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Zkratky a definice 

A/C Aircraft – Letadlo 

AIP Aeronautical Information publication – letecká informační příručka 

ATC Air traffic control – Řízení letového provozu 

ATPL (H) Airline transport pilot license (helicopter) – licence dopravního pilota (vrtulník) 

CPL (H) Commercial Pilot License (helicopter) – licence obchodního pilota (vrtulník) 

CTR Control zone – Řízený okrsek 

DER Departure end of the runway – odletový konec dráhy 

DP Descent point – bod klesání 

FAF Final approach fix – Fix konečného přiblížení 

FAS Final approach segment – Úsek konečného přiblížení 

FATO Final Approach and take-off area – plocha konečného přiblížení a vzletu 

FMS  Flight management systém – Systém pro řízení a optimalizaci letu 

FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer – Výcvikové zařízení letových a navigačních 

postupů 

FSTD Flight Simulation Training Device – Výcvikové zařízení simulující let 

GNSS Global navigation satellite systém – Globální navigační družicový systém 

IAC Instrument approach chart – postupy přiblížení podle přístrojů 

IAF Initial Approach Fix – fix počátečního přiblížení 

IDF Initial Departure Fix – Fix počátku odletu 

IF Intermediate approach fix – Fix středního přiblížení 

IFR Instrument flight rules – Pravidle pro let podle přístrojů 

ILS Instrument landing system – přístrojový přistávací systém 

KIAS Knots indicated airspeed – Indikovaná vzdušná rychlost v uzlech 

LNAV Lateral navigation – směrová navigace 
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LPV Localizer performance with vertical guidance – Výkonnost směrového majáku s vertikálním 

vedením 

LVP Low visibility procedures – Postupy za nízké dohlednosti 

MAPt Missed approach point – Bod nezdařeného přiblížení 

MCA Minimum crossing altitude – Minimální nadmořská výška křižování 

MOC Minimum Obstacle Clearance – Minimální výška nad překážkami 

MTOW Maximum take-off weight – Maximální vzletová hmotnost 

OCH Obstacle clearance height – Bezpečná výška nad překážkami 

PBN Performance based navigation – Navigace založená na výkonnosti 

PDG Procedure design gradient – Návrhový gradient pro daný postup 

PinS Point in Space – Bod v prostoru 

RNAV Area Navigation – Prostorová navigace 

RNP Required navigation performance – Požadovaná navigační výkonnost 

RWY Runway – Vzletová a přistávací dráha 

SID Standard instrument departure – Standardní přístrojový odlet 

STAR Standard instrument arrival – Standardní přístrojový let 

STPA System-Theoretic Process Analysis 

TLOF Touchdown and lift-off area – plocha, na které může vrtulník dosednout nebo se odpoutat 

VFR Visual flight rules – pravidla pro let za viditelnosti, let prováděný v souladu s pravidly pro let 

za viditelnosti 

VMC Symbol používaný k označení meteorologických podmínek pro let za viditelnosti 

 

 

Heliport (Heliport) