

od roku 2000 (ATM2000+ Strategy). Tento program byl vyvinut na žádost ministrů dopravy 

Evropské konference civilního letectví ECAC (European Civil Aviation Conference), a to za 

účelem navýšení kapacity evropského vzdušného prostoru z důvodu předpovídaného 

zvyšování leteckého provozu. [1] 

Jedním z hlavních důvodů, pro zavedení konceptu A-CDM je tedy stále se rozrůstající letecká 

doprava a dosahování maximálních kapacit letišť a vzdušných prostorů. Zároveň A-CDM může 

přinášet vysoké finanční přínosy za relativně malé náklady, kde při správné úpravě postupů 

není k navýšení kapacity letiště třeba žádných stavebních úprav. Vzhledem k tomu, že každé 

letiště je jiné, je nutné provést analýzu nákladů a přínosů, která podpoří rozhodnutí 

implementovat A-CDM. Byla vyvinuta obecná zpráva CBA (Cost-Benefit Analysis) spolu 

s modelem, který je volně dostupný pro každého partnera letiště, který má zájem o 

vyhodnocení potenciálních nákladů a přínosů A-CDM. [1] 
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1.1.1 Historie  

Koncept CDM byl poprvé použit v USA v roce 1992. Hlavní myšlenkou bylo zvýšit 

informovanost a tím zlepšit plánování a celý proces rozhodování, což mělo vyřešit problém 

nedostatečných kapacit vzdušných prostorů a letišť. Jako reakci na USA, kde bylo CDM 

představeno, se na konci 90. let minulého století Evropa vypůjčila tento koncept sdílení dat, 

ale s tím rozdílem, že v počátcích byl cílen pouze lokálně, a to pouze na určitá letiště. V roce 

2000 bylo v rámci SES (Single European Sky) představena Collaborative Thinking Initiative 

(iniciativa společného myšlení). Koncept CDM byl zaměřen hlavně na optimalizaci využití 

omezených zdrojů jako jsou vzletové dráhy, ATFM nebo vzletové sloty. Zavedení zahrnovalo 

popis postupu odbavení letadel a strukturu implementační příručky od Eurocontrolu. Koncept 

měl být také spojen se systémem DMAN a dalšími systémy SESAR. Narozdíl od USA je 

v Evropě každé letiště odpovědné za zavedení a výsledky procesu CDM. Zavedení ovšem 

vyžaduje schválení Eurocontrolu a musí se řídit implementační příručkou. Aby letišti mohl být 

udělen status plně implementovaného CDM musí letiště splnit 6 základních kroků, a to sdílení 

informací mezi partnery, milníkový přístup, variabilní čas pojíždění, před-odletová sekvence, 

provoz za nepříznivých podmínek a spolupracující management. V současné době je v Evropě 

celkem 28 letišť, které splňují podmínky plně implementovaného letiště a dalších 25 využívá 

Advanced ATC Tower. [25] 

 

1.1.2 Základní prvky A-CDM  

A-CDM je rozděleno do několika elementů, které jsou na sobě úzce závislé. Je potřeba, aby 

letiště, které chce implementovat postupy A-CDM zajistilo spolupůsobení všech těchto 

elementů.  

 

1.1.2.1 Sdílení informací  

Sdílení informací je základním a nejdůležitějším prvkem A-CDM, jelikož je základem pro 

podporu společného situačního povědomí. Přináší také lepší předvídatelnost a efektivnější 

využití zdrojů. I když je v dnešní době sdílení informací díky velkému pokroku informačních 

technologií jednodušší, je i tak potřeba zajistit, aby každý zúčastněný v tomto systému sdílel 

své interní informace a znalosti. V rámci operativního řízení je potřeba aby informace proudily 

mezi zainteresovanými provozními složkami, pokud možno v reálném čase. Je potřeba zajistit 

dostatečné sdílení dat a informací pro udržení správného výkonu celého systému, a to spolu 

se zajištěním ochrany citlivých obchodních informací, které společnosti nechtějí sdílet zvlášť 

mezi jiné konkurenční organizace. 
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Sdílení informací v A-CDM se opírá o místní procesy v rozhodování a prostřednictvím těchto 

prvků usnadňuje implementaci A-CDM:  

• Propojení jednotlivých systémů poskytujících data jednotlivých CDM partnerů 

• Poskytování společných dat popisující stav a záměry letu 

• Platforma sloužící k hromadnému sdílení informací mezi partnery 

 

Pro zajištění sdílení informací v A-CDM se shromažďují a šíří informace o plánování a postupu 

letu pocházející z ATFM, ATS, provozovateli letadla a provozovateli letiště, schraňují se a šíří 

se předpovědi událostí a stavové zprávy, vytváří se upozornění a doporučení. Poskytují se 

informace o leteckých zařízeních, systémech a meteorologických datech. Také se uchovávají 

data pro statistickou analýzu a další účely.  

 

Sdílení informací je pojítkem mezi partnery při jejich snaze efektivně koordinovat veškeré 

činnosti na letišti a tvoří základ pro další prvky konceptu A-CDM. Pro uvedení sdílených 

informací u A-CDM platí následující požadavky: 

• Vytvoření letištní platformy pro CDM 

• Standardizace informačního formátu 

• Zobrazování dat a informací v reálném čase 

• Obecné a místní procesy jsou přímo propojeny s letištní platformou CDM a jsou 

spouštěny na základě datových událostí  

• Varovné zprávy se jednotlivým partnerům spouštějí na základě událostí nebo výpočtů 

• Používání interaktivního a vzájemně závislého User Display nebo Human-Machine 

Interface (HMI) 

 

1.1.2.2 Milníkový přístup 

Od podání letového plánu, který musí být podán minimálně 3 hodiny před odletem, je stav 

letounu po celou dobu sledován. Od podání letového plánu je až po vzlet stanoveno celkem 

16 fází letu (milníků). O zasílání informací do systému CDM se starají všechny zúčastněné 

strany systému, a která strana zrovna poskytuje informace, závisí na konkrétní fázi letu. 

Hlavním cílem milníkového přístupu je zlepšení situačního povědomí o letu u všech 

zúčastněných stran. Díky systému CDM mají veškeré informace všichni a včas, tudíž se již od 

prvotního podání letového plánu dá predikovat TTOT a vytvářet předodletová sekvence. 

Poskytováním informací v dalších milnících se tato sekvence a predikované časy zpřesňují. 

[1,2] 
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Hlavní cíle jsou: 

• Určit významné události během celého procesu a roztřídit je do jednotlivých milníků. 

• Aktualizovat informace, zlepšení odhadů, vytváření výstražných zpráv a oznámení 

• Zajistit návaznost mezi přilétávajícími a odlétávajícími lety  

• Vytvářet upozornění, na základě kterých lze provádět včasná rozhodnutí  

• Zvyšovat kvalitu informací 

Jedním z hlavních příspěvků A-CDM, který se podílí na výkonnosti celého systému, je čas 

TOBT. Na kvalitě a přesnosti tohoto času závisí proces rozhodování. Určení tohoto času 

nezávisí pouze na odbavovacím procesu, ale také na předchozích milnících. 

Průběh celého letu je monitorován a při dosažení milníku jsou přidávány další informace a 

upravovány ty stávající (například letový plán, omezení AFTM, fáze letu atd.). Další milníky 

jsou podle toho upraveny a v případě potřeby mohou být vydána upozornění. 

 

Milník 1 – Podání letového plánu 

Celý proces milníkového přístupu začíná podáním letového plánu na daný let. Letový plán 

musí být podán nejpozději 3 hodiny před EOBT, kdy také začíná celý proces. Při podání 

proběhne kontrola, zda daný let splňuje veškeré letištní sloty (SOBT). Tato kontrola musí být 

provedena před odesláním E-DPI zprávy. Při tomto milníku vzniká první aktualizace časů 

ELDT a EIBT pro letiště příletů a zároveň aktualizace EOBT a ETOT pro letiště odletu.  

 

Milník 2 – EOBT -2 h  

Probíhá kontrola, zda se veškerá data v letovém plánu shodují s daty od agenta pozemního 

odbavení a od letové společnosti. Po kontrole a na základě času EIBT z milníku 1 je třeba 

vypočítat TTOT (EIBT + MTTT + EXOT). Do NMOC je odeslána T-DPI zpráva s informací 

očekáváného času odletu ETOT. NMOC na základě této zprávy odesílá příslušnému ATC slot 

pro odlet CTOT. V tomto milníku jsou tedy vydány časy ETOT, TTOT a CTOT.  

 

Milník 3 – Vzlet z předchozí destinace 

Při odletu z předchozí destinace se do systému posílá čas ATOT. Díky přesnému času odletu 

se vypočítá čas ELDT, při neshodě se posílá do NMOC zpráva T-DPI-t s aktualizovaným 

časem. Pokud let započal víc jak 3 hodiny před EOBT, tak NMOC prostřednictvím ETFMS 

posílá zprávy FUM, které poskytují aktualizace o letu. V tomto milníku jsou aktualizovány 

ELDT, EIBT, TOBT, TTOT. 
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Milník 4 – Vstup do prostoru letiště 

Informace o vstupu letadla do prostoru letiště je obvykle obdržena od oblastního střediska 

řízení letového provozu (ACC) nebo přibližovacího střediska řízení letového provozu. 

Informace se odesílá automaticky pomocí SSR a sám systém určí, kdy letoun překročil hranici 

FIR. Probíhá aktualizace ELDT. Tento čas je v této fázi nutné určit velmi přesně, protože jsou 

přijímána rozhodnutí o příletové sekvenci, místa stání letadla a také probíhá příprava 

pozemního odbavování. Na základě přesnějšího určení ELDT jsou aktualizovány časy TOBT 

a TTOT. 

 

Milník 5 – Konečné přiblížení k letišti  

Informace o zahájení konečného přiblížení jsou obvykle dostupné od ATC. Radarový systém 

detekuje letadlo na základě přiděleného kódu SSR a identifikuje, kdy letadlo vstoupí do dané 

polohy nebo sklesá pod definovanou výšku. Letadlo této fáze obvykle dosahuje 2-5 minut před 

přistáním. Probíhá aktualizace ELDT a tím výpočet nového TOBT a TTOT. V této fázi by již 

měly být připravené složky pozemního odbavení.  

 

Milník 6 – Přistání  

Informaci o přistání poskytuje ATC anebo ACARS, pokud je jím letadlo vybaveno. Čas ELDT 

se změní na ALDT, tento čas by měl mít přesnost +/- 1 minutu. Probíhá aktualizace EIBT, které 

se vypočítává od aktuálního ALDT (ALDT+EXIT).  

 

Milník 7 – Zastavení na odbavovacím stání 

Probíhá změna času EIBT na AIBT, což je čas, který se shoduje s ATA (Actual Time of Arrival) 

nebo s časem ACARS = IN ze zprávy OOOI. Čas AIBT by měl mít přesnost +/- 1 minutu a 

spustí aktualizaci následujících časů jako je TOBT a TTOT. 

 

Milník 8 – Zahájení odbavení 

Informace o zahájení pozemního odbavení a zaslání času ACGT. Tento čas může být stejný 

jako AIBT, ovšem je nutné nezaměňovat tyto dva časy. ACGT se zpravidla používá u odletu, 

který není bezprostředně navázán na předchozí přílet, kdy letadlo je již na stojánce a předchozí 

milníky nemají na daný odlet vliv. Při pozemním odbavení po přistání v případě letu, kde je 

odlet vázán bezprostředně na přílet je za čas ACGT považován čas AIBT.  
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Milník 9 – Aktualizace a potvrzení TOBT 

Čas TOBT je zadáván letovým pracovníkem pozemního odbavení. Aktualizace konečného 

času TOBT je nutné poskytnout co nejdříve, a hlavně co nejpřesněji. Na základě tohoto času 

ATC vypočítává TTOT a vytváří předodletovou sekvenci.  

 

Milník 10 – vydání TSAT 

Čas TSAT je vydáván ATC v definovanou dobu před EOBT, kdy záleží na místních 

podmínkách. Vydáním TSAT je letadlo již zařazeno do předodletové sekvence a má přidělené 

patřičné sloty. T-DPI-s zprávou je informován NMOC. 

Milník 11 – Zahájení nástupu pasažérů  

V tomto milníku jsou provedeny dva hlavní kroky. První je informace o ASBT, tento čas může 

být uveden pracovníkem pozemního odbavování nebo automaticky přes letištní systém. 

Druhým krokem je ověření, zda byl nástup pasažérů zahájen včas a jestli bude odpovídat 

hodnota TOBT. Jestliže ne, je nutné tento čas aktualizovat.  

 

Milník 12 – Letadlo připraveno k provedení letu 

Letadlo je připraveno ke spouštění motorů, pasažéři jsou uvnitř letadla, nástupní most je 

odpojen a vytlačovací vozidlo je připraveno. Do systému je zaslána informace o ARDT 

potvrzující, že let splňuje daný TOBT. Pokud let daný čas TOBT nedodrží, pracovník 

pozemního odbavení je informován pomocí stavové zprávy.  

 

Milník 13 – Požádání o spuštění motorů  

Po požádání posádky letadla o spuštění motorů ATC informuje všechny CDM partnery o čase 

ASRT a potvrdí dodržení TSAT. Při nedodržení stanoveného TSAT, je nutné vydat nové 

TOBT. 

 

Milník 14 - Povolení ke spouštění motorů 

Řízení letového provozu povoluje posádce spouštění motorů a informuje CDM partnery časem 

ASAT. Pokud není spouštění motorů povoleno, let musí být znovu zařazen do předodletové 

sekvence.  
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Milník 15 – Opuštění odbavovacího místa 

Letadlo opouští stojánku a do systému CDM je zaznamenán čas AOBT, který se shoduje 

s časem ACARS-OUT ze zprávy OOOI. Tento čas je zaznamenám automaticky 

prostřednictvím ACARS, automatického dokovacího systému nebo může být zadán i 

manuálně. NMOC je informován zprávou A-DPI o aktualizaci TTOT.    

 

Milník 16 – Vzlet 

Informace o čase vzletu ATOT. Zpráva může být poskytnuta řízením letového provozu nebo 

systémem ACARS-OFF ze zprávy OOOI. Tento milník se shoduje s milníkem 3 pro 

nadcházející let.  

 

1.1.2.3 Variabilní čas pojíždění 

Jako jeden z hlavních prvků konceptu A-CDM je výpočet variabilních času pojíždění (VTT), 

který slouží ke zlepšení odhadu časů příjezdu ke stojánce a časů vzletů Pro potřeby výpočtů, 

jsou v CDM uvažovány časy EXOT a EXIT. Ze strategického hlediska má výpočet těchto časů 

obrovský význam. Mohou například letištním řídícím pomoci provádět důležitá rozhodnutí 

v uspořádání předodletové sekvence, snižovat počet vyčkávajících letadel a zlepšovat 

přesnost příletů a odletů.  Čas pojíždění byl vždy jen konstantou, která určovala čas z místa 

stání k vzletové dráze. Vzhledem ke složitosti, velkému množství pohybů na provozních 

plochách a různým druhům letadel, zejména na frekventovaných mezinárodních letištích, 

může tato hodnota pouze odrážet historický čas a od reálných časů se může značně lišit. 

Během pojíždění je celková doba velmi nejistá, jelikož je zde spousta faktorů, které mohou 

tuto dobu značně ovlivnit, jako například rozložení letiště, provoz a povětrnostní podmínky. 

Proto je smysluplné provádět předpověď těchto časů na základě různých scénářů a na základě 

historicky naměřených dat. [1,12] 

 

Pro účely CDM se za čas pojíždění považuje: 

• AXIT –  Aktuální čas pojíždění přilétávajících letadel je získán rozdílem mezi AOBT 

a ALDT  

• AXOT – Aktuální čas pojíždění pro odlétávající letadla je získán rozdílem mezi ATOT 

a AOBT 

 

Pro výpočty předpokládaných časů se používají v systému CDM tyto časy:  

• EXIT – Očekávaný čas pojíždění po přistání ke stojánce  

• EXOT – Očekávaný čas pojíždění od stojánky po vzlet  
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1.1.2.4 Předodletová sekvence  

Předodletová sekvence a její správa zajišťuje optimální provoz na vzletových dráhách tím, že 

zohledňuje veškeré možné faktory jako jsou čas pojíždění, odletová trať nebo hmotnost 

letounu. Dodržení naplánované sekvence se dodržuje pomocí přidělování časů TSAT, 

ve kterém je zohledněné místo stání, délka pojíždění a samotné pořadí. Zavedení 

předodletové sekvence umožňuje:  

- Zkrátit čas vyčkávání na vyčkávacím místě 

- Predikce časů pojíždění a zlepšení dodržování TTOT 

- Stabilnější před odletová sekvence 

- Optimalizace traťových letů a využitelnost vzdušných prostorů (SESAR) 

- Optimalizace využívání letištních drah, stojánek a pozemních vozidel 

- Minimální rozestupy při turbulenci v úplavu 

- TLDT – odhadovaný čas přistání [18] 

 

DMAN, tedy Departure Management, je proces evropského konceptu A-CDM, který má za 

úkol správu odletů a příletů. Jedná se o vytváření sekvence pro vzlet tak, aby nedocházelo 

k vyčkávání letadel se zapnutými motory u dráhy, ale aby případná zdržení byla přesunuta ke 

stojánkám, kde letadla vyčkávají s vypnutými motory.  To ovšem má za následek větší 

obsazenost stojánek a je tedy nutné mít dostatek stojánek, nebo se zaměřit i na přilétávající 

provoz, aby toto řešení nebylo kontraproduktivní. A to tak, že odlétávající letadla sice vyčkávají 

na stojánce s vypnutými motory, ale za to přilétávající letadla nemají kde zaparkovat a 

vyčkávají po přistání se spuštěnými motory na uvolnění stojánky. Ani jeden úkol není 

jednoduchý, protože se musí buď změnit infrastruktura letiště, nebo musí letiště používající 

DMAN vytvořit robustní plán pro přidělování stojánek. Pro předejití problému plných stojánek 

ve studii Wang a spol. (2019) navrhli tato opatření:  

 

• Odhad nárůstu obsazenosti stojánek 

• Návrh počáteční metody pro přidělování stojánek s předpokladem zpoždění 

odlétávajících letadel 

• Vyhodnocení a posouzení s narůstajícím provozem [21,23] 

 

Departure Reservoir Coordinator (DRC) je jednou z předpokládaných pozic na letišti, a měl by 

být zodpovědný za řízení postupů odletů a určování kapacit pro místa vyčkávání. Dále by měl 

měřit použitelnou kapacitu letiště pro odlet. Řady letadel vyčkávajících na odlet mohou být 

rozděleny do více častí, a to na letadla již připravené ke vzletu u vzletové dráhy, letadla 

pojíždějící a letadla vyčkávající na stojánkách. Žádoucí je, aby se tato vyčkávací místa a jejich 
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kapacity udržovaly co nejmenší, aby se omezil čas strávený ve vyčkávací řadě před odletem. 

Postup, který navrhují Fernandes a spol. (2017) má dva hlavní parametry, které je nutné 

uvažovat. Prvním je počet letadel, který chce v daném časovém úseku vzlétnout a druhým je 

průměrná kapacita vyčkávacích míst. DRC je zodpovědný za nastavení a aktualizaci těchto 

míst tak, aby umožňoval ATC co nejefektivněji využívat vzletovou dráhu. [22] 

 

Neustálý růst letového provozu, a hlavně houstnoucí provoz na letištích vytváří také velký tlak 

na složky ATC. Společný proces rozhodování týkající se operací prováděných na letišti, může 

výrazně přispět k lepší přesnosti, provádění všech operací a snížení počtu zpožděných letů. 

Jedním z těchto prvků, které mají zajistit plynulost letů, je vytvoření předodletové sekvence, 

která začíná vytlačením letadla ze stojánky. Dříve, ale na některých letištích stále používaný, 

je systém s pravidlem First In, First Served, tedy „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, což není 

ideální řešení, které velmi často vede k vytvoření řady letadel čekajících na vzlet před 

vzletovou dráhou. Provozovatelé letadel pak mají finanční ztráty kvůli palivu, které je 

spotřebováno během vyčkávání a má velký negativní vliv i na životní prostředí. Pro plánování 

předodletové sekvence ATC využívá čas TOBT. Díky včasné informaci o TOBT a znalosti 

místní situace může ATC jednoduše určit čas TSAT. Znalost tohoto času umožňuje už před 

samotným pojížděním letadla určit předodletovou sekvenci. [17,18] 

 

DMAN je systémem, který se pokouší najít předodletovou sekvenci a časy vzletů, které 

zhodnotí jako nejvíce vyhovující. Hlavním cílem systému je napodobení zkušeného řídícího 

letového provozu, a tím zjednodušení práce při rozhodování o předodletové sekvenci. DMAN 

je nejvíce užitečný v situacích, kde je problém s pořadím letadel velmi složitý a není možné, 

aby ho řídící letového provozu řešili pouze vlastní zkušeností. Na letištích s vysokými 

omezeními je vhodné použít systém DMAN, aby nedocházelo ke ztrátě kapacity dráhy kvůli 

špatnému úsudku při sestavování pořadí pro odlet. [23] 

 

Na druhé straně se PDS pokouší vytvářet předodletovou sekvenci ještě během toho, co jsou 

letadla na stojánkách. Narozdíl od DMAN zde není žádná povinnost tuto sekvenci dodržovat. 

I když PDS vytváří velmi přesné predikce časů vzletů, které mohou být využívány pro 

plánování vytíženosti vzdušných prostorů a cílových letišť, tak nijak nenutí řídící letového 

provozu, aby přesně dodržovali danou sekvenci. To se dá použít při vytváření časů TSAT a 

přidělování patřičných míst k pozemnímu odbavení při příletu, když je očekáváno zdržení při 

odletu. Hlavním rozdílem je tedy povinnost dodržování výstupu systému a také čas určení 

sekvence.Na letišti lze provozovat oba systémy, jak PDS, tak i DMAN a lze je spolu i propojit. 

[23] 
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Dalším faktorem, který ovlivňuje předodletovou sekvenci, je turbulence v úplavu. Tyto vířivé 

proudy, které vznikají za letícím letadlem, vznikají v okamžiku, kdy se příďový podvozek odlepí 

od země, a zanikají až po přistání a doteku přední podvozkové nohy se zemí. Tento 

potenciálně nebezpečný jev vzniká vířivými proudy na konci křídel, kde se vzduch přirozeně 

pohybuje z oblasti vyššího tlaku (spodní strana křídla) do oblasti tlaku nižšího. Tento typ 

turbulence je nebezpečný, protože víry vzniklé na koncích křídel se rozpadají poměrně pomalu 

a mohou tak mít významný rotační vliv zejména na pomalu letící letadlo po vzletu, které se s 

nimi setká i několik minut po jejich generování. Kapacita pro odlet je stanovena ATC a je 

závislá na množství letounů, jejich kategorii a pořadí pro odlet. Skutečná kapacita dráhy se 

ovšem může výrazně lišit, záleží totiž na pořadí a kategoriích odlétávajících letadel. [20] 

 

Na obrázku č. 1 je vyobrazen příklad tří odlétávajících letadel různých kategorií. První příklad 

ukazuje, že řídit se ponaučením “kdo dřív přijde, ten dřív mele“ není optimálním řešením. Tento 

obrázek ukazuje, že zpožděním jednoho letu a reorganizací pořadím pro odlet, je možné docílit 

zvýšení kapacity. Hlavním cílem je tedy uspořádat letadla na odlet tak, aby byl výsledný 

celkový čas co nejkratší, nebo za určitou časovou jednotku odlétlo co nejvíce letadel. [2] 

 

Obrázek 1: Turbulence v úplavu [2] 

 

1.1.2.5 CDM za nepříznivých podmínek 

Jedná se o společné řízení kapacity letiště během období, kdy je snížená kapacita provozu, 

ať už je tato událost předvídaná nebo nepředvídaná. Cílem je dosáhnout společného 

situačního povědomí u všech partnerů CDM, včetně lepšího informování cestujících o 

zpoždění letu. Takovéto podmínky jsou například špatné počasí, různé konstrukční práce nebo 

odmrazování letadel. Tyto události mohou výrazně snížit kapacitu letiště. Na letišti by mělo být 

odpovědné oddělení nebo odpovědná osoba, která je schopná co nejoptimálnějším 

způsobem, a co možná nejdříve snižovat kapacitu a při návratu podmínek do standardních, 
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zavést co nejrychleji běžný provoz. Nepříznivé podmínky ovlivňují celý proces letu – vzlet, 

přistání, pojíždění, ale i proces pozemního odbavení. Předtím než je na letišti zavedeno CDM 

za nepříznivých podmínek, musí být už v provozu základní elementy CDM, jako je sdílení 

informací, milníkový přístup, variabilní doba pojíždění a společné vytváření před odletové 

sekvence. [1,13] 

 

1.1.2.6 Collaborative Management of Flight Updates  

Collaborative Management of Flight Updates spočívá ve výměně zpráv o aktualizaci letu (FUM 

– Flight Update Messages) a informací o plánování odletu (DPI – Departure Planning 

Information). Zprávy jsou posílány mezi NMOC a letištěm. Slouží k lepšímu odhadu času 

příletu letadla na letiště a zlepšení správy slotů AFTM pro letadla, která z letiště odlétají. Cílem 

je pak zlepšit koordinaci mezi ATFCM a provozem na letišti.  

 

Účelem zpráv DPI (Departure Planning Information) je poskytnout informace NMOC týkající 

se letových údajů, jako jsou údaje o sekvenci ze systému DMAN, A-CDM časové údaje nebo 

například data z letištní řídící věže.  Dále poskytují novější, aktualizované a přesnější zprávy, 

než jsou zprávy z IFPS. Hlavní data, která se poskytují přes DPI zprávy jsou přesný odhad 

času vzletu, pojížděcí doba EXOT, odletová trať (SID) a časy TOBT a TSAT. Některá letiště 

mohou také poskytovat informace o typu a registraci letadla. NMOC využívá data ze zpráv DPI 

k aktualizaci letových údajů pro ATFCM. Takže včasné a přesné zprávy zlepšují přidělování 

slotů, snižují přetěžování systému a také snižují zpoždění. Data ze zpráv jsou sdílena i 

s dalšími účastníky, jako je například letiště příletu. Je celkem 6 typů DPI zpráv, kdy každá 

poskytuje přesnější informace o letu. Na obrázku č.2 jsou zobrazeny jednotlivé zprávy DPI a 

fáze letu, kdy jsou tyto zprávy odesílány. [16] 

 

 

Obrázek 2: DPI zpávy [16] 
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Hlavním účelem zpráv FUM je poskytnout letišti včasnou a přesnou informaci o času přistání 

ELDT. Tyto zprávy pro lepší predikci času přistání také poskytují informace o času přeletů 

určitých bodů. První zprávy FUM jsou poskytované okamžitě po vzletu letad la, v případě 

dálkových letů jsou zprávy FUM odesílány minimálně 3 hodiny před ELDT. Aktualizace času 

ELDT jsou zasílány, pokud se změní o více jak 5 minut. Letiště obvykle přijímá čas ELDT 

z více zdrojů najednou a žádný z těchto zdrojů neposkytuje stejnou přesnost. Je proto nutné 

najít pravidlo upřednostnění určitých zdrojů nad jinými. [24] 

 

1.1.3 Složky CDM procesu 

Veškeré vstupy, které jsou od všech zúčastněných stran do systému vnášeny, jsou používány 

pro co nejpřesnější výpočet a poskytnutí času TSAT. Tyto vstupy pak tvoří jádro systému pro 

plánování předodletové sekvence. 

 

Operátor pro pozemní odbavení letadla  

Letecké společnosti a jejich zaměstnanci nebo společnosti pro pozemní odbavení poskytují 

čas ukončení odbavení letadla. Během procesu odbavení letadla poskytuje agent čas TOBT, 

který může během procesu odbavení aktualizovat na základě aktuálních okolností jako je 

například zpožděný cestující nebo jakákoliv komplikace při odbavení.   

K dispozici jsou vydávané dva hlavní časy.  

 

• SOBT (Scheduled Off-Block Time) – Plánovaný čas ukončení odbavování (odpovídá 

zkoordinovanému času mezi dopravcem a provozovatelem letiště a obdrží ho cestující, 

kteří ho mají napsaný na letenkách) 

• TOBT (Target Off-Block Time) – Cílový čas ukončení odbavování, kdy je letadlo 

připravené po obdržení schválení od řídícího letového provozu neprodleně zahájit 

spouštění motorů, respektive vytlačování z místa odbavení.   

 

Air Traffic Flow Management Unit 

Hlavním úkolem je regulace provozu ve vzdušném prostoru zasíláním vzletových slotů. 

Například pokud předpokládaná doba příletu do určitého vzdušného prostoru je v čase, kdy je 

poptávka po prostoru větší, než je jeho kapacita, systém zpozdí let, aby letadlo přiletělo v čase, 

kdy není poptávka tak velká. Tato metoda řízení provozu je implementována prostřednictvím 

přidělení CTOT. CTOT je důležité časové omezení a ke vzletu musí dojít v rozmezí -5 minut 

až +10 minut od přiděleného času.  
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Letiště 

Letiště poskytuje tabulku časů pojíždění. Tato tabulka ukazuje všechny časy od stojánek po 

vstupy na všechny ranveje. Podle těchto časů se vypočítávají časy TSAT z přiděleného času 

pro odlet TTOT.  Letiště dále poskytuje informace o dostupnosti stojánek a obsazenosti letiště. 

V případě jakékoliv události, jako je například zhoršení povětrnostních podmínek nebo při 

plánování konstrukčních prací, informuje o kapacitě letiště.  

 

Řízení letového provozu 

ATC určuje tři základní parametry, které ovlivňují využití letiště. 

• Kapacita ranveje – jedná se o maximální počet vzlétajících letadel za hodinu. Tento 

údaj může být pro každou ranvej na letišti jiný.  

• Obsazenost ranveje – tento údaj stanovuje maximální počet letadel na vyčkávacím 

místě. Lze uvádět jako časový údaj nebo maximální počet letadel. 

 

• Dráha v používání – ATC stanoví podle povětrnostních podmínek dráhu nebo směr 

dráhy, který se bude v daný okamžik používat, což ovlivňuje kapacitu a obsazenost 

dráhy, ale také čas pojíždění.  

 

Obrázek 3: Předodletová sekvence [2] 

 

Na obrázku č. 3 jsou shrnuty všechny vstupy jednotlivých poskytovatelů pro společné 

plánování odletů. Tyto parametry jsou jediné, co je potřebné pro základní CDM plánování 

odletů. Následující rovnice ukazují podmínky, které musí být splněny před každým letem, aby 

byly splněny podmínky PDS. [2] 
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TSAT ≥ SOBT 

TSAT ≥ TOBT 

TTOT ≥ CTOT – 5’ 

TTOT ≤ CTOT + 10’ 

TTOT = TSAT + EXOT + ERWT 

ERWT ≤ RWY PRESSURE 

 

• EXOT – Očekávaný čas pojíždění (Estimated Taxi Out Time). Hodnota, kterou 

nalezneme v tabulce časů pojíždění.  

• ERWT – Očekávaný čas vyčkávání na dráze (Estimated Runway Waiting Time).  

 

Podle těchto parametrů od všech poskytovatelů může být definováno odletové pořadí letadel 

a je vydán čas TSAT, ale je i možné je vylepšit a optimalizovat pomocí metod operačních 

analýz, dalších parametrů a cílových funkcí. Jedním z nich mohou být Heuristické algoritmy.  

Touto metodou se zabývá studie od Deroo (2013). 

  

1.1.4 Sledované časy 

Během celého letu jsou zaznamenávány a predikovány různé časy, které jsou velmi důležité 

pro celý systém CDM. Tyto časy jsou vydávány nebo zaznamenávány různými složkami CDM 

procesu. Časy s počátečním písmenem E – Estimated (odhadovaný), jsou časy používané 

v letovém plánu a většinou se jedná o první známé časy v CDM systému od kterých se vyvíjí 

první predikce. Časy, které začínají na T – Target (plánovaný) jsou časy zapsané v systému 

CDM, které predikují začátek nebo ukončení nějaké fáze letu. C – Calculated (Vypočítaný) 

s tímto počátečním písmenem jsou označovány časy vydávané NMOC a tyto časy jsou 

vypočítány tak, aby v průběhu letu byly splněny přidělené sloty.  

 

EOBT (Estimated Off-Block Time) je čas napsaný v letovém plánu, který je podán na daný 

let. U řízených letů je to čas očekávaného zahájení pojíždění a musí být předložen nejpozději 

3 hodiny před daným časem.   

 

TOBT (Target Off-Block Time) je cílovým časem ukončení pozemního odbavení letadla. 

Představuje to čas, kdy je letadlo připraveno k vytlačení nebo vyjetí ze stojánky. Veškeré 

odbavovací činnosti jsou ukončeny (nástup cestujících, plnění paliva), veškerý náklad je 

naložen, nástupní mosty a schody jsou odstraněny a všechny dveře jsou zavřeny. V tomto 

čase musí být připravena posádka na spouštění motorů, které může spustit ihned po obdržení 

povolení od ATC. TOBT je vydávané leteckou společností nebo agentem pozemního 
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odbavení. Během celého procesu se tento čas může mnohokrát změnit. Pokud se čas liší od 

EOBT o více než +/-15 minut, musí být zaslána zpráva DLA o zpoždění. Nové aktualizace by 

se měly zadávat pouze pokud se liší o více jak 5 minut od původního času. Je nutné neustále 

monitorovat odbavovací proces a na tomto základě upravovat TOBT, jelikož tento čas má 

vývojovou charakteristiku. To znamená, že se v čase vyvíjí a nejedná se pouze o jednu 

přidělenou hodnotu. 

 

Na přesnost času TOBT se klade velký důraz, jelikož se od něj odvíjí spousta dalších fází letu. 

Řídící letového provozu na základě tohoto času a dostupnosti odletových a traťových slotů 

vydávají čas TSAT a také podle toho vytváří předodletovou sekvenci. CFMU podle času TOBT 

hodnotí přetížení vzdušných prostorů. Například, když let obdrží CTOT, který je přidělen od 

CFMU na základě zpráv DPI. Pokud je tedy určené TOBT nepřesné, může se stát, že letadlo 

nedodrží daný CTOT a pro další CTOT může být již kapacita prostoru vyčerpána. Letadlo proto 

nebude moci odletět. Na přesné predikci TOBT se podílejí všichni účastníci odbavení (piloti, 

agent pozemního odbavení, uklízeči, nakladači, personál doplňující palivo). S přesnějším 

časem TOBT jsou spojeny další výhody jako je přesnější určení času vzletu a tím přiřazení 

slotů v regulovaných prostorech.  

 

Důležitost tohoto času lze vidět i v milníkovém přístupu, jelikož milník 9 je právě určení 

konečného času TOBT. Čím dříve a přesněji se určí TOBT, tím lépe je ATC schopno přesněji 

zařadit let do předodletové sekvence, a tím i snížit čas mezi TOBT a TSAT.  

 

Dalším časem, který napomáhá k určení, je čas MTTT (Minimum Turn-Round Time), tedy 

minimální čas nutný pro odbavení letadla. Tento čas je vytvářen na základě statistik pro 

konkrétní letadlo a leteckou společnost. MTTT je využíváno před zahájením samotného 

procesu odbavení pro výpočet TOBT. Během procesu odbavení se TOBT mění podle dané 

situace.  

 

TSAT (Target Start-Up Approval Time) je čas, který vydává ATC, který určuje časové okno 

+/- 5 minut, ve kterém musí piloti požádat o spouštění motorů. ATC tento čas vypočítává na 

základě TOBT, přiděleného slotu pro odlet (CTOT) a celkového času pojíždění (EXOT). TSAT 

se v ideálním případě rovná TOBT anebo musí být jeho hodnota vyšší.  

 

TSAT=TTOT-EXOT 

 

TTOT (Target Take-Off Time) tento čas také vydává ATC a určuje časové okno, ve kterém 

musí letadlo vzlétnout. TTOT je určen na základě přiděleného CTOT a predikovaného TOBT. 
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CTOT (Calculated Take-Off Time) je čas vypočítaný a vydaný příslušným CFMU na základě 

taktického přidělování slotů vzdušných prostorů a očekávaného času vzletu. Díky tomuto času 

se reguluje provoz ve vzdušných prostorech tak, aby nedocházelo k jejich přetížení.  

 

1.2 Regulování letů  

Dalším významným vstupem do procesu A-CDM je proces přidělování odletových slotů ze 

strany síťového manažera (pouze v Evropě). Tyto sloty se také nazývají ATFM sloty a jsou 

přidělovány pomocí systému ETFMS. Ten přijímá data z letových plánů ze systému IFPS. 

Všechny lety, které podléhají přidělování slotů jsou lety, které odlétají, přistávají nebo prolétají 

oblastí ATFCM. Jádrem systémů ETFMS je program CASA (Computer Assisted Slot 

Allocation), který z velké části automaticky přiděluje sloty. Program posuzuje veškeré lety, 

které vstupují do určitého vzdušného prostoru a sleduje v jakém pořadí by dorazily bez 

omezení. Na tomto základě vypočítává doby vzletů tak, aby nedocházelo k překročení 

maximální kapacity prostoru. Na základě těchto informací a výpočtů vydává CTOT daným 

letům a automaticky je posílá danému letišti a řídícím letového provozu. Program se snaží 

podle obdrženého času očekávaného ukončení pozemního odbavení vybrat a přidělit co 

nejlepší regulovaný čas vzletu CTOT, aby nedocházelo ke zdržení letu. Jakmile jsou obdržena 

nová data, program předělí nový regulovaný čas vzletu CTOT. Program funguje na principu 

„First Planned – First Served“, tudíž lety s dříve podaným plánem nebo dříve známým časem 

TOBT jsou upřednostněny. Může se tedy stát, že slot obdrží let, který má plánovaný čas 

ukončení odbavení později, ale podal dříve data potřebná k přidělení slotů. [19] 

 

Přidělování slotů probíhá pomocí zprávy SAM (Slot Allocation Message), která je odesílána 

řídícím letového provozu a letišti. Zpráva je odesílána každému regulovanému letu a obsahuje 

čas CTOT. Zprávy SAM nejsou odesílány dříve než 2 hodiny před EOBT. Přidělený čas CTOT 

může být změněn zprávou SRM (Slot Revision Message), která obsahuje nový čas CTOT. 

Důvody změny mohou být například uvolnění výhodnějšího slotu nebo změna v letovém plánu. 

V případě, že let již obdržel čas CTOT a došlo ke změně parametrů regulace nebo zrušení 

regulace, let již nepodléhá ATFCM a obdrží zprávu SLC (Slot Requirement Cancellation). [19] 

 

1.3 Proces pozemního odbavení letu 

Odbavovací proces letadel je jakýmsi spojovacím prvkem mezi příletem a odletem vyžadujícím 

přesnost a spolehlivost. Během odbavení letadla probíhá celá řada úkonů a událostí, které je 

nutné splnit před dalším letem. Ukončení všech těchto procesů a připravenost letadla určuje 

čas TOBT, od kterého se odvíjí další procesy pro následující let. Odbavení letadel nyní 
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zahrnuje celou síť zúčastněných stran, které mohou být jakoukoliv změnou ovlivněny, což 

vytváří stále větší a složitější výzvy pro operátory pozemního odbavení, kteří musí monitorovat 

veškeré dění, udržovat spolehlivý a bezpečný provoz a na základě toho a svých zkušeností 

predikovat přesný čas ukončení odbavení. [6,8] 

 

Proces odbavení letadel byl dříve vždy považován za samostatný proces, kterého se účastní 

pouze letecká společnost a letiště. Dnešní přístup si díky sdílení informací klade za cíl 

eliminovat tento roztříštěný přístup a synchronizovat všechny zúčastněné strany. Dnešní 

přístup spojuje fázi příletu, odletu a odbavení do jednoho celku, protože tyto fáze na sobě 

závisí. Celý postup letu od plánování až po vzlet lze definovat milníkovým přístupem. Aby bylo 

možné sledovat aktuální informace o letu, jsou mezi jednotlivými partnery CDM posílány 

zprávy FUM a DPI. Milníky, které monitorují průběh pozemního odbavení jsou milníky 7 

(Zastavení na odbavovacím stání) až 15 (Opuštění odbavovacího stání) a proces mezi těmito 

milníky se nazývá pozemní odbavení (Turn-Round). Sledování odbavení může být velmi 

složitou úlohou, jelikož je zde několik zúčastněných partnerů a každý z nich má svá omezení. 

Většinou sem patří provozovatelé letišť, letecké společnosti, řídící letového provozu, pozemní 

odbavovací společnosti a CFMU. Z velké většiny jsou procesy vykonávané jednotlivými 

partnery na sobě závislé a nelze je vykonávat paralelně. [3,4] 

 

Díky vývoji a novým standardům pro odbavení letadel mezi sebou spousta leteckých 

společností uzavřela dohody o vzájemném pozemním odbavení. Tyto standardy byly vyvinuty 

pod záštitou Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA). Členem jsou již stovky 

společností, které se zabývají pozemním odbavením a jsou zavázány dodržovat tyto 

standardy. IATA vydala Airport Handling Manual, ve kterém je v 11 kapitolách popsán celý 

proces odbavení a veškeré normy, týkající se tohoto procesu. [1, 3] 

 

 

Obrázek 4: Pozemní odbavení letounu [3] 
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Kvůli složitosti a komplexnosti celého procesu zde může být velká řada příčin, které mohou 

způsobit zpoždění letu. I přes spoustu různých druhů odbavení, které se liší každou 

společností, letištěm, operátorem pozemního odbavení ale i danou situací, se pravidelně 

vyskytují podobné situace, které je třeba vzít v úvahu při výpočtu TOBT. Například SITA uvádí 

několik nejčastějších příčin, které způsobují komplikace při pozemním odbavení. Celková doba 

odbavení se může také lišit u jednotlivých letů z důvodu různého počtu cestujících nebo počtu 

požadovaných pozemních služeb. Typický přístup u leteckých společností je použití 

referenčního modelu obratu, kde předem definované časové rámce označují koordinaci všech 

procesů pozemního odbavení. Letecké společnosti mají také své rozdílné strategie a přístup 

k odbavování letadel. Největší rozdíl lze pozorovat mezi nízkonákladovými a běžnými 

společnostmi. Oba druhy společností se snaží snížit požadovaný čas letadel na zemi, ale díky 

tomu, že nízkonákladové společnosti často nevyužívají tolika služeb, je jejich proces odbavení 

výrazně kratší. Běžné letecké společnosti často využívají služeb více společností, týkajících 

se například manipulace se zavazadly, úklidu nebo doplnění cateringu. To ovšem vyžaduje 

dobrou koordinaci mezi všemi jednotkami. Obecně dnes roste počet služeb a letecké 

společnosti stále více zaměstnávají poskytovatele třetích stran pro služby pozemního 

odbavování, a to komplikuje koordinaci požadovanou během každého procesu. [3] 

 

1.3.1 Výpočet a predikce TOBT 

V A-CDM je TOBT čas, ve kterém letecká společnost nebo agent pozemního odbavení 

očekává, že letadlo bude připraveno. To znamená, že jsou všechny dveře a nákladové 

prostory zavřeny, je odstraněn nástupní most nebo přistavěné schody, vozidlo pro vytlačení je 

připojeno a připraveno a piloti jsou připraveni na spouštění motorů. TOBT je vydáváno 

agentem pozemního odbavení a je to čas, který je velmi podstatný a je prvotním časem, který 

určuje před odletovou sekvenci. Na tomto základě TOBT a spolu s odletovým slotem, 

vydávaným ATFM, vytváří řízení letového provozu předodletovou sekvenci a vydává časy 

TSAT. TSAT nemůže být nikdy dříve než TOBT a také musí brát v úvahu letištní a traťové 

sloty, infrastrukturu letiště a jeho stálá nebo dočasná omezení. V čase TSAT se řídící letového 

provozu snaží najít rovnováhu mezi vygenerovaným TOBT, sloty a předodletovou sekvencí.  

[5] 

  

TOBT = ELDT+EXIT+MTTT 

TOBT=ALDT+EXIT+MTTT 

TOBT=AIBT+MTTT 
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Obrázek 5: Výpočet a predikce TOBT [7] 

Mezi hlavní výhody zlepšení predikce TOBT můžeme zařadit: 

- Snížení pracovní zátěže 

- Prevence proti pozdnímu zařazení letadel do předodletové sekvence 

- Snížení zpoždění vytlačování letadel, díky efektivnějšímu rozdělení tažných vozidel 

- Zdokonalené plánování na základě ověřených zdrojů, a nejen na čase EOBT   

 

1.3.2 Nahrazení manuálního zadávání TOBT 

Zatímco během letu je letadlo zcela automaticky sledováno a jsou vytvářeny predikce cílových 

času s přesností několika desítek sekund, tak pozemní část celého procesu, včetně určení 

celkového času pozemního odbavení (MTTT) je zatím zcela bez automatizované časové 

predikce nebo pouze jen v nějakém omezeném režimu. Provozovatelé leteckých společností 

a pracovníci pozemního odbavení odvozují čas MTTT pouze součtem délek trvání jednotlivých 

procesů jako je nástup a výstup pasažérů, plnění paliva a úklid. Ovšem realita je často jiná, 

protože jakýkoliv z těchto procesů může mít zpoždění nebo naopak být ukončen dříve. 

V současné době pozemní pracovníci řeší tyto problémy pouze podle svého uvažování a 

zkušeností, a nikoliv pomocí jakýkoliv nástrojů, které by mohli být nápomocné v rozhodování 

a určování přesnějších časů. V konceptu A-CDM je hlavní myšlenkou sdílet přesné a 

spolehlivé informace mezi všemi partnery a také takzvaný milníkový přístup, v kterém jsou 

stanovené oznamovací body (časy). Při pozemním odbavení jsou to hlavně časy TOBT a 

TSAT. Zatímco TSAT je jasně počítán z času vzletu TTOT. Pro TOBT není stanoven žádný 

spolehlivý způsob výpočtu. Nejčastějším způsobem určení TOBT je manuální určení na 

základě odhadu a zkušeností pozemního personálu, které však nemusí být vždy zcela přesné 

a také zcela nezapadá do konceptu A-CDM. [8,9]  
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Ve své studii Oreschko a spol. (2010) z Technische Universität Dresden představili výzkum 

automatického předvídání a řízení pozemního procesu pomocí znalostí všech nezbytných 

činností a věcí na nich závislých. Jádrem celé této predikce je aplikace GMAN, která je 

založená na stochastickém procesu a predikce času ve spojení s Microscopic Process 

Definition. Po upevnění znalosti procesu odbavení do systému, GMAN generuje výstup TTT 

pro každý odbavovací proces. Spolu se známým časem AIBT, lze stochasticky predikovat 

TOBT, a předpovědět trvání jednotlivých procesů. Tento výstup lze použít pro řízení procesu 

odbavení a pro lepší odhad chování pozemního personálu v A-CDM. Hodnota TTT se v 

konceptu GMAN počítá součtem všech délek stochasticky simulovaných procesů a časů jejich 

zahájení s ohledem na jejich závislost. Procesy, které jsou do konceptu zahrnuty jsou výstup 

pasažérů, doplnění cateringu, plnění paliva, úklid, nástup pasažérů a lze ovšem přidat i další 

procesy. Stochastické chování procesu je popsáno empirickými daty shromážděnými z 

několika analýz a kategorizovanými podle různých spouštěcích parametrů (např. typ letiště, 

zpoždění a typ letadla). Nakonec se k vzorkování datové sady použijí funkce rozdělení 

pravděpodobnosti nebo matice hodnot. Pro prokázání funkčnosti GMAN a predikce TTT a 

TOBT byla použita empirická data ze září roku 2013 z letiště v Lipsku. Data byla použita jen z 

letů s pasažéry, ale tento koncept lze aplikovat i na lety nákladní. Celkem bylo zkoumáno 596 

pozemních odbavení. Koncept GMAN vypočítal TTT na základě známého AIBT a stochasticky 

určil TOBT s průměrem, mediánem a směrodatnou odchylkou, což určovalo celé spektrum 

možných TOBT. Tato data byla porovnána s aktuálními AOBT. Pokud AOBT bylo vyšší než 

hodnoty predikovaného TOBT bylo do tabulky zapsáno jako 100 %, v tabulce číslo 8 jsou 

ukázány výsledky studie. [9] 

 

 

Obrázek 6: Porovnání TOBT s AOBT [9] 
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Studie tedy dokázala, že tento koncept je možné použít spíše než pro predikování přesného 

TOBT, pro to, co by muselo nastat pro dosažení konkrétního OBT nebo že určeného TOBT 

s největší pravděpodobností dosáhnout nelze a lze očekávat zpoždění.  

 

Další studie, která se zabývá zlepšení predikce času TOBT využívá model LSI-CNN (Latent 

Semantic Index – Convolutional Neural Network). Metoda LSI může najít klíčové časové uzly, 

které ovlivňují TOBT a poté se využije CNN k vytvoření algoritmu OBT na základě nalezených 

uzlů. Ve srovnání s dalšími existujícími metodami může být tato metoda velmi lehce 

implementována a má vyšší přesnost experimentálních výsledků.  LSI je technika zpracování 

přirozeného jazyka. Při zpracování přirozeného jazyka LSI se obvykle používá k identifikaci 

vazeb v článcích a mezi slovy. Po zadání určitého článku a slov může LSI určit, která slova 

mají v článcích největší význam. Při pokusu byla shromážděna data celkem z 24931 letů. Při 

výpočtu predikce TOBT, jejíž výsledky jsou v tabulce č. 33, lze vidět porovnání modelu LSI-

CNN s modelem Backpropagation (BP). Je zde porovnání chyb středních směrodatných 

odchylek a průměrných absolutních chyb obou modelů predikcí TOBT. [10] 

 

Tabulka 1: Rozdíl hodnot TOBT BP, LSI-CNN [10] 

 

 

Přesné určení TOBT přispívá nejen leteckým společnostem a agentů pozemního odbavení, 

ale také řídícím letového provozu, kteří pak mnohem jednodušeji vytváří předodletovou 

sekvenci. LSI-CNN model je založen a zkonstruován tak, aby bylo možné přesněji 

předpovědět TOBT. Experimentální výsledky ukazují, že průměrná přesnost predikce modelu 

je vyšší než u modelu BP. Proto má LSI-CNN predikční model větší odolnost a může lépe určit 

časové uzly související s odbavením letu. Ze studie tedy jasně vyplývá, že má vyšší přesnost 

predikce a může výrazně snížit počet manuálních vstupu a také zlepšit schopnost při 

rozhodování. [10] 
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Ve studii se Schultz a Reitmann (2019) jako jedni z prvních zaměřili na jednu z nejkritičtějších 

a nejhůře predikovanou část pozemního odbavení, a to na nástup cestujících. Studie ukazuje, 

jak za pomoci senzorů v kabině letadla a modelu LSTM (Long Short-Term Memory) získat 

informace potřebné k odvození průběhu nástupu pasažérů. Jako důkaz proveditelnosti této 

studie uvádí návrh, jak implementovat podlahové a sedadlové senzory, které by poskytovaly 

potřebná data. Na obrázku číslo 7 lze vidět výsledky predikcí porovnané s reálnými časy 

nástupů. [11] 

 

Obrázek 7: Porovnání reálných a vypočítaných časů nástupu pasažérů [11] 

 

Po porovnání predikcí a reálných časů, byla průměrná chyba pouze 20 vteřin. Porovnáním lze 

tedy přepokládat, že LSTM má velkou nadějí pro začlenění do systému A-CDM. [11] 

 

1.3.3 Systémy pro sledování procesu odbavení  

Pro předcházení nebo zabránění zpoždění způsobeného pozemním odbavením, které je 

v dnešní době stále komplikovanější a zahrnuje spoustu procesů a musí být zvládnuto v co 

nejkratším čase. Letecké společnosti a společnosti starající se o pozemní odbavení často 

používají monitorovací systémy, které umožňují sledovat v reálnem čase celý proces. 

Sledování a odesílání dat může probíhat zcela automaticky, například přes systém ACARS. 

Pro manuální vstup, který do systému zadávají určení pracovníci může sloužit třeba síť WLAN. 

Oba způsoby umožňují sledování každého jednotlivého procesu.  

 

Existuje spousta monitorovacích zařízení, které umí sledovat dění při pozemním odbavení 

v reálném čase, ale většina z nich nemá schopnosti predikovat TOBT. Jedním z takových 

zařízení je Allegro od letecké společnosti Lufthansa. Tento systém shromažďuje veškerá data 

o pozemním odbavení se speciálním důrazem na konečné časy jednotlivých procesů. Během 

pozemního odbavení shromažďuje časová data různých, až 80 typů událostí, které porovnává 

s příslušnými cílovými časy. Díky zavedení systému Allegro byla zvýšena transparentnost a 
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také zlepšena koordinace pozemních událostí. Časy pozemních událostí jsou hlášeny 

s přesností na jednu minutu. Na obrázku č. 8 jsou znázorněny data, která jsou 

zaznamenávána systémem. [14] 

 

 

Obrázek 8: Zaznamenávané údaje systémem Allegro [14] 

 

Systémy pro pozemní odbavení by měli poskytovat: 

• Lepší viditelnost informací pro všechny účastníky 

• Sledování výkonnosti  

• Data pro debriefing pozemního personálu 

• Denní/Týdenní/Měsíční analýzy na základě typu letadla nebo místa stání  

• Snížení počtu kontrol  

• Prověřování cílových časů  

• Identifikování minimálních časů strávených letadla na zemi  
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Dalším způsobem sledování procesu odbavení může být prostřednictvím video analýzy. V této 

studii autoři zavedli počítačovou detekci a sledování letadel a mobilních mechanizačních 

prostředků při odbavení.  Navrhli zcela nový program snímající pomocí kamer proces odbavení 

letadel, který detekuje aktivitu na místě odbavení a predikuje TOBT. Data pro tento pokus byla 

z letiště Tokachi-Obihiro v Hokkaidu. Byly natáčeny video záznamy celých procesů odbavení 

z jednoho místa pro odbavení a ty byly následně vyhodnocovány, to lze vidět na obrázku č. 9. 

Výsledkem bylo 100% rozpoznání typu letadla a přesnost detekce objektů byla 95 %, Pro 

detekci aktivity byla střední chyba menší než 6 sekund, což je velmi nízká hodnota v rámci 

celého procesu odbavení. Ve 4 z 5 případů systém poskytoval přesnější čas TOBT, než byl 

dosavadní.  [15] 

 

 

 

Obrázek 9: Sledování procesu odbavení [15] 
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1.4 Provoz CDM na jiných letištích 

V této kapitole jsou popsány tři mezinárodní evropská letiště a jejich zavedení a fungování 

systému A-CDM. Tato letiště byla vybrána, jelikož se jedná o velká a pokroková letiště na 

kterých jsou již taky plně implementovány postupy A-CDM. 

 

1.4.1 Amsterdam  

CDM bylo implementováno na letišti Schiphol v Amsterdamu ve dvou fázích. V první fázi byl 

v roce 2015 zahájen místní provoz CDM, tedy sdílení informací týkající se procesu letu a 

odbavení letadel. Tyto informace jsou přijímané a sdílené mezi leteckými společnostmi, 

pozemním odbavením, LVNL (řízení letového provozu v Nizozemsku) a samotným letištěm, 

což mělo za následek efektivnější využívání stojánek, letištních bran, pojezdových drah, ale 

také vzletových a přistávacích drah.  Ve druhé fázi, která byla zahájena v roce 2018, začalo 

letiště Schiphol sdílet v reálném čase své provozní informace s Eurocontrolem. To vedlo 

k efektivnějšímu přidělování letištních slotů a zlepšení správy vzdušného prostoru. Schiphol 

CDM odesílá svá data do NMOC pomocí DPI zpráv. Celý proces je vyobrazen na obrázku  č. 

10. [7]  

 

Obrázek 10: A-CDM Amsterdam [7] 

 

Hlavním cílem bylo usnadnit sdílení dat o provozních procesech a tím docílit lepšího 

rozhodování na základě většího množství dat a přesnějších informací. A-CDM na Schiphol je 

podporováno Eurocontrolem a veškeré činnosti prováděné v tomto procesu jsou v souladu 

s Eurocontrol A-CDM konceptem, a řídí se Implementačním manuálem.[7] 

 

Na letišti v Amsterdamu se CDM soustředí hlavně na optimalizaci procesu odbavení a na 
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zajištění co možná nejlepší koordinace všech zúčastněných stran. Pro zajištění co 

nejefektivnějšího pozemního odbavení a udržení situačního povědomí je nutné zajistit všem 

partnerům CDM procesu poskytování přesných a včasných informací. Všichni partneři také 

dostávají upozornění o potenciálním zpoždění a nesrovnalostech prostřednictvím výstrah, aby 

mohli včas vykonat nápravná opatření pro zajištění správného chodu systému a toku 

informací. Pro platformu CDM byl použit jíž stávající letištní systém CISS (Airport Central 

Information System Schiphol). [7] 

 

Následující obrázek ukazuje jednotlivé fáze letu, podobně jako u milníkového přístupu, s tím 

rozdílem, že si letiště Amsterdam určuje své jednotlivé letové stavy. [7] 

 

 

Obrázek 11: Fáze letu Amsterodam [7] 

 

Fáze letu při odbavení  

• SCH – Let naplánován 

• CNX – Let je zrušen 

• BRD – Nástup cestujících 

• GCL – Ukončení nástupu (Gate closing)  

Fáze letu při odletu  

• RDY – Let je připraven, posádka ohlásila připravenost  

• TAX – Let zahájil pojíždění, odjetí od stojánky 

• AIR – Vzlet  

• RTN – Návrat letadla zpět po odjetí od stojánky  

 

AIBT – Pro určení tohoto času jsou využívány dva zdroje, které tento čas zapisují do CDM 

systému. První je LVNL (řízení letového provozu) a druhý je přímo letiště Schiphol, kde letištní 

operátor zapíše tento čas manuálně do systému. Po zapsání do systému je AIBT automaticky 

zasláno všem ostatním partnerům. [7] 
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TOBT je čas, kdy se očekává ukončení pozemního odbavení. Každý let IFR, který je 

odbavován z letiště Schiphol, má pro své odbavení k dispozici pozemního odbavovacího 

agenta (MGHA – Main Ground Handler Agent), který je v průběhu odbavení zodpovědný za 

aktualizaci TOBT. TOBT je čas kdy MGHA odhaduje, kdy letadlo bude připraveno a veškeré 

odbavení letu bude ukončeno, tj. všechny dveře jsou zavřeny, nástupní most a schody jsou 

odstraněny. [7] 

 

Provozovatel letadla musí oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na změny TOBT 

větší než +/- 5 minut, a to pozemnímu agentovi (MGHA), který změnu odešle do systému CDM.  

Změny menší můžou být také ohlášeny, ale není to povinné. TOBT může být stanoveno i před 

EOBT, ale nikdy nesmí být stanoveno nižší, než je aktuální čas, což znamená, že může být 

stanoven pouze do budoucnosti. Kvůli zpracování nového času TOBT, které může chvíli trvat, 

se nedoporučuje stanovovat TOBT blízko aktuálnímu času. Díky místním zkušenostem je 

dobré stanovovat nové TOBT minimálně 1 minutu od aktuálního času. [7] 

 

Jakmile je let aktivován, v systému CDM je vygenerován čas TOBT. První čas TOBT je založen 

na SOBT a je s tímto časem totožný. Toto platí pro lety, které ještě nezahájily let z původní 

destinace (milník 1-2). Hned potom, co letadlo vzlétne, je systémem CDM automaticky 

aktualizováno TOBT, a to výpočtem EIBT+MTTT. Jakékoliv změny v ELDT nebo EIBT způsobí 

automatickou aktualizaci TOBT. Tento automatický proces pokračuje až do chvíle, než MGHA 

tento čas manuálně přepíše nebo do času AIBT. Od této chvíle je hlavním zdro jem TOBT 

pozemní agent a lze ho aktualizovat pouze manuálně. Dalším zdrojem TOBT může být EOBT 

z letového plánu. Pokud je v letovém čase upraveno EOBT, automaticky se upraví i TOBT. [7] 

 

• Díky včasnému a přesnému TOBT bude vygenerován optimálnější TSAT  

• Kvůli stabilitě plánování je doporučeno minimálně upravovat TOBT (nejlépe ne více 

než 3 aktualizace) 

• Neměly by se používat aktualizace menší než 5 minut 

• Poslední TOBT úprava může být provedena v čase TSAT -1 minuta  

• TOBT se nesmí lišit od EOBT v letovém plánu o více než 15 minut 

• Po vypršení TSAT musí být vydáno nové TOBT 

• Doporučuje se kontrola TOBT minimálně v milnících AIBT, začátek nástupu pasažérů 

a TOBT -10 minut  

 

MTTT minimální doba pro pozemní odbavení je čas, který stanovuje MGHA. Tento čas se liší 

pro každou leteckou společnost a pro každý konkrétní typ letadla. Při výpočtu je uvažováno 
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normální zatížení (cestující a náklad). Na tomto čase by se měl agent dohodnout 

s provozovatelem letadla. MTTT je používáno v systému CDM na letišti Schiphol pro 

provádění automatických aktualizací TOBT na základě času IBT. Před každou letní nebo zimní 

sezónou je nutné provést aktualizaci času MTTT pro každou kombinaci letecké společnosti a 

typu letadla. [7] 

 

1.4.2 London Gatwick 

Systém A-CDM byl na letišti Londýn Gatwick spuštěn v říjnu 2014. Ze začátku se systém na 

letišti moc neosvědčil, ale mohl za to také nebývalý nárůst počtu regulovaných letů, který nastal 

v letech 2014 až 2016. Vzhledem k tomu letiště uvedlo v březnu 2016 do provozu další 

vylepšující systémy, a to DMAN a IDAHO. Tato vylepšení reagovala na předešlé sezóny. 

Letiště využívá spoustu dalších systémů, které napomáhají ke zlepšení situačního povědomí 

a procesu CDM. Na všech odbavovacích místech na letišti jsou instalovány naváděcí systémy, 

které během procesu odbavení zobrazují čas TOBT a jeho odpočet, což napomáhá při 

spolupráci všem složkám zapojených do odbavení a také včasnému ukončení odbavení. 

DMAN je pro vytváření sekvence pro odlet letadel, který napomáhá snížení zpoždění a zvyšuje 

kapacitu vzletové dráhy. Dalším systémem je zobrazení mapy, na které jsou v reálném čase 

vizuálně vyobrazeny veškerá vozidla a letadla, která se pohybují po ploše letiště. [26] 

 

TOBT je na letišti Londýn Gatwick vydáváno operátorem letecké společnosti a agentem 

pozemního odbavení. V první fázi vydání času TOBT je proces automatizován, kdy je přibližně 

20 minut před přistáním letadla společně s časem ELDT vypočítán první čas TOBT. Poté co 

letadlo dorazí ke stojánce je zaznamenán čas AIBT a na základě rovnice AIBT+MTTT=TOBT 

se automaticky vypočítá aktualizované TOBT. Časy MTTT jsou pravidelně aktualizovány a 

konzultovány s provozovateli leteckých společností, aby se dosáhlo co nejpřesnějších časů. 

Automaticky vypočítaný čas TOBT nesmí být vyšší než SOBT a zároveň TOBT nesmí být více 

jak 10 minut před EOBT. Pokud jsou nutné jakékoliv změny v čase TOBT, lze je vždy 

manuálně přepsat. Čas TOBT je nutné upravit, pokud se liší o více než +/- 5 minut. Poslední 

aktualizace by se neměla provádět méně jak 5 minut od aktuálního TOBT, aby byla zachována 

stabilita předodletové sekvence. TOBT lze aktualizovat v posledních 5 minutách před TOBT, 

ale k takovým aktualizacím by mělo docházet jen výjimečně například při technických potížích. 

Čas TOBT lze najít v systému IDAHO, nebo je vždy zobrazen na naváděcím systému ke 

stojánce. Zobrazení času začíná v čase AIBT nebo 75 minut před odletem.  Aktualizace TOBT 

po vydání času TSAT by neměla přesáhnou 3 změny a ty by se měly provádět pouze pokud 

se čas liší o více jak 5 minut. Pokud se TOBT liší o více jak 15 minut od EOBT, je nutné podat 

zprávu DLA o zpoždění letu. [26] 
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Pokud se jedná o neregulovaný let mimo proces CDM, tak tento let nemá přidělené TOBT a 

má pouze EOBT, které je vyplněné v letovém plánu. [26] 

 

1.4.3 Stockholm  

Na letišti Stockholm-Arlanda je proces A-CDM plně implementován a všechny odlety se tímto 

procesem musí řídit. V červnu 2017 bylo letiště Stockholm-Arlanda připojeno k síti 

Eurocontrolu a nyní funguje s plně implementovaným A-CDM. V současné době se provádí 

validace celého konceptu s Eurocontrolem, ale pro posádky letadel a pracovníky pozemního 

odbavení je v praxi považován za plně funkční. Jediným rozdílem je, že zprávy DPI je odesílají 

do testovacího systému Eurocontrolu. Díky systému A-CDM na letišti výrazně snížili dobu 

pojíždění během kritických denních intervalů, což samozřejmě vedlo ke snížení emisí, ale také 

nákladů leteckých společností za palivo. Partneři, kteří jsou součástí A-CDM jsou operátoři 

leteckých společností, společnosti pro pozemní odbavení, ATC, Eurocontrol, piloti a RT (ramp 

tower), které je zodpovědné za přidělování míst pro odbavení a správu zdrojů. [27] 

 

Každý let na letišti Stockholm-Arlanda musí mít letištní slot a musí být zaveden do letištního 

systému Chroma AOBD (Airport Operational Database). Jedná se o společnou databázi letišť 

společnosti Swedenavia a jsou zde informace o všech letech. Tento systém je používán 

k plánování během operačního dne. Letištní sloty jsou zpracovávány ACS (Airport 

Coordination Sweden). Pokud let prochází prostorem, pro který je omezená kapacita, jsou 

ATFCM přidělené oblastní sloty přidělením CTOT.  Tyto sloty jsou odesílané operátorovi 

letadla a také do systému AOBD. Pokud se stane, že let má delší zpoždění kvůli přidělenému 

času CTOT, je možné letadlo přetáhnout na předem přidělená místa na letiště určená právě 

k tomuto účelu, aby letadla neblokovala stojánky a nezdržovala přilétávající letadla. Jedná se 

o takzvanou metodu push and hold. [27] 

 

Systém Chroma AOBD je u přilétávajících letadel také zodpovědný za automatické 

aktualizování TOBT. Toto provádí na základě odhadovaného času přistání ELDT, 

očekáváného času pojíždění EXIT, minimálního času pozemního odbavení MTTT a 

porovnáváním s jíž vydaným časem TOBT. Agent pozemního odbavení může, pokud si je jistý, 

že čas TOBT predikuje přesněji, kdykoliv provádět úpravy tohoto času. Tyto úpravy jsou pak 

v systému označeny písmenem M. Pro každý let, který není VFR a odlétá z letiště, by měly být 

odeslány alespoň zprávy E-DPI, T-DPI-t, T-DPI a A-DPI. [27] 
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1.5 Současný stav CDM na pražském letišti Václava Havla 

Letiště Václava Havla v Praze začalo využívat plně implementované postupy A-CDM v roce 

2015. Tyto postupy se uplatňují 24 hodin denně pro veškeré lety IFR. Pro nedodržení postupů 

mají výjimku pouze lety VFR, lety policejních vrtulníků, lety pro záchranu lidských životů, lety 

zapojené do pátracích a záchranných akcí, požární lety a lety vládní. Zavádění systému bylo 

provedeno ve 3 fázích.  

 

V první fázi, která byla zavedena již v roce 2009, bylo nutné zajistit společné situační   a zlepšit 

předvídatelnost. Bylo zavedeno sdílení provozních informací a dat na letišti mezi jednotlivými 

partnery, což je základní prvek celého konceptu A-CDM a je nutný pro zavedení dalších 

aplikací. To také zahrnovalo zavedení milníkového přístupu, což umožnilo jednotlivým 

partnerům sledovat průběh celého letu a jeho odchylky. Mezi tyto partery se řadí Letiště Praha, 

Řízení letového provozu České republiky a společnosti pro pozemní odbavení.  Pro zvýšení 

efektivity, výkonnosti, bezpečnosti, aby bylo zajištěno plnění cílů a postupů, ale také aby byl 

zajištěn další rozvoj konceptu v souladu s novými trendy, se všichni tito partneři schází na 

pravidelných zasedáních. Další novinkou bylo zavedení času TOBT při pozemním odbavení 

letadel a výpočet variabilního času pro zajetí ke stojánce EXIT.  

 

Ve druhé fázi došlo k zavedení variabilního času pro odlet EXOT, což vedlo i k zavedení 

plánování předodletových sekvencí a přidělování času TSAT ze strany řídících letového 

provozu. Hlavním cílem bylo optimalizovat provoz na letišti pomocí všech získaných informací 

a dat od všech partnerů A-CDM. Součástí bylo optimalizovat provoz za nepříznivých podmínek 

a při odmrazování letadel, jelikož tyto 2 události nepříznivě ovlivňují kapacity letiště. Tyto 

změny provozních postupů jsou uvedeny v příručce AIP a týkají se letových posádek a 

společností pozemního odbavení.  

 

Ve třetí a poslední fázi začalo letiště Václava Havla sdílet své provozní informace s NMOC. 

Princip spočívá ve výměně zpráv FUM a DPI, což vede ke zlepšení odhadů příletů a zpřesnění 

přidělování ATFM slotů u letů odlétávajících.  

 

1.5.1 Role zúčastněných partnerů  

Letecký dopravce je zodpovědný za podání letového plánu, v kterém je vyplněn čas EOBT. 

Musí zajistit, aby se zvolené EOBT nacházelo v intervalu SOBT -0 minut až SOBT +10 minut, 

což je přidělený letištní slot. Pokud se SOBT neshoduje s letovým plánem a v něm vyplněném 

EOBT, tak systémem není umožněno stanovit TOBT, tudíž let nebude zařazen do 
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předodletové sekvence. Pokud ale dojde ke zpoždění letu, a zprávou DLY je již platný letový 

plán zpožděn, nemusí se již nacházet v intervalu SOBT.   

 

Posádky letadel během odbavení musí spolupracovat se společností provádějící odbavení 

na zvolení správné hodnoty TOBT tak, aby co nejlépe predikoval čas skutečného odbavení. 

Posádka musí informovat minimálně 20 minut před TOBT o změně dráhy. Pokud chce 

posádka před letem odmrazovat letadlo, musí o tom informovat agenta pozemního odbavení 

nejlépe více jak 25 minut před TOBT, aby byla zachována plynulost a včasnost odletů. Po 

přidělení TSAT na základě TOBT musí posádka v čase +/-5 minut TSAT požádat o spuštění 

motorů, pokud tak neučiní je let vyřazen z předodletové sekvence a je nutné zvolit nové TOBT 

a následně je přiřazeno nové TSAT.  

 

Společnosti pozemního odbavení jsou nejen zodpovědné za odbavení letadla, ale také po 

koordinaci s letovou posádkou stanovit čas TOBT. TOBT musí co nejvíce odpovídat 

skutečnému ukončení pozemního odbavení. Změny v čase provádí také agent pozemní 

odbavovací služby a jeho hodnota musí být stanovená nejpozději 25 minut před skutečnou 

hodnotou a zároveň nesmí být menší než EOBT -10 minut. V případě, že se TOBT liší o více 

než 5 minut, musí být provedena jeho změna. Nové TOBT musí mít minimální rozdíl 5 minut 

od starého TOBT.  

 

Řízení letového provozu je zodpovědné za výpočet a přidělení času TSAT a tím vytváří 

předodletovou sekvenci.  

 

Letiště spravuje centrální letištní databázi a provozuje portál, který sdílí veškerá data A-CDM. 

Na některých stáních provozuje VDGS (Visual Docking Guidance System), na kterém je 

zobrazen mimo jiné čas TSAT a jeho aktualizace.  

 

1.6 Limitace současného stavu 

Na letišti Václava Havla v Praze je za vydání času TOBT zodpovědný agent pozemního 

odbavení a nefunguje zde žádná automatizace nebo asistence predikce vývoje a ukončení 

pozemního odbavení. První čas TOBT může být vydán automaticky na základě EOBT, ale 

během samotného odbavení závisí celá predikce a ověřování na agentovi pozemního 

odbavení a jeho znalostech a zkušenostech. To pak může mít za následek časté změny nebo 

vydání nepřesného TOBT, a tím nekvalitně ovlivnit předodletovou sekvenci. Agent pozemního 

odbavení nemá žádný prostředek k tomu, jak by mohl ověřit, zda odbavení letounu probíhá 

načas, například při zpožděném zahájení tankování letounu nebo při pozdním zahájení 
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nástupu pasažérů. Tyto systémy se právě díky tomuto a také díky jednoduššímu a přesnějšímu 

výpočtu TOBT začínají na letištích používat. Žádné zmiňované letiště nemá plně 

automatizované vydávání TOBT.  

 

Letiště v Praze ani společnosti pozemního odbavení nevyužívají spoustu časových údajů pro 

predikci TOBT jako jsou časy o zahájení a ukončení činností spojených s odbavením letadla 

například tankování, výstup pasažérů, nakládání zavazadel a nákladu. Tyto údaje by přitom 

mohly být nápomocné k analýze a následnému použití při stanovení TOBT.  

 

Dalším detekovaným nedostatkem, zejména pro tuto diplomovou práci je to, že změny TOBT, 

které dělá agent pozemního odbavení, nemusí obsahovat důvod změny. Kde proběhlo zdržení 

či naopak, předčasné ukončení nějaké činnosti během odbavení. Tyto informace by mohly být 

velmi nápomocné k další analýze dat, ale také pro zpřesnění výpočtu času TOBT. 

 

Letiště Amsterdam a Stockholm mají jednoduchý automat TOBT, který vydává TOBT pouze 

před příletem letadla a během odbavení je za vydání již zodpovědný agent pozemního 

odbavení. Všechna zmíněná letiště mají nízkou nebo žádnou automatizaci TOBT. V dalších 

kapitolách se tato práce bude zabývat automatizací TOBT na letišti v Praze. 

 

 

. 
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2 Analýza automatizace TOBT    

Identifikované limitace současného stavu A-CDM postupu na letišti Václava Havla v Praze 

nabízejí prostor pro možná vylepšení. Ve vztahu k těmto nálezům, je v této práci navrhnut 

experiment, který by na letišti Václava Havla automaticky vydával a aktualizoval TOBT a tím 

pomáhal agentovi pozemního odbavení v lepším rozhodování. Tento automat se jeví jako 

vhodný pro zpřesnění a snížení změn TOBT a pro vylepšení postupů A-CDM na tomto letišti. 

Takovéto systémy jsou již využívány nebo zaváděny na různých evropských letištích.   

 

Cílem navrhovaného experimentu je tedy ověřit, zda by automatizované vydávání a 

aktualizace TOBT přinesly zpřesnění nebo snížení počtu změn tohoto času. To by mohlo mít 

za následek zpřesnění nebo dřívější vydání TSAT a dřívější zařazení do předodletové 

sekvence. 

 

2.1 Metodika  

V této kapitole je navrhnut experiment, který by na letišti Václava Havla automaticky vydával 

a aktualizoval TOBT a tím pomáhal agentovi pozemního odbavení v lepším rozhodování. 

Tento automat se jeví jako vhodný pro zpřesnění a snížení změn TOBT a pro vylepšení 

postupů A-CDM na tomto letišti. Takovéto systémy jsou již využívány nebo zaváděny na 

různých evropských letištích.   

 

Cílem navrhovaného experimentu je tedy ověřit, zda by automatizované vydávání a 

aktualizace TOBT přinesly zpřesnění nebo snížení počtu změn tohoto času. To by mělo za 

následek zpřesnění nebo dřívější vydání TSAT a dřívější zařazení do předodletové sekvence. 

 

Pro dosažení daného cíle práce a ověření, zda automat TOBT může pomoci v reálném 

provozu na letišti, bylo nutné použít soubor letových a časových údajů z reálných letů, které 

byly odbaveny na letišti Václava Havla. Tato data obsahují lety z měsíců červen a září 2019. 

Tyto dva měsíce byly vybrány, jelikož nevykazují žádné velké výkyvy v hustotě provozu od 

ročního průměru. Bylo nutné se vyhnout provozu v letní špičce, kdy je na letišti velmi hustý 

provoz z důvodů častých dovolenkových letů. Dále se chtělo vyhnout použití dat ze zimního 

období, kde bývá častější zpoždění z důvodu nepříznivého počasí a odmrazování letadel.  

 

Data obsahují různé časové a identifikační údaje o jednotlivých letech, které zaznamenává 

Řízení letového provozu a letiště Václava Havla. Pro zpracování dat byl použit program 

Microsoft Excel, ve kterém byla poskytnuta i vstupní data. Celkem soubor poskytuje data o 
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14900 letech. Tato data obsahují všechny druhy letů, jakou jsou i lety nákladní, GA (lety 

všeobecného letectví), lety záchranné atd. Tyto lety bylo nutné vyřadit, jelikož je automat TOBT 

navrhnut pouze pro lety s pasažéry.  

 

První část souboru jsou data poskytnuta Řízením letového provozu. Tato data obsahují 

identifikační údaje letu, imatrikulaci, letiště odletu a příletu, časy EOBT, TOBT, TSAT, TTOT a 

CTOT.  

 

Druhá část dat, která jsou shromažďována letištěm Praha také obsahují identifikační údaje 

letu a imatrikulaci. Dále tato data obsahovala název dopravce, typ letounu a druh letu, což jsou 

údaje, podle kterých bylo nutné lety rozdělit pro další zpracování a návrh automatu. V těchto 

datech byly časy ALDT, AIBT, AOBT, ASBT a AFBT a jednotlivá zpoždění. 

 

K ověření užitečnosti automatu TOBT byly vybrány společnosti s největším počtem letů 

v daném období. Pro porovnání a prokázání použitelnosti automatu TOBT byly vybrány různé 

typy dopravců. Dvě běžné letecké společnosti a dvě nízkonákladové letecké společnosti. 

Každý z těchto dopravců měl za období dvou měsíců okolo 300 letů. Jedna společnost měla 

za toto období přes 2000 letů, jelikož se jednalo o leteckého dopravce s bází v Praze. Jelikož 

se délka pozemního odbavení a nástupu cestujících liší v každé společnosti a taktéž pro každý 

typ letadla, automat TOBT bylo nutné vždy orientovat na jednoho konkrétního dopravce a 

jeden konkrétní typ letounu. Pokud letecká společnost provozuje více typů letadel, nebo třeba 

i více verzí letadel, jako je například Airbus A319 a A320, časy jako je MTTT a nástup pasažérů 

se liší. Proto byla pro automat TOBT pro každou společnost vybrána pouze jedna verze 

letadla.  

 

2.1.1 Princip automatu TOBT 

Nejprve bylo nutné z výše popsaných dat vybrat časy, kdy se bude TOBT generovat a 

aktualizovat. Zde byl zvolen přístup obdobný milníkovému přístupu, kdy v každém milníku jsou 

aktualizovány a generovány nadcházející události. V tomto případě se jedná o milníky ALDT 

– aktuální čas přistání, AIBT – aktuální čas příjezdu ke stojánce, ASBT – zahájení nástupu 

cestujících, AFBT – ukončení nástupu cestujících. V případě milníku 1 podání letového plánu, 

ve kterém je uveden čas EOBT, automat negeneruje žádné TOBT, jelikož nejsou k dispozici 

další údaje pro výpočet času jako jsou hodnoty například ELDT, tudíž by se TOBT pouze 

rovnalo EOBT.  

 

Jak je tedy zřejmé, automat TOBT vypočítá čtyři časy TOBT, každý v jednom z uvedených 



43 

 

milníků. Nově vygenerovaný čas se porovná s předchozím časem a v případě změny, která je 

vyšší než 5 minut, bude TOBT aktualizováno. Automat může tedy vygenerovat až 4 TOBT.  

 

Příklad: Po přistání letadla je zaznamenán čas přistání na letišti v Praze, tedy v milníku 6 

ALDT, automat vypočítal TOBT na čas 12:00. V dalším milníku tedy letadlo dojelo ke stojánce 

a je zaznamenán čas AIBT, automat vypočítá další TOBT, například na čas 12:02.  Čas TOBT 

se v tomto případě nemění, jelikož změna není větší než 5 minut a v systému zůstává TOBT 

vypočítané v čase přistání letadla. Další čas bude automatem vypočítán v čase zahájení 

nástupu pasažérů na palubu letadla. V tomto ukázkovém případě bude vypočítán čas TOBT 

na 11:54, změna je větší jak 5 minut, a tudíž bude odeslána aktualizace TOBT na nový čas.  

 

Tabulka 2: TOBTA v jednotlivých milnících, příklad 

TOBTALDT 
Čas 

změny 
TOBTAIBT 

Čas 

změny 
TOBTASBT 

Čas 

změny 
TOBTAFBT 

Čas 

změny 

12:00:00 11:05:00 12:02:00 11:15:00 11:54:00 11:33:00 11:56:00 11:50:00 

 

První vydané TOBT je v čase 11:05 a jeho hodnota je 12:00, poslední změna je v čase 11:33 

a jeho hodnota je 11:54. Celkem tedy v celém procesu byly vypočítány 4 časy, ale byla 

provedena 1 změna.  

 

Tyto výsledné hodnoty jsou následně porovnány s reálnými hodnotami TOBT, které byly pro 

daný let zvoleny agentem pozemního odbavení. Bohužel letiště Václava Havla ani Řízení 

letového provozu neevidují údaj o reálném ukončení pozemního odbavení letadla, tudíž lze 

vypočítané TOBT automatem pouze porovnávat s poslední hodnotou TOBT, která byla vydaná 

agentem pozemního odbavení. Toto TOBT ovšem nemusí odpovídat reálnému ukončení 

odbavení letadla a tato chybějící hodnota je pro práci limitující. Nabízí se i možnost TOBT 

porovnávat s AOBT. Je ale nutné si uvědomit, že v případě, kdy je TSAT vyšší než TOBT se 

hodnota AOBT odvíjí právě od určeného času TSAT, kdy je možné žádat o spouštění motorů 

a vytlačení ze stojánky. TOBT lze porovnávat s AOBT pouze v případě, kdy TSAT=TOBT, a 

je tedy velmi pravděpodobné, že čas AOBT odpovídá času ukončení odbavení.  

 

Příklad: Budeme uvažovat stejné hodnoty TOBT, jaké byly uvedeny v příkladu výše. Reálné 

TOBT, které vydal agent pozemního odbavení je 11:56, AOBT je 12:05 a TSAT se rovná 12:09. 

Z těchto ukázkových časů lze tedy vidět, že se TSAT nerovná TOBT, tudíž AOBT nelze 

považovat za čas ukončení odbavení. TOBT vypočítané automatem bude porovnáno 

s reálným TOBT vydaným agentem pozemního odbavení.  
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Tabulka 3: Rozdíl mezi TOBTM a TOBTA, příklad 

Δ TOBTM-TOBTALDT Δ TOBTM -TOBTAIBT Δ TOBTM -TOBTASBT Δ TOBTM -TOBTAFBT 

0:04:00 0:06:00 0:02:00 0:00:00 

 

V tabulce č. 3 je vidět, jaký je rozdíl mezi reálným TOBT a hodnotami vypočítanými 

automatem. V prvním sloupci je rozdíl posledního TOBT vydaného agentem pozemního 

odbavení, které v našem případě z důvodu absence dat uvažujeme jako konec ukončení 

pozemního odbavení a TOBT vypočítané automatem v čase přistání letadla. V dalších 

sloupcích tabulky je také porovnáváno poslední TOBT vydané agentem pozemního odbavení 

s hodnotami TOBT v dalších milnících. Tyto rozdíly jsou dále v práci analyzovány. 

 

V další tabulce je srovnání časů, ve kterém byly vydány TOBT automat a TOBT vydané 

agentem pozemního odbavení a počet změn před vydáním posledního TOBT. Tyto dva 

parametry jsou důležité pro sestavení předodletové sekvence a pro vydání dřívějšího času 

TSAT.  

 

Tabulka 4: Porovnání prvních hodnot TOBT, příklad 

První vydané TOBT 

TOBT-Automat Čas vydání  TOBT-Manuál Čas vydání 

12:00:00 11:05:00  12:05:00 10:55:00 

 

V tabulce č. 4 je porovnání prvních vydaných časů TOBT. Lze vidět, že automat vydal první 

TOBT o 10 minut později než agent pozemního odbavení, ale tento čas TOBTA byl více přesný.  

 

Tabulka 5: Porovnání posledních změn TOBT, příklad 

Poslední vydané TOBT 

TOBT-

Automat 

Čas 

vydání 

Celkový 

počet 

změn 

TOBT-

Manuál 

Čas 

vydání 

Celkový 

počet 

změn 

Rozdíl 

času 

vydání 

11:54:00 11:33:00 1 11:56:00 11:45:00 2 0:12:00 

 

Z tabulky č. 5 lze vyčíst kolik změn u jednotlivých TOBT proběhlo, a kdy v tomto ukázkovém 

případě proběhla poslední změna TOBT. Automat tedy vydal první TOBT později, ale následně 

provedl pouze jednu změnu oproti dvěma změnám manuálního zadání TOBT, a také vydal 

poslední TOBT o 12 minut dříve.  
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2.1.2 Vzorek letu 

Jak bylo popsáno výše, z celkového množství dat byly vybrány 4 letecké společnosti, které 

byly analyzovány a byl na nich proveden experiment automatu TOBT. Z důvodů smlouvy mezi 

autorem a Letištěm Praha a. s., které poskytlo veškerá data k této diplomové práci není možné 

uvádět názvy společností, proto nízkonákladové společnosti jsou v této práci označeny jako 

A, B a běžné společnosti C, D.  Pro bližší analýzu bylo od každé společnosti vybráno 20 letů. 

Tyto lety byly vybrány tak, aby vzorek obsahoval veškeré možné scénáře. Jsou zde obsaženy 

vzorky letů, které mají více změn TOBT, ale i lety které nemají žádnou změnu TOBT. Vybrány 

byly i vzorky, u kterých je větší rozdíl mezi jednotlivými TOBT. Jsou zde zařazeny i lety se 

zpožděním, aby bylo možné analyzovat, jak automat reaguje na případné zpoždění letu. U 

některých letů není vyplněn čas ALDT, a je tomu tak z důvodu, že tento let neměl standardní 

turn-round, ale po přistání letoun zůstal odstaven na letišti a další let byl plánován například 

až další den, nebo nebyla poskytnuta hodnota ALDT.  

 

2.1.2.1 Letecká společnost – A 

Jedná se o evropskou nízkonákladovou leteckou společnost. Tato společnost provozuje lety 

po celé Evropě. Letecká společnost A nemá svou bázi na letišti Václava Havla v Praze. U 

všech letů zde probíhalo standardní odbavení, tedy po příletu je letadlo ihned odbaveno pro 

další let. Na letišti v Praze tato společnost tráví jen minimální nutný čas pro přípravu na další 

let a její letadla zde nezůstávají delší dobu, například přes noc jako je to u jiných leteckých 

společností. Průměrně má tato letecká společnost 6-8 letů ve všední dny a 4-5 letů o 

víkendech. Tyto lety jsou rozděleny do celého dne a nevyhýbají se ani polední špičkové 

provozní intenzitě.  

 

Pro analýzu bylo v této diplomové práci vybráno 20 letů z celkových 359 letů, které proběhly 

na letišti Václava Havla během 2 měsíců. Časy, kdy nastaly jednotlivé milníky vybraných letů 

jsou zobrazeny v tabulce číslo 6. Pro statistickou analýzu, která je použita ve výpočetním 

algoritmu automatu TOBT, byly použity téměř všechny lety této společnosti. Z analýzy bylo 

vyřazeno cca 10 % letů, které vykazovaly velké chyby nebo nesrovnalosti.  
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Tabulka 6: Milníky, letecká společnost – A 

Letecká společnost – A EOBT ALDT AIBT ASBT AFBT AOBT TOBT 

1 15:10:00 14:38:00 14:45:00 14:54:00 15:20:00 15:33:00 15:30:00 

2 22:00:00 22:31:00 22:36:00 22:46:00 23:19:00 23:24:00 23:24:00 

3 21:55:00 21:17:00 21:20:00 21:33:00 21:53:00 22:09:00 22:20:00 

4 21:55:00 21:35:00 21:40:00 22:02:00 22:19:00 22:33:00 22:25:00 

5 21:50:00 21:37:00 21:45:00 21:07:00 22:21:00 22:35:00 22:35:00 

6 9:50:00 10:25:00 10:28:00 10:09:00 10:52:00 11:18:00 11:10:00 

7 20:55:00 21:06:00 21:09:00 21:23:00 21:50:00 21:58:00 21:58:00 

8 21:50:00 21:49:00 21:53:00 22:07:00 22:26:00 22:40:00 22:35:00 

9 22:00:00 21:55:00 22:00:00 22:13:00 22:41:00 22:54:00 22:50:00 

10 22:00:00 22:10:00 22:27:00 22:41:00 23:07:00 23:22:00 23:15:00 

11 21:55:00 21:13:00 21:17:00 21:01:00 21:58:00 22:09:00 22:05:00 

12 15:05:00 14:49:00 14:53:00 15:06:00 15:34:00 15:43:00 15:40:00 

13 15:05:00 15:10:00 15:15:00 15:26:00 15:56:00 15:59:00 15:55:00 

14 21:55:00 21:54:00 21:58:00 22:18:00 22:42:00 22:49:00 22:46:00 

15 15:05:00   15:22:00 15:46:00 16:09:00 16:20:00 16:18:00 

16 21:50:00   21:39:00 22:08:00 22:23:00 22:33:00 22:30:00 

17 21:50:00   21:59:00 22:13:00 22:40:00 22:48:00 22:47:00 

18 21:50:00   22:02:00 22:16:00 22:38:00 22:49:00 22:45:00 

19 15:05:00   16:12:00 16:26:00 16:49:00 17:02:00 17:02:00 

20 21:50:00   21:16:00 21:37:00 21:54:00 22:08:00 22:05:00 
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2.1.2.2 Letecká společnost – B 

Jedná se o nízkonákladovou leteckou společnost, která má svou bázi na letišti Václava Havla 

v Praze a veškeré lety jsou zahajovány na tomto letišti. Jedná se o leteckého dopravce, který 

měl v daném období dvou měsíců nejvíce letů, a to 2911. Tato letecká společnost provozuje 

pravidelné linky po celé Evropě, ale i na blízký východ a přes léto často provozuje dovolenkové 

lety. Průměrně má tato letecká společnost okolo 50 letů denně, které jsou prováděny během 

celého dne i noci.  

 

Jelikož se jedná o dopravce s bází na pražském letišti, byla zde spousta letů, u kterých 

neprobíhal standardní turn-round, ale letadla zde měla i delší například technické pauzy. Díky 

tomu bylo nutné pro statistickou analýzu, která byla použita pro výpočty v automatu TOBT, 

vyřadit cca 30 % letů.  

 

Pro analýzu v této diplomové práci a ověření funkčnosti automatu TOBT bylo vybráno opět 20 

letů. Časy jednotlivých milníků vybraných letů jsou zobrazeny v tabulce č. 7. Pro statistickou 

analýzu, která je použita ve výpočetním algoritmu automatu TOBT, byly použity téměř všechny 

lety této společnosti. 

 

Tabulka 7: Milníky, letecká společnost – B  

Letecká společnost – B EOBT ALDT AIBT ASBT AFBT AOBT TOBT 

1 11:50:00 11:23:00 11:29:00 11:47:00 12:05:00 12:14:00 12:20:00 

2 0:05:00   2:02:00 5:37:00 6:08:00 6:41:00 6:25:00 

3 12:45:00 10:15:00 10:18:00 12:01:00 13:06:00 13:29:00 13:20:00 

4 6:20:00 1:00:00 1:07:00 8:20:00 8:39:00 8:51:00 8:51:00 

5 14:05:00 12:56:00 13:05:00 14:44:00 14:59:00 15:15:00 15:10:00 

6 7:15:00 6:31:00 6:35:00 7:27:00 7:45:00 7:57:00 7:57:00 

7 10:20:00 10:00:00 10:05:00 10:46:00 10:54:00 11:10:00 11:09:00 

8 11:20:00 9:55:00 9:59:00 10:49:00 11:26:00 12:29:00 11:40:00 

9 11:30:00 10:55:00 11:01:00 11:29:00 11:53:00 12:19:00 12:05:00 

10 12:30:00 12:55:00 13:02:00 13:30:00 13:54:00 14:11:00 14:00:00 

11 18:05:00 17:44:00 17:50:00 18:19:00 18:48:00 19:15:00 19:00:00 

12 19:40:00 19:00:00 19:03:00 19:46:00 20:06:00 20:23:00 20:20:00 

13 18:30:00 18:12:00 18:15:00 18:43:00 19:11:00 19:20:00 19:22:00 

14 18:30:00   20:03:00 20:41:00 22:30:00 22:38:00 22:45:00 

15 15:20:00   16:14:00 15:51:00 17:04:00 17:25:00 17:19:00 

16 0:45:00   0:18:00 1:03:00 1:14:00 1:28:00 1:25:00 

17 18:35:00   18:03:00 18:54:00 19:12:00 19:27:00 19:26:00 

18 12:20:00   11:02:00 11:59:00 12:28:00 12:35:00 13:20:00 

19 19:00:00   18:58:00 19:45:00 19:59:00 20:16:00 20:15:00 

20 19:40:00   19:40:00 20:12:00 20:28:00 20:48:00 20:47:00 
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2.1.2.3 Letecká společnost – C 

Tato letecká společnost již není nízkonákladová, ale jedná se o běžného leteckého dopravce, 

který má sídlo v Evropě a poskytuje lety do celého světa. Tato letecká společnost provozuje 

okolo 10 typů letounu. Na pražské letiště létají jedním typem, a to Airbusem A320. Tato 

společnost létá na pražské letiště v průměru čtyřikrát denně, a to pouze z jednoho letiště. Tyto 

lety jsou operovány během celého dne. Společnost provozuje linky, které zde provádí 

standardní turn-round, ale i linky které přilétají večer a odlétají zpět brzy ráno.  

  

Pro analýzu a ověření funkčnosti automatu TOBT bylo pro tuto diplomovou práci opět vybráno 

20 letů a to z celkového počtu 256, které v tomto období uskutečnily let na pražské letiště. 

Časy dosažení jednotlivých milníků vybraných letů této společnosti jsou zobrazeny v tabulce 

č. 8. Pro statistickou analýzu, která je použita ve výpočetním algoritmu automatu TOBT, byly 

použity téměř všechny lety této společnosti. Z analýzy bylo vyřazeno cca 5 % letů, které 

vykazovaly velké chyby nebo nesrovnalosti.  

 

Tabulka 8: Milníky, letecká společnost – C 

Letecká společnost – C EOBT ALDT AIBT ASBT AFBT AOBT TOBT 

1 13:45:00 12:52:00 13:20:00 13:39:00 13:49:00 14:04:00 14:05:00 

2 20:50:00 20:12:00 20:17:00 20:37:00 20:47:00 20:59:00 20:56:00 

3 11:15:00 10:32:00 10:58:00 10:50:00 11:24:00 11:46:00 11:36:00 

4 13:45:00 13:04:00 13:08:00 13:26:00 13:39:00 13:52:00 13:48:00 

5 13:45:00 13:10:00 13:31:00 13:49:00 14:01:00 14:31:00 14:15:00 

6 17:15:00 16:09:00 16:14:00 16:36:00 16:57:00 17:18:00 17:05:00 

7 11:15:00 10:22:00 10:25:00 10:44:00 11:05:00 11:12:00 11:10:00 

8 20:50:00 19:56:00 20:02:00 20:26:00 20:52:00 21:01:00 20:50:00 

9 11:15:00   10:38:00 10:51:00 11:03:00 11:30:00 11:15:00 

10 13:45:00   12:54:00 13:18:00 13:31:00 13:40:00 13:45:00 

11 17:15:00   16:24:00 16:45:00 17:03:00 17:40:00 17:13:00 

12 20:50:00   20:05:00 20:23:00 20:38:00 20:48:00 20:50:00 

13 11:15:00   10:27:00 10:47:00 11:04:00 11:11:00 11:15:00 

14 13:45:00   13:21:00 13:37:00 13:53:00 14:22:00 13:55:00 

15 17:15:00   16:20:00 16:47:00 17:09:00 17:27:00 17:15:00 

16 11:15:00   10:22:00 10:45:00 10:58:00 11:06:00 11:08:00 

17 11:20:00   10:25:00 10:47:00 11:01:00 11:12:00 11:12:00 

18 13:45:00   12:43:00 13:13:00 13:31:00 13:35:00 13:40:00 

19 20:50:00   21:09:00 21:29:00 22:00:00 22:14:00 22:10:00 

20 13:45:00   15:15:00 15:33:00 15:58:00 16:03:00 16:00:00 
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2.1.2.4 Letecká společnost – D 

Jedná se o stejný typ letecké společnosti, jako je letecká společnost – C. Tato společnost má 

svou hlavní bázi také v Evropě. Provozuje 7 typů letounů a létá do destinací po celém světě. 

Na pražské letiště tento letecký dopravce létá se třemi typy letadel. Pro tuto diplomovou práci 

a návrh automatu byl vybrán typ, se kterým tato společnost měla v daném období nejvíce letů, 

a to Airbus A320. Konkrétně tato společnost létala okolo pěti letů denně a za celé dva měsíce 

bylo uskutečněno 281 letů. Společnost provozuje linky, které zde provádí standardní turn-

round, ale i linky které přilétají večer a odlétají zpět brzy ráno.  

 

Pro vytvoření vstupních dat byla opět použita data ze všech letů této letecké společnosti. 

Z těchto dat bylo vyřazeno cca 10 % letů, které vykazovaly velké chyby nebo nesrovnalosti.  

 

Tabulka 9: Milníky, letecká společnost – D 

Letecká společnost – D EOBT ALDT AIBT ASBT AFBT AOBT TOBT 

1 14:10:00 13:43:00 13:47:00 14:05:00 14:25:00 14:30:00 14:28:00 

2 16:40:00 16:09:00 16:13:00 16:36:00 16:46:00 16:58:00 16:53:00 

3 11:50:00 11:18:00 11:22:00 11:39:00 11:52:00 11:56:00 11:57:00 

4 11:50:00 11:20:00 11:26:00 11:49:00 11:58:00 12:02:00 12:05:00 

5 14:10:00 13:34:00 13:39:00 14:07:00 14:26:00 14:32:00 14:32:00 

6 14:10:00 13:51:00 13:56:00 14:23:00 14:38:00 14:44:00 14:45:00 

7 14:10:00   13:39:00 14:08:00 14:13:00 14:19:00 14:19:00 

8 11:50:00   11:26:00 11:47:00 11:52:00 11:59:00 12:00:00 

9 14:10:00   14:04:00 14:24:00 14:36:00 14:40:00 14:40:00 

10 18:20:00   17:43:00 18:05:00 18:26:00 18:31:00 18:30:00 

11 11:50:00   11:21:00 11:37:00 11:47:00 11:57:00 11:53:00 

12 13:10:00   13:06:00 13:31:00 13:40:00 13:49:00 13:50:00 

13 14:10:00   13:41:00 14:09:00 14:20:00 14:32:00 14:30:00 

14 13:10:00   12:50:00 13:14:00 13:26:00 13:31:00 13:30:00 

15 11:50:00   15:33:00 15:48:00 15:53:00 16:03:00 16:00:00 

16 10:50:00 10:24:00 10:28:00 10:51:00 11:04:00 11:12:00 11:08:00 

17 14:10:00 13:43:00 13:47:00 14:09:00 14:21:00 14:30:00 14:27:00 

18 9:50:00 9:10:00 9:12:00 9:35:00 9:45:00 9:53:00 9:53:00 

19 14:10:00 13:45:00 13:55:00 14:27:00 14:36:00 14:44:00 14:40:00 

20 11:50:00   11:25:00 11:41:00 11:50:00 11:56:00 11:55:00 
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2.1.3 Výpočetní mechanismus  

Vstupem do automatu TOBT jsou čtyři definované milníky a k nim připočtené výsledky 

statistické analýzy jednotlivých skupin dat. Oproti manuálnímu zadávání TOBT, kde agent 

pozemního odbavení může vyhodnotit změnu TOBT v jakýkoliv okamžik, jsou u automatu 

přesné časové události, ve kterých se vypočítá nové TOBT. To se porovná se stávajícím TOBT 

a v případě rozdílu více jak 5 minut je stanoveno nové TOBT. Automat, tedy na základě 

statistické analýzy historických dat vypočítává TOBT.  

 

Pro výpočetní mechanismus byla použita statistická analýza. Veškeré výpočty byly prováděny 

v programu Microsoft Excel. Výpočty byly prováděny pro každou skupinu dat (leteckou 

společnost) zvlášť, tudíž každá tato skupina má své jedinečné výsledné hodnoty, se kterými 

následně automat TOBT počítá při vytváření časů ukončení pozemního odbavení. U každé 

skupiny letů bylo nutné vyřadit cca 10 % letů, které vykazovaly anomálie oproti běžným letům 

a ve výpočtech by zaváděly velké nejistoty. 

 

 

I. Výpočet TOBTALDT 

𝑇𝑂𝐵𝑇𝐴𝐿𝐷𝑇 = 𝐴𝐿𝐷𝑇 + 𝑀𝑇𝑇𝑇 + 𝐸𝑋𝐼𝑇 

 

ALDT  – Reálný čas přistání letadla 

MTTT   –        Zde byly použity 2 možnosti. Data o hodnotách MTTT, která letiště Praha 

eviduje, se shodovala pouze s leteckou společností C. U leteckých společností 

A, B a D se MTTT neshodovalo s reálnými hodnotami ve zkoumaném období. 

Byl tedy použit medián MTTT všech letů. 

EXIT  –  Tato hodnota byla stanovena jako medián všech letů dané společnosti 

 

II. Výpočet TOBTAIBT 

𝑇𝑂𝐵𝑇𝐴𝐼𝐵𝑇 = 𝐴𝐼𝐵𝑇 +𝑀𝑇𝑇𝑇 

 

AIBT    –         Reálný čas, ve kterém letadlo zastavilo na odbavovacím místě 

MTTT  –         Je shodná s hodnotou MTTT z přechozího vzorce  
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III. Výpočet TOBTASBT 

𝑇𝑂𝐵𝑇𝐴𝑆𝐵𝑇 = 𝐴𝑆𝐵𝑇 + 𝑀𝑒(𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔) +𝑀𝑒(𝑇𝑂𝐵𝑇 − 𝐴𝐹𝐵𝑇) 

 

ASBT                  –  Skutečný čas, ve kterém byl zahájen nástup pasažérů na palubu.  

Me(Boarding)      –  Délku nástupu pasažérů dostaneme rozdílem hodnot AFBT a ASBT. 

Hodnota Boardingu je stanovena na medián všech časových hodnot 

nástupu pasažéru u konkrétní společnosti, pro kterou je automat 

programován. 

Me(TOBT-AFBT) –  Tato hodnota je vypočítána rozdílem posledního TOBT, které bylo vydáno 

agentem pozemního odbavení a časem, ve kterém byl ukončen nástup 

pasažérů. Hodnota, která byla použita v automatu TOBT je medián všech 

hodnot u konkrétní společnosti, pro kterou je automat programován. 

 

IV. Výpočet TOBTAFBT 

𝑇𝑂𝐵𝑇𝐴𝐹𝐵𝑇 = 𝐴𝐹𝐵𝑇 + 𝑀𝑒(𝑇𝑂𝐵𝑇 − 𝐴𝐹𝐵𝑇) 

 

AFBT                   –  Skutečný čas ukončení nástupu pasažérů na palubu 

Me(TOBT-AFBT) –  Medián všech hodnot u konkrétní společnosti, pro kterou je automat 

sestaven. 

 

Veškeré výpočty automatu ke všem letům jsou obsaženy v příloze 1.  
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3 Statistické vyhodnocení výsledků analýzy 

V této kapitole jsou porovnány automatem vypočítané časy TOBT se skutečnými hodnotami, 

které byly použity ve skutečném provozu. Vyhodnocení výsledku bude rozděleno do čtyř částí, 

jelikož experiment provádíme u čtyř leteckých společností. 

 

3.1 Letecká společnost – A 

Tabulka 10: TOBTA v jednotlivých milnících, letecká společnost – A  

  

TOBT 

ALDT 

Čas 
změny 

TOBT 

AIBT 
Čas 

změny 
TOBT 

ASBT 
Čas 

změny 
TOBT 

AFBT 
Čas 

změny 

Reálné 

TOBT AOBT 

1 15:28 14:38 15:29 14:45 15:28 14:54 15:31 15:20 15:30 15:33 

2 23:21 22:31 23:20 22:36 23:20 22:46 23:30 23:19 23:24 23:24 

3 22:07 21:17 22:04 21:20 22:07 21:33 22:04 21:53 22:20 22:09 

4 22:25 21:35 22:24 21:40 22:36 22:02 22:30 22:19 22:25 22:33 

5 22:27 21:37 22:29 21:45 21:41 21:07 22:32 22:21 22:35 22:35 

6 11:15 10:25 11:12 10:28 10:43 10:09 11:03 10:52 11:10 11:18 

7 21:56 21:06 21:53 21:09 21:57 21:23 22:01 21:50 21:58 21:58 

8 22:39 21:49 22:37 21:53 22:41 22:07 22:37 22:26 22:35 22:40 

9 22:45 21:55 22:44 22:00 22:47 22:13 22:52 22:41 22:50 22:54 

10 23:00 22:10 23:11 22:27 23:15 22:41 23:18 23:07 23:15 23:22 

11 22:03 21:13 22:01 21:17 21:35 21:01 22:09 21:58 22:05 22:09 

12 15:39 14:49 15:37 14:53 15:40 15:06 15:45 15:34 15:40 15:43 

13 16:00 15:10 15:59 15:15 16:00 15:26 16:07 15:56 15:55 15:59 

14 22:44 21:54 22:42 21:58 22:52 22:18 22:53 22:42 22:46 22:49 

15     16:06 15:22 16:20 15:46 16:20 16:09 16:18 16:20 

16     22:23 21:39 22:42 22:08 22:34 22:23 22:30 22:33 

17     22:43 21:59 22:47 22:13 22:51 22:40 22:47 22:48 

18     22:46 22:02 22:50 22:16 22:49 22:38 22:45 22:49 

19     16:56 16:12 17:00 16:26 17:00 16:49 17:02 17:02 

20     22:00 21:16 22:11 21:37 22:05 21:54 22:05 22:08 

 

Tabulka 11: Hodnoty pro výpočet, letecká společnost – A 

MTTT 

(letiště) 

MTTT 

Me(TOBT-AIBT) 
Me(Boarding) EXIT Me(TOBT-AFBT) 

0:35:00 0:44:00 0:23:00 0:06:00 0:11:00 

 

Hodnota MTTT používaná letištěm Praha se neshoduje s hodnotou MTTT vypočítanou ze 

všech letů tohoto dopravce. Pro vypočet TOBT byla v automatu použita hodnota  

MTTT = 47 minut. Hodnoty TOBT v jednotlivých milnících byly vypočítány podle vzorců 

z kapitoly 2.1.3.  
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V tabulce č. 10, lze vidět výsledné hodnoty TOBT, které vytvořil automat a lze je porovnat 

s poslední TOBT hodnotou, která byla u konkrétního letu v reálné situaci. U letů 15-20 chybí 

údaj TOBTALDT, důvodem je, že data o času přistání nebyla k dispozici, a proto je první TOBT 

v čase AIBT.  

 

Let číslo 3, vykazuje velké rozdíly mezi reálným TOBT a TOBT u automatu. V tabulce č. 9 lze 

vidět, že TOBT má hodnotu 22:20 a AOBT 22:09. Při úvaze, že TSAT ≥ TOBT a spouštění 

motorů lze žádat v rozmezí +/-5 min od TSAT. Není tedy možné, aby AOBT bylo o 11 minut 

dříve než TOBT. TSAT u tohoto letu byl stanoven na čas 22:05, lze předpokládat, že TOBT je 

v tomto případě určeno chybně a pokud budeme srovnávat automatem vypočítané TOBT 

s AOBT nebo TSAT odchylky jsou již minimální. Letů se stejnou situací se v poskytnutých 

datech vyskytovalo více.  

 

Další nesrovnalost je u letu číslo 13, kdy nástup pasažérů byl ukončen až po agentem určeném 

TOBT, proto zde automat zavedl chybu 12 minut od TOBTM. TOBTA generované 

v předchozích milnících jsou již přesnější a nevykazují větší chybu než 5 minut. Tato chyba se 

v celkových datech také často vyskytuje a je nejspíše způsobena chybným zadáváním časů 

zahájení a ukončení nástupu pasažérů, jelikož tyto údaje jsou zadávány ručně personálem 

letiště.  

 

U letu číslo 10 je opět vyšší nesrovnalost, tentokrát v čase ASBT. Tato nesrovnalost má stejný 

důvod jako nesrovnalost u letu číslo 13. U zbytku letů nebyli žádné větší nesrovnalosti. 
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Tabulka 12: Rozdíl TOBTA a TOBTM, hodnoty TOBT a TSAT, letecká společnost – A 

  

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(ALDT) 

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(AIBT) 

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(ASBT) 

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(AFBT) 

TOBT – manuál 

TSAT 1. 
Změna 

2. 
Změna 

3. 
Změna 

4. 
Změna 

5. 
Změna 

1 0:02 0:01 0:02 0:02 15:10 15:30    15:30 

2 0:03 0:04 0:04 0:06 23:02 23:02 23:15 23:24  23:24 

3 0:13 0:16 0:13 0:16 22:05 22:10 22:20   22:05 

4 0:00 0:01 0:11 0:03 22:05 22:18 22:25   22:34 

5 0:08 0:06 0:06 0:03 22:25 22:15 22:25 22:40 22:35 22:35 

6 0:05 0:02  0:07 10:45 10:50 11:10   11:10 

7 0:02 0:05 0:01 0:03 21:40 21:45 21:50 21:58  21:58 

8 0:04 0:02 0:06 0:02 22:20 22:23 22:30 22:35  22:39 

9 0:05 0:06 0:03 0:02 22:35 22:45 22:50   22:57 

10 0:15 0:04 0:00 0:03 22:45 23:05 23:15   23:15 

11 0:02 0:04 0:30 0:04 21:55 22:00 22:05   22:07 

12 0:01 0:03 0:00 0:05 15:20 15:25 15:35 15:40  15:46 

13 0:05 0:04 0:05 0:12 15:45 15:50 15:55   15:55 

14 0:02 0:04 0:06 0:07 22:30 22:40 22:45 22:46  22:46 

15  0:12 0:02 0:02 15:45 16:00 16:18   16:20 

16  0:07 0:12 0:04 21:50 22:20 22:30   22:30 

17  0:04 0:00 0:04 22:25 22:29 22:35 22:47  22:49 

18  0:01 0:05 0:04 22:15 22:40 22:32 22:40 22:45 22:45 

19  0:06 0:02 0:02 16:35 16:50 17:02   17:04 

20  0:05 0:06 0:00 21:55 21:50 22:00 22:30 22:05 22:07 

Me 0:02 0:04 0:04 0:03       

μ 0:04 0:04 0:06 0:04       

 

V tabulce č. 12 jsou zobrazeny rozdíly hodnot automatického TOBT a posledního TOBT 

vydaného agentem pozemního odbavení. V druhé části tabulky jsou zobrazeny veškeré časy 

TOBTM, které byli vydány agentem pozemního odbavení, lze přehledně vyčíst kolikrát bylo 

TOBT měněno. V posledním sloupečku tabulky nalezneme poslední aktualizaci TSAT. 

Veškeré hodnoty automatického TOBT, které jsou generovány v průběhu celého odbavení, 

jsou srovnávány s posledním vydaným TOBTM. Většina hodnot vychází s rozdílem ne větším, 

než je 5 minut. Pokud porovnáme se sloupečky TOBTM, lze vidět, že hodnoty dřívějších TOBTM 

nedosahují přesnosti automatu TOBT.   

 

U Δ TOBT – TOBTAFBT mělo 62 % letů menší rozdíl hodnot než 5 minut a 86 %  menší 

rozdíl než 10 minut.  U tohoto leteckého dopravce bylo 71 % z celkového množství letů 

zpožděno o více jak 10 minut.  
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Tabulka 13: Průměrné hodnoty rozdílů TOBTA a TOBTM 

  

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(ALDT) 

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(AIBT) 

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(ASBT) 

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(AFBT) 

Průměr 0:08:21 0:07:59 0:09:59 0:04:44 

Medián 0:07:00 0:07:00 0:08:00 0:04:00 

 

V tabulce č. 13 jsou vypočteny aritmetické průměry a mediány všech 359 letů. Automatem 

vypočtené TOBT je opět porovnáno s posledním, tedy s nejpřesnějším, TOBT od agenta 

pozemního odbavení. Tato tabulka vykazuje horší hodnoty než tabulka č. 11 s výběrem 20 

letů, a to z důvodu, že v této jsou tabulce započítány i lety, které měli například větší zpoždění, 

či vykazovali nějaké nesrovnalosti, které byli popsány u tabulky č. 9. Ale i tak automat podle 

těchto statistických dat predikuje velmi přesné TOBT.  

 

Tabulka 14: Porovnání prvních hodnot TOBT, letecká společnost– A 

 

První TOBT Rozdíl 
prvních 
TOBT 

Rozdíl prvního 
TOBTA-

posledního 
TOBTM 

Rozdíl časů 
vydání u 
prvních 
TOBT 

AUTOMAT 
Čas 

změny 
MANUAL 

Čas 
změny 

1 15:28:00 14:38:00 15:10:00 13:27:30 0:18:00 0:02:00 1:10:30 

2 23:21:00 22:31:00 23:02:00 21:07:20 0:19:00 0:03:00 1:23:40 

3 22:07:00 21:17:00 22:05:00 20:25:00 0:02:00 0:02:00 0:52:00 

4 22:25:00 21:35:00 22:05:00 20:57:00 0:20:00 0:00:00 0:38:00 

5 22:27:00 21:37:00 22:25:00 20:10:00 0:02:00 0:08:00 1:27:00 

6 11:15:00 10:25:00 10:45:00 9:14:20 0:30:00 0:05:00 1:10:40 

7 21:56:00 21:06:00 21:40:00 21:18:40 0:16:00 0:02:00 -0:12:40 

8 22:39:00 21:49:00 22:20:00 21:43:40 0:19:00 0:04:00 0:05:20 

9 22:45:00 21:55:00 22:35:00 21:43:50 0:10:00 0:05:00 0:11:10 

10 23:00:00 22:10:00 22:45:00 22:17:20 0:15:00 0:15:00 -0:07:20 

11 22:03:00 21:13:00 21:55:00 21:34:20 0:08:00 0:02:00 -0:21:20 

12 15:39:00 14:49:00 15:20:00 14:02:50 0:19:00 0:01:00 0:46:10 

13 16:00:00 15:10:00 15:45:00 14:35:30 0:15:00 0:05:00 0:34:30 

14 22:44:00 21:54:00 22:30:00 20:42:20 0:14:00 0:02:00 1:11:40 

15 16:06:00 15:22:00 15:45:00 14:12:29 0:21:00 0:12:00 1:09:31 

16 22:23:00 21:39:00 21:50:00 19:48:30 0:33:00 0:07:00 1:50:30 

17 22:43:00 21:59:00 22:25:00 21:41:59 0:18:00 0:04:00 0:17:01 

18 22:46:00 22:02:00 22:15:00 21:16:30 0:31:00 0:01:00 0:45:30 

19 16:56:00 16:12:00 16:35:00 14:50:40 0:21:00 0:06:00 1:21:20 

20 22:00:00 21:16:00 21:55:00 20:22:10 0:05:00 0:05:00 0:53:50 

 

V tabulce č. 14 ve sloupci “Rozdíl prvních TOBT“ jsou uvedeny rozdíly hodnot TOBT – manuál 

a TOBT – automat. Rozdíly prvních vydaných TOBT jsou velmi rozdílné, proto je do tabulky 
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přidán sloupec “Rozdíl prvního TOBTA-posledního TOBTM“, kde je porovnáváno první TOBT 

automat s poslední TOBT manuál. Z toho tedy plyne, že automat vydává první TOBT později 

než agent pozemního odbavení (viz poslední sloupec tabulky č. 11), ale automat má první 

hodnotu TOBT daleko přesnější. U 3 letů z těchto 20 vybraných automat TOBT vypočítal první 

TOBT dříve než agent pozemního odbavení.  

 

Tabulka 15: Porovnání posledních změn TOBT, letecká společnost – A 

 

Poslední TOBT 
Rozdíl 
TOBT 

Rozdíl 
počtu 
změn 

Rozdíl 
časů 

vydání 
TOBT 

AUTOMAT 
Čas 

změny 
Počet 
změn 

MANUAL 
Čas 

změny 
Počet 
změn 

1 15:28 14:38 0 15:30 15:13 1 0:02 1 0:35:30 

2 23:30 23:19 1 23:24 23:21 3 0:06 2 0:02:10 

3 22:04 21:53 1 22:20 22:15 2 0:16 1 0:22:30 

4 22:30 22:19 2 22:25 22:21 2 0:05 0 0:02:00 

5 22:32 22:21 1 22:35 22:29 4 0:03 3 0:08:30 

6 11:03 10:52 1 11:10 10:55 2 0:07 1 0:03:50 

7 21:56 21:06 0 21:58 21:53 3 0:02 3 0:47:50 

8 22:39 21:49 0 22:35 22:32 3 0:04 3 0:43:40 

9 22:52 22:41 1 22:50 22:47 2 0:02 1 0:06:00 

10 23:18 23:07 2 23:15 23:10 2 0:03 0 0:03:40 

11 22:09 21:58 1 22:05 22:01 2 0:04 1 0:03:20 

12 15:45 15:34 1 15:40 15:36 3 0:05 2 0:02:30 

13 16:00 15:10 0 15:55 15:53 2 0:05 2 0:43:10 

14 22:52 22:18 0 22:46 22:43 3 0:06 3 0:25:20 

15 16:20 15:46 1 16:18 16:14 2 0:02 1 0:28:00 

16 22:34 22:23 1 22:30 22:09 2 0:04 1 -00:13:00 

17 22:51 22:40 1 22:47 22:45 3 0:04 2 0:05:10 

18 22:46 22:02 0 22:45 22:40 4 0:01 4 0:38:50 

19 16:56 16:12 0 17:02 16:58 2 0:06 2 0:46:20 

20 22:05 21:54 1 22:05 22:03 4 0:00 0 0:09:10 
      Průměr 4:21 1,65 0:18:13 

 

Tabulka č. 15 ukazuje výsledné časy TOBT automat i manuál. V tabulce jsou uvedeny i 

celkové počty změn času TOBT před vydáním finálního času. V posledních třech sloupcích je 

uvedeno porovnání mezi jednotlivými hodnotami. Rozdíly mezi jednotlivými TOBT jsou již 

popsány v předchozích odstavcích, důležité údaje v této tabulce jsou rozdíly mezi počtem 

změn a rozdíl času, kdy bylo TOBT vydáno. Až na let č.16 lze vidět, že automat vydal hodnotu 

TOBT dříve, než ji vydal agent pozemního odbavení, a to v průměru o 18 minut dříve. U všech 

letů automat provedl méně, či stejný počet změnu časů TOBT. V průměru má automat o 1,65 

změny méně.  
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3.2 Letecká společnost – B 

Tabulka 16: TOBTA v jednotlivých milnících, letecká společnost – B 

 TOBT 

ALDT 

Čas 
změny 

TOBT 

AIBT 
Čas 

změny 
TOBT 

ASBT 
Čas 

změny 
TOBT 

AFBT 
Čas 

změny 

Reálné 

TOBT AOBT 

1 12:36 11:23 12:42 11:29 12:19 11:47 12:19 12:05 12:20 12:14 

2   3:15 2:02 6:09 5:37 6:22 6:08 6:25 6:41 

3   
11:31 10:18 12:33 12:01 13:20 13:06 13:20 13:29 

4   2:20 1:07 8:52 8:20 8:53 8:39 8:51 8:51 

5 14:09 12:56 14:18 13:05 15:16 14:44 15:13 14:59 15:10 15:15 

6 7:44 6:31 7:48 6:35 7:59 7:27 7:59 7:45 7:57 7:57 

7 11:13 10:00 11:18 10:05 11:18 10:46 11:08 10:54 11:09 11:10 

8 11:08 9:55 11:12 9:59 11:21 10:49 11:40 11:26 11:40 12:29 

9 12:08 10:55 12:14 11:01 12:01 11:29 12:07 11:53 12:05 12:19 

10 14:08 12:55 14:15 13:02 14:02 13:30 14:08 13:54 14:00 14:11 

11 18:57 17:44 19:03 17:50 18:51 18:19 19:02 18:48 19:00 19:15 

12 20:13 19:00 20:16 19:03 20:18 19:46 20:20 20:06 20:20 20:23 

13 19:25 18:12 19:28 18:15 19:15 18:43 19:25 19:11 19:22 19:20 

14   21:16 20:03 21:13 20:41 22:44 22:30 22:45 22:38 

15   17:27 16:14 16:23 15:51 17:18 17:04 17:19 17:25 

16   1:31 0:18 1:35 1:03 1:28 1:14 1:25 1:28 

17   19:16 18:03 19:26 18:54 19:26 19:12 19:26 19:27 

18   12:15 11:02 12:31 11:59 12:42 12:28 13:20 12:35 

19   20:11 18:58 20:17 19:45 20:13 19:59 20:15 20:16 

20   20:53 19:40 20:44 20:12 20:42 20:28 20:47 20:48 

 

Tabulka 17: Hodnoty pro výpočet TOBTA, letecká společnost – B  

MTTT 

(letiště) 

MTTT 

Me(TOBT-AIBT) 
Me(Boarding) EXIT Me(TOBT-AFBT) 

1:00:00 1:13:00 0:18:00 0:06:00 0:14:00 

 

Hodnota MTTT se u této společnosti opět neshoduje s hodnotou vypočítanou ze všech letů 

tohoto dopravce. Pro výpočet hodnot TOBTA byla použita hodnota MTTT = 1:13:00.  

 

Tabulka č. 16 ukazuje veškeré časy TOBT, které automat TOBT vypočítal v jednotlivých 

milnících podle vzorců z kapitoly 2.1.3. Ukazuje také časy, ve kterých jednotlivé TOBTA byly 

vypočítány. U letů 2-4 a 14-20 chybí vypočtený údaj TOBTALDT, jelikož nebyl u těchto letů 

poskytnut čas přistání. Let č. 18, podobně jako let číslo 3 u letecké společnosti – A, vykazuje 

velké rozdíly mezi TOBT automatem a posledním TOBTM. Tento let má stanovenou  

hodnotu TOBT mnohem později, než je AOBT, tudíž není možné, aby AOBT 

bylo o více než 5 minut před hodnotou TOBT. Tento let je tedy v dalších tabulkách  
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porovnáván s hodnotou AOBT.  

 

U letů 2,3,4 a 5 jsou velké rozdíly u hodnot TOBTALDT a TOBTAIBT, jelikož u těchto letů 

neprobíhal standartní turn-round. Tedy hned po přistání neprobíhalo odbavení dalšího letu, 

ale letadlo čekalo delší dobu na letišti na další let. U letu číslo 14 u TOBTAIBT a TOBTASBT jsou 

velké rozdíly oproti reálnému TOBT z důvodu většího zpoždění letu kvůli zhoršeným 

povětrnostním podmínkám na letišti.  

 

U letu č. 15 je velký rozdíl u hodnoty TOBTASBT, je to z důvodu chybného zadání času zahájení 

nástupu pasažérů na palubu. Lze vidět podle času, který je uveden jako čas změny a značí 

začátek nástupu pasažérů, který započal ještě před dojetím letadla k odbavovacímu stání 

(AIBT).  

 

Tabulka 18: Rozdíl TOBTA a TOBTM, hodnoty TOBTA a TSAT, letecká společnost – B 

  

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(ALDT) 

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(AIBT) 

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(ASBT) 

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(AFBT) 

TOBT – manuál 

TSAT 1. 
Změna 

2.  
Změna 

3. 
Změna 

4. 
Změna 

5. 
Změna 

1 0:16 0:22 0:01 0:01 11:50 11:55 12:00 12:10 12:20 12:17 

2 - - 0:16 0:03 0:05 0:10 0:30 6:10 6:25 1:39 

3 - - 0:47 0:00 12:45 12:55 13:00 13:05 13:20 13:01 

4 - - 0:01 0:02 6:20 6:20 8:45 8:45 8:51 8:51 

5 1:01 0:52 0:06 0:03 14:05 14:15 14:45 15:00 15:10 15:10 

6 0:13 0:09 0:02 0:02 7:15 7:30 7:40 7:46 7:57 7:57 

7 0:04 0:09 0:09 0:01 10:55 10:55 11:09   11:14 

8 0:32 0:28 0:19 0:00 11:20 11:25 11:35 11:40 11:40 12:29 

9 0:03 0:09 0:04 0:02 11:30 11:50 12:13 12:10 12:05 12:15 

10 0:08 0:15 0:02 0:08 13:35 13:50 13:45 13:55 14:00 14:10 

11 0:03 0:03 0:09 0:02 18:40 19:00 18:40 18:50 19:00 19:14 

12 0:07 0:04 0:02 0:00 19:40 19:40 20:00 20:05 20:20 20:27 

13 0:03 0:06 0:07 0:03 18:55 19:00 19:00 19:10 19:22 19:10 

14 - 1:14 1:17 0:01 20:50 21:15 22:00 22:30 22:45 21:34 

15 - 0:08 - 0:01 15:20 16:50 17:00 17:19  17:25 

16 - 0:06 0:10 0:03 1:05 1:10 1:20 1:25  1:30 

17 - 0:10 0:00 0:00 18:50 19:15 19:20 19:26  19:26 

18 - 0:20 0:04 0:07 12:20 13:00 13:10 13:20  13:11 

19 - 0:04 0:02 0:02 19:55 20:05 20:30 20:09 20:15 20:20 

20 - 0:06 0:03 0:05 19:50 20:00 20:35 20:30 20:47 20:48 

Me 0:07 0:09 0:04 0:02       

μ 0:09 0:10 0:08 0:02       
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V tabulce č. 18 jsou zobrazeny rozdíly hodnot automatického TOBT a posledního TOBT 

vydaného agentem pozemního odbavení. V druhé části tabulky jsou zobrazeny časy TOBT, 

které byly vydány agentem pozemního odbavení. U letů 3,12 a 20 bylo změn více než je 

uvedeno v tabulce. Čas byl u těchto letů změněn celkem 6x a poslední hodnota je hodnota 

posledního TOBT. U letu 2 proběhlo celkem 7 změn a také poslední hodnota je konečná 

hodnota TOBT. Opět lze vidět, že u většiny časů jsou rozdíly hodnot minimální a po porovnání 

tabulky č. 15 a č. 17, lze vidět že i hodnoty dřívějších TOBTA jsou přesnější než dřívější hodnoty 

TOBTM. V dolní části tabulky je uveden aritmetický průměr a medián rozdílu TOBT těchto 20 

letů.  

 

Tabulka 19: Průměrné hodnoty rozdílů TOBTA a TOBTM, letecká společnost – B 

  

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(ALDT) 

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(AIBT) 

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(ASBT) 

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(AFBT) 

Průměr 0:28:04 0:21:56 0:09:23 0:04:24 

Medián 0:14:00 0:17:00 0:09:00 0:04:00 

 

 

V tabulce č. 19 jsou vypočteny aritmetické průměry a mediány všech 2912 letů. Automatem 

vypočtené TOBT je opět porovnáno s posledním, tedy s nejpřesnějším TOBTM. Tabulka 

vykazuje zhoršené hodnoty oproti tabulce předchozí, jelikož jsou zde veškeré lety. Jsou zde i 

lety, které byli zpožděny nebo u kterých byli vyplněny špatné časové údaje, jako na příklad u 

letu č. 15.  

 

U hodnot Δ TOBT – TOBTAFBT bylo celkem 70 % letů s menším rozdílem než 5 minut a 

86 % s rozdílem menším než 10 minut. 50 % z celkového množství letů mělo zpoždění 

více jak 10 minut.  
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Tabulka 20: Porovnání prvních hodnot TOBT, letecká společnost – B 

 

První TOBT Rozdíl 
prvních 
TOBT 

Rozdíl prvního 
TOBTA-

posledního 
TOBTM 

Rozdíl časů 
vydání u 
prvních 
TOBT 

AUTOMAT 
Čas 

změny 
MANUAL 

Čas 
změny 

1 12:36:00 11:23:00 11:50:00 10:25:40 0:46:00 0:16 0:57:20 

2 3:15:00 2:02:00 0:05:00 23:24:10 3:10:00 0:16 2:37:50 

3 11:28:00 10:15:00 12:45:00 10:06:20 1:17:00 0:47 0:08:40 

4 8:52:00 8:20:00 6:20:00 4:29:00 2:32:00 0:01 3:51:00 

5 14:09:00 12:56:00 14:05:00 13:00:01 0:04:00 1:01 -0:04:01 

6 7:44:00 6:31:00 7:15:00 4:23:09 0:29:00 0:13 2:07:51 

7 11:13:00 10:00:00 10:55:00 8:49:50 0:18:00 0:04 1:10:10 

8 11:08:00 9:55:00 11:20:00 9:06:20 0:12:00 0:32 0:48:40 

9 12:08:00 10:55:00 11:30:00 8:45:00 0:38:00 0:03 2:10:00 

10 14:08:00 12:55:00 13:35:00 11:21:30 0:33:00 0:08 1:33:30 

11 18:57:00 17:44:00 18:40:00 17:17:50 0:17:00 0:03 0:26:10 

12 20:13:00 19:00:00 19:40:00 16:47:20 0:33:00 0:07 2:12:40 

13 19:25:00 18:12:00 18:55:00 17:12:30 0:30:00 0:03 0:59:30 

14 21:16:00 20:03:00 20:50:00 17:25:40 0:26:00 0:01 2:37:20 

15 17:27:00 16:14:00 15:20:00 13:54:10 2:07:00 0:06 2:19:50 

16 1:31:00 0:18:00 1:05:00 22:37:30 0:26:00 0:10 1:40:30 

17 19:16:00 18:03:00 18:50:00 16:32:50 0:26:00 0:20 1:30:10 

18 12:15:00 11:02:00 12:20:00 9:25:50 0:05:00 0:04 1:36:10 

19 20:11:00 18:58:00 19:55:00 16:52:50 0:16:00 0:06 2:05:10 

20 20:53:00 19:40:00 19:50:00 17:00:30 1:03:00 0:08 2:39:30 

 

Stejně jako u společnosti – A, tak v tabulce č. 20, lze vidět, že automat TOBT vydává první 

TOBT později než agent pozemního odbavení, ale zato jsou časy vydané automatem mnohem 

přesnější. Přesnost první TOBTA, lze vidět ve sloupci Rozdíl prvního TOBTA – posledního 

TOBTM, kde je porovnáno první TOBT automat s poslední TOBT manuál. Pouze u letu číslo 5 

automat vydal TOBT dříve než agent pozemního odbavení, ovšem toto TOBT není přesné a 

oproti poslednímu TOBT se liší o více než hodinu. Je to z důvodu zpoždění u tohoto letu. Tento 

let byl zpožděn o 70 minut z důvodu pozdního zahájení nástupu pasažérů. Automat toto 

zpoždění nedokáže predikovat, proto chyba odpovídá i zpoždění. Časy TOBTA vypočítané 

v dalších milnících jsou již velmi přesné.  
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Tabulka 21: Porovnání poslední změn TOBT, , letecká společnost – B 

 

Poslední TOBT 
Rozdíl 
TOBT 

Rozdíl 
počtu 
změn 

Rozdíl 
časů 

vydání 
TOBT 

AUTOMAT 
Čas 

změny 
Počet 
změn 

MANUAL 
Čas 

změny 
Počet 
změn 

1 12:19 11:47 2 12:20 12:16 4 0:01 2 0:29:50 

2 6:22 6:08 3 6:25 6:21 6 0:03 3 0:13:30 

3 13:20 13:06 3 13:20 13:17 5 0:00 2 0:11:00 

4 8:52 8:20 0 8:51 8:47 4 0:01 4 0:27:40 

5 15:13 14:59 3 15:10 14:40 4 0:03 1 -0:18:30 

6 7:59 7:27 2 7:57 7:52 4 0:02 2 0:25:40 

7 11:13 10:00 1 11:09 11:04 3 0:04 2 1:04:40 

8 11:40 11:26 3 11:40 11:50 4 0:00 1 0:24:20 

9 12:08 10:55 0 12:05 12:02 4 0:03 4 1:07:10 

10 14:02 13:30 2 14:00 14:00 4 0:02 2 0:30:00 

11 18:57 17:44 3 19:00 18:58 4 0:03 1 0:10:50 

12 20:18 19:46 2 20:20 20:17 5 0:02 3 0:31:10 

13 19:25 18:12 0 19:22 19:18 4 0:03 4 1:06:10 

14 22:44 22:30 2 22:45 22:27 4 0:01 2 -0:02:20 

15 17:18 17:04 1 17:19 17:15 3 0:01 2 0:11:20 

16 1:28 1:14 2 1:25 1:19 3 0:03 1 0:05:10 

17 19:26 18:54 1 19:26 19:21 3 0:00 2 0:27:49 

18 12:31 11:59 1 12:35 13:16 3 0:04 2 1:17:00 

19 20:11 18:58 0 20:15 20:06 4 0:04 4 1:08:10 

20 20:42 20:28 1 20:47 20:43 5 0:05 4 0:15:50 
      Průměr 0:02:15 2,4 0:29:19 

 

V tabulce č. 21 jsou zobrazeny poslední vydané TOBT vybraných 20 letů letecké  

společnosti – B. Hodnoty TOBTA a TOBTM jsou si opět velmi blízké.  V tabulce lze vidět počty 

změn TOBTA i počty změn TOBTM. Porovnáním těchto hodnot bylo zjištěno, že automat TOBT 

u všech letů měl menší počet změn času TOBT, a to v průměrů o 2,4 změny. Automat TOBT 

u všech letů kromě letu 5 a 14 vypočetl poslední změnu TOBT dřív, a to v průměru o 29 minut, 

než tomu bylo při manuálním zadání. Let číslo 18, jak je již zmíněno výše, má za poslední 

hodnotu TOBTM dosazenou hodnotu AOBT.  
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3.3 Letecká společnost – C 

Tabulka 22: TOBTA v jednotlivých milnících, letecká společnost – C 

  

TOBT 

ALDT 

Čas 
změny 

TOBT 

AIBT 
Čas 

změny 
TOBT 

ASBT 
Čas 

změny 
TOBT 

AFBT 
Čas 

změny 

Reálné 

TOBT AOBT 

1 13:43 12:52 14:05 13:20 14:05 13:39 13:58 13:49 14:05 14:04 

2 21:03 20:12 21:02 20:17 21:03 20:37 20:56 20:47 20:56 20:59 

3 11:23 10:32 11:43 10:58 11:16 10:50 11:33 11:24 11:36 11:46 

4 13:55 13:04 13:53 13:08 13:52 13:26 13:48 13:39 13:48 13:52 

5 14:01 13:10 14:16 13:31 14:15 13:49 14:10 14:01 14:15 14:31 

6 17:00 16:09 16:59 16:14 17:02 16:36 17:06 16:57 17:05 17:18 

7 11:13 10:22 11:10 10:25 11:10 10:44 11:14 11:05 11:10 11:12 

8 20:47 19:56 20:47 20:02 20:52 20:26 21:01 20:52 20:50 21:01 

9   11:23 10:38 11:17 10:51 11:12 11:03 11:15 11:30 

10   13:39 12:54 13:44 13:18 13:40 13:31 13:45 13:40 

11   17:09 16:24 17:11 16:45 17:12 17:03 17:13 17:40 

12   20:50 20:05 20:49 20:23 20:47 20:38 20:50 20:48 

13 
  11:12 10:27 11:13 10:47 11:13 11:04 11:15 11:11 

14   14:06 13:21 14:03 13:37 14:02 13:53 13:55 14:22 

15 
  17:05 16:20 17:13 16:47 17:18 17:09 17:15 17:27 

16   11:07 10:22 11:11 10:45 11:07 10:58 11:08 11:06 

17   11:10 10:25 11:13 10:47 11:10 11:01 11:12 11:12 

18   13:28 12:43 13:39 13:13 13:40 13:31 13:40 13:35 

19   21:54 21:09 21:55 21:29 22:09 22:00 22:10 22:14 

20 
  16:00 15:15 15:59 15:33 16:07 15:58 16:00 16:03 

 

 

Tabulka 23: Hodnoty pro výpočet TOBTA, letecká společnost – C 

MTTT 

(letiště) 

MTTT 

Me(TOBT-AIBT) 
Me(Boarding) EXIT Me(TOBT-AFBT) 

0:45:00 0:49:00 0:17:00 0:06:00 0:09:00 

 

U této jako jediné letecké společnosti bylo pro výpočet hodnot TOBTA použito MTTT, které 

eviduje letiště Praha, jelikož hodnota se příliš nelišila od hodnoty vypočítaného MTTT.  

 

V tabulce č. 22 jsou hodnoty TOBT vypočtené automatem podle vzorců z kapitoly 2.1.3. 

Nejedná se o nízkonákladovou společnost, ale běžného leteckého dopravce. Dopravci tohoto 

typu lépe dodržují přesněji stanovené časy a obecně mají méně zpoždění. To je i nejspíše 

důvodem toho, že hodnoty TOBTA, jsou daleko přesnější a vykazují méně nesrovnalostí. U 

letů 9-20 chybí časy TOBTALDT, jelikož u těchto letů nebyly k dispozici časy přistání.  
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Jednou nesrovnalostí u těchto 20 letů je chybně zadán čas AIBT nebo ASBT. U letu číslo 3, 

kdy k zahájení nástupu pasažérů mělo dojít ještě před samotným dojetím na místo odbavení 

(AIBT). Samotný čas od přistání až po dojetí ke stojánce (AIBT-ALDT), se jeví také delší oproti 

průměru 6 minut. To ovšem může být způsobeno provozem na letišti, či například špatnému 

plánováním a plnému obsazení všech stojánek v čase přistání tohoto letu. Druhá nesrovnalost 

je u letu číslo 8, kde ukončení nástupu pasažérů nastalo až po čase TOBTM, proto automat 

vypočetl rozdílné TOBT.  

 

Tabulka 24: Rozdíl TOBTA a TOBTM, hodnoty TOBTA a TSAT, letecká společnost – C  

  

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(ALDT) 

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(AIBT) 

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(ASBT) 

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(AFBT) 

TOBT – manuál 

TSAT 1. 
Změna 

2. 
Změna 

3. 
Změna 

4. 
Změna 

5. 
Změna 

1 0:22 0:00 0:00 0:07 13:45 13:45 14:05   14:05 

2 0:07 0:06 0:07 0:00 20:50 21:02 20:56   21:02 

3 0:13 0:07 0:20 0:03 11:15 11:15 11:43 11:36  11:43 

4 0:07 0:05 0:04 0:00 13:45 13:53 13:48   13:48 

5 0:14 0:01 0:00 0:05 13:45 13:45 13:55 14:05 14:10 14:34 

6 0:05 0:06 0:03 0:01 17:15 17:05    17:18 

7 0:03 0:00 0:00 0:04 11:15 11:05 11:10   11:10 

8 0:03 0:03 0:02 0:11 20:50 20:55 20:50   20:56 

9  0:08 0:02 0:03 11:15     11:34 

10  0:06 0:01 0:05 13:45     13:45 

11  0:04 0:02 0:01 17:13     17:44 

12  0:00 0:01 0:03 20:50     20:50 

13  0:03 0:02 0:02 11:15     11:15 

14  0:11 0:08 0:07 13:55     14:25 

15  0:10 0:02 0:03 17:15     17:25 

16  0:01 0:03 0:01 11:15 11:08    11:08 

17  0:02 0:01 0:02 11:20 11:12    11:12 

18  0:12 0:01 0:00 13:45 13:40    13:40 

19  0:16 0:15 0:01 21:54 22:10    22:10 

20  0:00 0:01 0:07 16:05 16:05 16:00   16:15 

Me 0:07 0:04 0:02 0:03       

μ 0:09 0:05 0:03 0:03       

 

V tabulce č. 24, v její levé části je opět porovnání časů TOBTA v jednotlivých milnících 

s posledním časem TOBTM. Časy, i v milnících jako je ALDT a AIBT, se příliš neliší od 

posledního TOBTM. V prostřední časti tabulky jsou časy TOBTM a jejich změny. U této 

společnosti je oproti předchozím společnostem méně změn TOBTM, nejspíše protože se jedná 

o běžného dopravce. Nízkonákladové dopravní společnosti májí obvykle vytíženější letadla a 

kratší časy na odbavení, kde zpoždění jednoho letu může vyvolat řetězovou reakci a narušit 
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tak celý letový plán společnosti. V dolní části tabulky je uveden aritmetický průměr a medián 

TOBTA těchto 20 letů.  

 

Tabulka 25: Průměrné hodnoty rozdílů TOBTA a TOBTM, letecká společnost – C 

  

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(ALDT) 

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(AIBT) 

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(ASBT) 

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(AFBT) 

Průměr 0:07:15 0:06:43 0:07:04 0:04:15 

Medián 0:05:00 0:05:00 0:04:00 0:03:00 

 

Tabulka č. 25 ukazuje vypočtený aritmetický průměr a medián rozdílu TOBTA v jednotlivých 

milnících oproti posledním TOBTM. Celkem je v těchto hodnotách počítáno s 265 lety. Oproti 

údajům z předchozí tabulky, tato tabulka nevykazuje o moc horší hodnoty, i když v tabulce se 

všemi lety se mohou vyskytovat chybné údaje, které zhoršují přesnost této statistické analýzy.  

Přesnost posledního TOBTA byla u 75 % letů +/- 5 minut a u 90 % letů +/- 10 minut.  

Zpožděno o více jak 10 minut bylo 34 % všech letů. 

 

Tabulka 26: Porovnání prvních hodnot TOBT, letecká společnost – C 

 

První TOBT Rozdíl 
prvních 
TOBT 

Rozdíl prvního 
TOBTA-

posledního 
TOBTM 

Rozdíl časů 
vydání u 
prvních 
TOBT 

AUTOMAT 
Čas 

změny 
MANUAL 

Čas 
změny 

1 13:43:00 12:52:00 13:45:00 11:50:10 0:02:00 0:22 1:01:50 

2 21:03:00 20:12:00 20:50:00 19:26:50 0:13:00 0:07 0:45:10 

3 11:23:00 10:32:00 11:15:00 9:36:20 0:08:00 0:13 0:55:40 

4 13:55:00 13:04:00 13:45:00 11:40:20 0:10:00 0:07 1:23:40 

5 14:01:00 13:10:00 13:45:00 12:13:40 0:16:00 0:14 0:56:20 

6 17:00:00 16:09:00 17:15:00 15:08:20 0:15:00 0:05 1:00:40 

7 11:13:00 10:22:00 11:15:00 9:00:31 0:02:00 0:03 1:21:29 

8 20:47:00 19:56:00 20:50:00 18:52:10 0:03:00 0:03 1:03:50 

9 11:23:00 10:38:00 11:15:00 9:12:40 0:08:00 0:08 1:25:20 

10 13:39:00 12:54:00 13:45:00 11:29:30 0:06:00 0:06 1:24:30 

11 17:09:00 16:24:00 17:13:00 14:53:10 0:04:00 0:04 1:30:50 

12 20:50:00 20:05:00 20:50:00 18:39:10 0:00:00 0:00 1:25:50 

13 11:12:00 10:27:00 11:15:00 8:54:50 0:03:00 0:03 1:32:10 

14 14:06:00 13:21:00 13:55:00 11:45:40 0:11:00 0:11 1:35:20 

15 17:05:00 16:20:00 17:15:00 14:55:49 0:10:00 0:10 1:24:11 

16 11:07:00 10:22:00 11:15:00 9:14:49 0:08:00 0:01 1:07:11 

17 11:10:00 10:25:00 11:20:00 9:13:40 0:10:00 0:02 1:11:20 

18 13:28:00 12:43:00 13:45:00 11:22:20 0:17:00 0:12 1:20:40 

19 21:54:00 21:09:00 21:54:00 21:38:50 0:00:00 0:16 -0:19:10 

20 16:00:00 15:15:00 16:05:00 13:52:10 0:05:00 0:00 1:22:50 
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V tabulce č. 26 lze vidět, že automat, až na let číslo 19, vydal první TOBT později, než bylo 

TOBT zadáno manuálně, a to z důvodu limitace automatu, jelikož první TOBT je vydáno až 

v čase přistání. U této letecké společnosti jsou časy prvních TOBTA a TOBTM velmi blízké času 

posledního TOBTM. Důvodem je opět nejspíše to, že se jedná o leteckou společnost, která 

lépe dodržuje časy letů a vykazuje menší zpoždění.  

 

Tabulka 27: Porovnání posledních změn TOBT, letecká společnost – C 

 

Poslední TOBT 
Rozdíl 
TOBT 

Rozdíl 
počtu 
změn 

Rozdíl 
časů 

vydání 
TOBT 

AUTOMAT 
Čas 

změny 
Počet 
změn 

MANUAL 
Čas 

změny 
Počet 
změn 

1 14:05 13:20 1 14:05 13:27 2 0:00 1 0:07:00 

2 20:56 20:47 3 20:56 20:52 2 0:00 -1 0:05:10 

3 11:33 11:24 3 11:36 11:33 3 0:03 0 0:09:10 

4 13:53 13:08 1 13:48 13:43 2 0:05 1 0:35:10 

5 14:16 13:31 0 14:15 13:34 4 0:01 4 0:03:10 

6 17:02 16:36 1 17:05 16:59 1 0:03 0 0:23:10 

7 11:13 10:22 0 11:10 10:10 2 0:03 2 -0:11:50 

8 20:47 19:56 0 20:50 20:47 2 0:03 2 0:51:00 

9 11:17 10:51 1 11:15 9:00 0 0:02 -1 -1:50:29 

10 13:44 13:18 1 13:45 11:29 0 0:01 -1 -1:48:30 

11 17:09 16:24 0 17:13 14:53 0 0:04 0 -1:30:50 

12 20:50 20:05 0 20:50 18:39 0 0:00 0 -1:25:50 

13 11:12 10:27 0 11:15 8:54 0 0:03 0 -1:32:10 

14 14:02 13:53 1 13:55 11:45 0 0:07 -1 -2:07:20 

15 17:13 16:47 1 17:15 14:55 0 0:02 -1 -1:51:11 

16 11:07 10:22 0 11:08 10:27 1 0:01 1 0:05:00 

17 11:10 10:25 0 11:12 10:44 1 0:02 1 0:19:20 

18 13:40 13:31 1 13:40 13:32 1 0:00 0 0:01:00 

19 22:09 22:00 1 22:10 21:57 1 0:01 0 -0:03:00 

20 16:00 15:15 0 16:00 15:29 2 0:00 2 0:14:20 
      Průměr 0:02:03 0,45 - 0:29:19 

 

V tabulce č. 27, jde vidět, že TOBTA a TOBTM jsou si velmi blízké, jak v posledním čase, tak i 

v počtu změn časů. Jelikož tento letecký dopravce, který je velmi přesný v dodržování 

stanovených časů, bylo by jistě prospěšné přidat do automatu TOBT ještě jeden milník a to 

EOBT. U letů 9-15 neproběhla totiž, žádná změna TOBTM a bylo vydáno pouze jedno, které 

tedy bylo i konečným TOBT. Časy TOBTM u těchto letů byly vydány dlouho před ALDT, prvním 

milníkem, kde automat vypočítává TOBT, proto by bylo užitečné u těchto letů přidat milník 

podání letového plánu, kde by automat predikoval TOBT podle uvedeného času EOBT 

v letovém plánu. Časy EOBT pro tuto společnost jsou v tabulce č. 8. Jelikož časy EOBT jsou 



66 

 

shodné s posledními časy TOBTM, tak by automat určil TOBT mnohem dříve se stejnou 

přesností jako je to při současném nastavení. I když průměrně automat určil TOBT o 29 minut 

později, než bylo zadáno TOBT manuálně, tak u 11 z těchto 20 letů bylo TOBT automatem 

určeno dříve, ovšem většinou pouze o několik minut.  

 

3.4 Letecká společnosti – D  

Tabulka 28: TOBTA v jednotlivých milnících, letecká společnost – D 

  

TOBT 

ALDT 

Čas 
změny 

TOBT 

AIBT 
Čas 

změny 
TOBT 

ASBT 
Čas 

změny 
TOBT 

AFBT 
Čas 

změny 

Reálné 

TOBT AOBT 

1 14:30 13:43 14:28 13:47 14:23 14:05 14:30 14:25 14:28 14:30 

2 16:56 16:09 16:54 16:13 16:54 16:36 16:51 16:46 16:53 16:58 

3 12:05 11:18 12:03 11:22 11:57 11:39 11:57 11:52 11:57 11:56 

4 12:07 11:20 12:07 11:26 12:07 11:49 12:03 11:58 12:05 12:02 

5 14:21 13:34 14:20 13:39 14:25 14:07 14:31 14:26 14:32 14:32 

6 14:38 13:51 14:37 13:56 14:41 14:23 14:43 14:38 14:45 14:44 

7    14:20 13:39 14:26 14:08 14:18 14:13 14:19 14:19 

8    12:07 11:26 12:05 11:47 11:57 11:52 12:00 11:59 

9    14:45 14:04 14:42 14:24 14:41 14:36 14:40 14:40 

10    18:24 17:43 18:23 18:05 18:31 18:26 18:30 18:31 

11    12:02 11:21 11:55 11:37 11:52 11:47 11:53 11:57 

12    13:47 13:06 13:49 13:31 13:45 13:40 13:50 13:49 

13    14:22 13:41 14:27 14:09 14:25 14:20 14:30 14:32 

14    13:31 12:50 13:32 13:14 13:31 13:26 13:30 13:31 

15    16:14 15:33 16:06 15:48 15:58 15:53 16:00 16:03 

16 11:11 10:24 11:09 10:28 11:09 10:51 11:09 11:04 11:08 11:12 

17 14:30 13:43 14:28 13:47 14:27 14:09 14:26 14:21 14:27 14:30 

18 9:57 9:10 9:53 9:12 9:53 9:35 9:50 9:45 9:53 9:53 

19 14:32 13:45 14:36 13:55 14:45 14:27 14:41 14:36 14:40 14:44 

20    12:06 11:25 11:59 11:41 11:55 11:50 11:55 11:56 

 

Tabulka 29: Hodnoty pro výpočet TOBTA, letecká společnost – D 

MTTT 

(letiště) 

MTTT 

Me(TOBT-AIBT) 
Me(Boarding) EXIT Me(TOBT-AFBT) 

0:35:00 0:41:00 0:13:00 0:06:00 0:05:00 

 

V tabulce č. 28 jsou veškeré časy TOBT vypočtené automatem v jednotlivých milnících. 

Princip, jak automat TOBT počítá hodnoty pro jednotlivé milníky je popsán v kapitole 2.1.3. 

Pro výpočet TOBTA byla použita hodnota MTTT Me(TOBT-AIBT), jelikož se od MTTT, které 

eviduje letiště lišila.  
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Jedná se opět o běžného leteckého dopravce. Dopravci tohoto typu lépe dodržují přesněji 

stanovené časy a obecně mají také méně zpoždění. To je opět nejspíše důvodem toho, že 

hodnoty TOBT jsou daleko přesnější a vykazují méně nesrovnalostí s porovnáním 

s nízkonákladovými společnostmi. U letů 7-15 a 20 chybí časy ALDT, proto automat v tomto 

milníku nevypočetl hodnotu TOBTALDT.  

 

U vybraných letů z této společnosti, ani zbytků letů nedocházelo k větším nesrovnalostem jako 

tomu bylo u předchozích nízkonákladových společností.  

 

Tabulka 30: Rozdíl TOBTA a TOBTM, hodnoty TOBTA a TSAT, letecká společnost – D 

  

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(ALDT) 

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(AIBT) 

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(ASBT) 

Δ 
TOBT

M – 
TOBT 
(AFBT) 

TOBT – manuál 

TSAT 1. 
Změna 

2.  
Změna 

3. 
Změna 

4. 
Změna 

5. 
Změna 

1 0:02 0:00 0:05 0:02 14:35 14:35 14:28    14:28 

2 0:03 0:01 0:01 0:02 16:45 16:48 16:53    16:53 

3 0:08 0:06 0:00 0:00 11:50 12:00 11:58 11:57  11:57 

4 0:02 0:02 0:02 0:02 11:58 11:56 12:05    12:05 

5 0:11 0:12 0:07 0:01 14:10 14:19 14:25 14:32  14:33 

6 0:07 0:08 0:04 0:02 14:30 14:36 14:45    14:45 

7   0:01 0:07 0:01 14:20 14:25 14:19    14:19 

8   0:07 0:05 0:03 12:00 12:06 12:00    12:59 

9   0:05 0:02 0:01 14:40 14:44 14:40    14:41 

10   0:06 0:07 0:01 18:20 18:23 18:30    18:23 

11   0:09 0:02 0:01 11:50 11:56 11:53    12:01 

12   0:03 0:01 0:05 13:35 13:45 13:50    13:45 

13   0:08 0:03 0:05 14:10 14:20 14:25 14:30  14:30 

14   0:01 0:02 0:01 13:30 13:25 13:30    13:30 

15   0:14 0:06 0:02 12:05 16:10 16:08 16:00  13:20 

16 0:03 0:01 0:01 0:01 11:00 11:05 11:08    11:08 

17 0:03 0:01 0:00 0:01 14:20 14:30 14:27    14:27 

18 0:04 0:00 0:00 0:03 9:50 9:53      9:53 

19 0:08 0:04 0:05 0:01 14:30 14:35 14:40    14:40 

20   0:11 0:04 0:00 12:05 12:00 11:55    11:56 

Me 0:03 0:04 0:02 0:01       

μ 0:05 0:05 0:03 0:02       

 

V tabulce č. 30 jsou rozdíly hodnot TOBTA v jednotlivých milnících a hodnoty posledního 

TOBTM. U všech hodnot, i u hodnot z milníku ALDT a AIBT, lze vidět, že vypočtené časy 

TOBTA jsou velmi blízké poslednímu TOBTM. Hodnoty aritmetických průměrů a mediánů 

jednotlivých sloupců také nasvědčují, že automat TOBT u této letecké společnosti byl velmi 
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přesný při výpočtu TOBT. Přesnost TOBTA je dána i tím, že tato letecká společnost 

nevykazovala velká zpoždění a většina letů přesně dodržovala stanovené časy.  

 

Hodnoty TOBTM a jejich změny jsou v prostřední části tabulky. Pro zjištění, zda by mohl 

automat snížit počet změn TOBT, byly vybrány lety, které měly více změn TOBTM, aby bylo 

možné porovnávat s TOBTA. Většina letů tohoto dopravce totiž měla velmi malý počet změn 

TOBTM. 

 

Tabulka 31: Průměrné hodnoty rozdílů TOBTA a TOBTM, letecká společnost – D 

  

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(ALDT) 

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(AIBT) 

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(ASBT) 

Δ 
TOBTM 

– 
TOBT 
(AFBT) 

Průměr 0:05:55 0:05:30 0:06:04 0:05:28 

Medián 0:05:00 0:05:00 0:03:00 0:02:00 

 

Tabulka č. 31 ukazuje aritmetické průměry a mediány rozdílů TOBTM a TOBTA v jednotlivých 

milnících u všech 281 letů. Hodnoty nevykazují velké zhoršení od hodnot v tabulce č. 30, opět 

nejspíše díky typu dopravce, který nevykazoval tolik letů se zpožděním.  

 

 

Přesnost posledního TOBTA byla u 80 % letů +/- 5 minut a u 92 % letů +/- 10 minut. To 

při porovnání se zpožděním víc jak 10 minut, které mělo 32 % letů a se známostí, že 

automat většinu zpoždění nedokáže zahrnout do výpočtu, jsou velmi přesné hodnoty.  
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Tabulka 32: Porovnání prvních hodnot TOBT, letecká společnost – D 

 

První TOBT Rozdíl 
prvních 
TOBT 

Rozdíl prvního 
TOBTA-

posledního 
TOBTM 

Rozdíl časů 
vydání u 
prvních 
TOBT 

AUTOMAT 
Čas 

změny 
MANUAL 

Čas 
změny 

1 14:30:00 13:43:00 14:35:00 13:22:10 0:05:00 0:02 0:20:50 

2 16:56:00 16:09:00 16:45:00 15:48:10 0:11:00 0:03 0:20:50 

3 12:05:00 11:18:00 11:50:00 10:38:10 0:15:00 0:08 0:39:50 

4 12:07:00 11:20:00 11:58:00 10:39:10 0:09:00 0:02 0:40:50 

5 14:21:00 13:34:00 14:10:00 12:58:10 0:11:00 0:11 0:35:50 

6 14:38:00 13:51:00 14:30:00 13:11:10 0:08:00 0:07 0:39:50 

7 14:20:00 13:39:00 14:20:00 13:06:10 0:00:00 0:01 0:32:50 

8 12:07:00 11:26:00 12:00:00 11:02:10 0:07:00 0:07 0:23:50 

9 14:45:00 14:04:00 14:40:00 13:17:10 0:05:00 0:05 0:46:50 

10 18:24:00 17:43:00 18:20:00 17:12:11 0:04:00 0:06 0:30:49 

11 12:02:00 11:21:00 11:50:00 10:55:10 0:12:00 0:09 0:25:50 

12 13:47:00 13:06:00 13:35:00 12:38:10 0:12:00 0:03 0:27:50 

13 14:22:00 13:41:00 14:10:00 12:52:10 0:12:00 0:08 0:48:50 

14 13:31:00 12:50:00 13:30:00 12:00:20 0:01:00 0:01 0:49:40 

15 16:14:00 15:33:00 12:05:00 11:16:10 4:09:00 0:14 4:16:50 

16 11:11:00 10:24:00 11:00:00 9:42:10 0:11:00 0:03 0:41:50 

17 14:30:00 13:43:00 14:20:00 13:09:10 0:10:00 0:03 0:33:50 

18 9:57:00 9:10:00 9:50:00 8:56:10 0:07:00 0:04 0:13:50 

19 14:32:00 13:45:00 14:30:00 13:48:10 0:02:00 0:08 -0:02:50 

20 12:06:00 11:25:00 12:05:00 11:23:10 0:01:00 0:11  0:01:50 

 

V tabulce č. 32 lze vidět porovnání prvních vydaných TOBTA a TOBTM a časů jejich vydání. U 

této společnosti je čas TOBTM až na let 19, vydán vždy dříve a s téměř stejnou přesností jako 

TOBTA. Průměrně bylo manuální TOBT vydáno o 40 minut dříve než TOBTA. Let číslo 15 má 

velké rozdíly v TOBT i v časech jejich vydání. Tento let měl před příletem zpoždění přes 3 

hodiny proto jsou hodnoty TOBTM velmi rozdílné od hodnot TOBTA, které byly vypočteny až po 

příletu tohoto letadla, tudíž již nebylo počítáno s tímto zpožděním. TOBTM u tohoto letu bylo 

vydáno tedy podstatně dříve, ale díky zpoždění bylo velmi nepřesné. 

 

Porovnáním sloupců Rozdíl prvních TOBT a Rozdíl prvního TOBTA-posledního TOBTM lze 

vidět, že automatické TOBT dosahuje o trochu lepších hodnot než TOBTM. 
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Tabulka 33: Porovnání posledních změn TOBT, letecká společnost – D 

 

Poslední TOBT 
Rozdíl 
TOBT 

Rozdíl 
počtu 
změn 

Rozdíl 
časů 

vydání 
TOBT 

AUTOMAT 
Čas 

změny 
Počet 
změn 

MANUAL 
Čas 

změny 
Počet 
změn 

1 14:30 14:25 2 14:28 14:24 2 0:02 0 -0:00:50 

2 16:56 16:09 0 16:53 16:44 2 0:03 2 0:35:10 

3 11:57 11:39 0 11:57 11:28 3 0:00 3 -0:10:50 

4 12:03 11:58 0 12:05 11:49 2 0:02 2 -0:08:10 

5 14:31 14:26 1 14:32 14:23 3 0:01 2 -0:02:50 

6 14:43 14:38 1 14:45 14:37 2 0:02 1 -0:00:50 

7 14:20 13:39 0 14:19 13:59 2 0:01 2 0:20:10 

8 11:57 11:52 1 12:00 11:54 2 0:03 1 0:02:10 

9 14:45 14:04 0 14:40 14:37 2 0:05 2 0:33:10 

10 18:31 18:26 0 18:30 18:30 2 0:01 2 0:04:00 

11 11:55 11:37 0 11:53 11:45 2 0:02 2 0:08:10 

12 13:47 13:06 0 13:50 13:48 2 0:03 2 0:42:10 

13 14:27 14:09 0 14:30 14:25 3 0:03 3 0:16:10 

14 13:31 12:50 0 13:30 13:29 2 0:01 2 0:39:10 

15 15:58 15:53 2 16:00 15:55 3 0:02 1 0:02:10 

16 11:11 10:24 0 11:08 11:02 2 0:03 2 0:38:10 

17 14:30 13:43 0 14:27 13:56 2 0:03 2 0:13:10 

18 9:50 9:45 1 9:53 9:48 1 0:03 0 0:03:10 

19 14:41 14:36 2 14:40 14:37 2 0:01 0 0:01:10 

20 11:55 11:50 2 11:55 11:52 2 0:00 0 0:02:00 
      Průměr 0:02:03 1,55 0:11:50 

 

V tabulce č.33 lze opět vidět výhodu automatu TOBT nad TOBTM. Kromě letů 1, 3, 4, 5 a 6 

automat vypočetl poslední TOBT dříve, než bylo zadáno manuálně. Rozdíly mezi jednotlivými 

TOBT jsou opět minimální, největší rozdíl u těchto 20 vybraných letů je 5 minut u letu číslo 9. 

Automat také u všech letů měl stejně nebo méně změn. Automat, jak je vidět v tabulce č. 32 

vydá první TOBT poměrně přesně, ale často ho nedokáže vydat dříve, než je zadáno 

manuálně. Ovšem jeho benefit, jak je vidět v této tabulce, je vydání posledního TOBT a menší 

počet změn, oba tyto parametry jsou velmi důležité pro sestavení předodletové sekvence.   

 

3.5 Validace automatického TOBT 

V předchozí podkapitole jsou veškeré výsledné hodnoty TOBTA vypočítané pro jednotlivé 

společnosti. Tyto hodnoty jsou následně porovnány s hodnotami reálných TOBT. Jak tedy 

z těchto srovnání vyplívá, automat dokáže vypočítat poslední TOBT podstatně dříve, než tomu 

tak je při manuálním zadávání.  Což má značný vliv na sestavení předodletové sekvence a 

vydání času TSAT. Dalším benefitem automatu je vydávání méně změn TOBT. Jak 
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experiment ukázal, automat méně často měnil hodnotu TOBT a již od prvního TOBT se čas 

příliš nelišil. Automat také v jednotlivých milnících kontroluje, zda odbavení probíhá podle 

plánu a bude dokončeno včas. Vydáním času se totiž tento čas porovnává s časem vydaným 

v předchozím milníku a v případě, že se časy neliší o více jak 5 minut slouží čas jen jako 

ověření správného průběhu odbavení.  

 

Nevýhodou automatu je pozdější vydání první hodnoty TOBT. První TOBT sice vydá s velkou 

přesností, ale mnohdy pozdě. V případě rotace letu s dlouhým průletem nelze použít milníky 

ALDT a AIBT, jelikož hodnoty vypočítané automatem jsou v těchto případech velmi zavádějící. 

První vydané TOBT je pak vydané až v čase nástupu pasažérů, což bývá obvykle méně než 

půl hodiny před samotným TOBT, a to je pro první vydání pozdě. Pro tyto lety by byla užitečná 

hodnota ACGT, tedy skutečný čas zahájení odbavení, tato hodnota se v normálním případě 

shoduje s hodnotou AIBT. Bohužel hodnotu ACGT letiště neeviduje.  

 

Na obrázcích č. 12 a 13 jsou na časové ose znázorněny lety, jejich časy TOBTA a TOBTM a 

jejich časy vydání. Jedná se pouze o grafické znázornění časů, které jsou vypsány 

v předchozích tabulkách. V horní části grafu se nachází časy vypočítané automatem TOBT. 

V dolní části jsou pak časy vydané agentem pozemního odbavení. Červené časy v horní části 

grafu pak značí neprovedenou změnu času TOBT. Čas byl tedy automatem v milníku 

vypočítán, ale neproběhla jeho změna a zůstal tak čas původní.  

 

 

Obrázek 12: Časová osa vydání TOBT, let č. 12, letecká společnost – A [vlastní zpracování] 
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Obrázek 13: Časová osa vydání TOBT, let č. 2, letecká společnost – C [vlastní zpracování] 
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4 Diskuse 

V současné době již existuje spousta studií zabývající se zpřesněním nebo automatizací času 

ukončení pozemního odbavení. V této práci je zmíněno několik takovýchto studií. Každá 

k tomuto problém přistupuje jinak, ale všechny, stejně jako tato práce, mají společný cíl, a to 

zpřesnit čas ukončení pozemního odbavení. 

 

Navržený automat TOBT funguje na principu milníkového přístupu, kdy ve zvolených milnících 

vypočítává a ověřuje TOBT, což může být určitá výhoda i nevýhoda oproti manuálnímu 

zadávání či jiným studiím. Výhodou je, že v každém milníku automat kontroluje hodnotu TOBT 

a pokud se hodnoty neliší jedná se o ověření, že odbavení letadla pokračuje dle stanoveného 

časového plánu. Nevýhodou je omezené množství vypočítaných TOBT. Automat by bylo jistě 

dobré naprogramovat na více milníku nebo zavézt více proměnných, ale díky omezenému 

vzorku dat bylo možné nastavit pouze na zvolené čtyři milníky. Pro ověření správného 

fungování automatu by se jistě nabízelo vyzkoušet automat i na jinem období, než z kterého 

byly statistickou analýzou vypočteny hodnoty pro výpočetní mechanismus automatu.  

 

Tento experiment prokázal, že automatizace vydávání TOBT může být pro letiště přínosný 

systém, který dokáže zpřesnit a snížit počet změn TOBT. Avšak se také ukázalo, že automat 

nedokáže predikovat většinu větších zpoždění včas a přesné TOBT je vypočteno až 

v posledních milnících. Ideálním řešením pro začlenění tohoto automatu do systému A-CDM 

na letišti Václava Havla v Praze se nabízí kombinace automatického a manuálního zadávání 

TOBT, kdy automat bude vydávat a měnit TOBT a agent pozemního odbavení bude schopen 

v každý okamžik TOBT manuálně přepsat.  

 

Dalším pokračováním ve studii automatizace TOBT na letišti Václava Havla by mohlo být 

zkoumání dopadu vydaného TOBT na vydávání časů TSAT a vytváření předodletové 

sekvence. Zda automatizace, která přinesla snížení počtu změn TOBT má vliv na dřívější 

zařazení letadel do předodletové sekvence.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení současného stavu CDM na letišti Václava Havla 

v Praze a návrhu na jeho zlepšení se zaměřením na pozemní odbavení letadel. Na základě 

toho byla provedena analýza současného stavu, v níž byl zkráceně popsán koncept A-CDM a 

jeho fungovaní na letišti v Praze, Amsterdam, Londýně a Stockholmu. Porovnáním postupů 

jednotlivých letišť a na základě poznatků z odbavení letadel a vydáváním TOBT byly 

stanoveny limity současného systému v Praze na základě kterého byl navrhnut experiment.  

 

Aktuálním nedostatkem v systému A-CDM při odbavování letadel na pražském letišti a 

vydávání TOBT byla absence automatu TOBT, který by mohl být nápomocný při vydávání 

TOBT, zpřesnit vydání tohoto času a snížit práci agentům pozemního odbavení. Pro 

experiment a návrh automatu TOBT byla od letiště Praha a. s. poskytnuta data letů z období 

červen a záři 2019. Tato data obsahovala celkem 14 900 letů. Z obdržených dat byly vybrány 

2 nízkonákladové letecké společnosti o celkem množství asi 3000 letů a 2 běžní letečtí 

dopravci o celkovém množství asi 600 let, na kterých byl experiment prováděn. V diplomové 

práci je detailně rozebráno a popsáno 20 letů od každé letecké společnosti.  

 

Na základě poskytnutých dat byl v programu Microsoft Excel sestaven automat, který ve 

čtyřech milnících pro vybrané čtyři společnosti automaticky vypočítává TOBT. Výsledné časy 

byly podrobeny statistické analýze. Pro zjištění přesnosti byly časy porovnány se skutečnými 

časy TOBT. Tento v porovnání s jinými, jednodušší automat TOBT vykazuje velmi přesné 

hodnoty TOBT. Také jak se ukázalo automat dokázal u většiny vybraných letů snížit počet 

změn TOBT. Experiment tedy dokázal, že automatizace vydávání TOBT mohl by být pro letiště 

přínosný systém, který dokáže zpřesnit a snížit počet změn TOBT.  

 

Pro zavedení tohoto automatu na letiště by ještě byla nutná hlubší analýza na větším vzorku 

dat. Dále by byla nezbytná koordinace s jednotlivými složkami a zhodnocení dopadu na provoz 

na letišti, zda by v reálném provozu byl automat TOBT opravdu přínosný.  
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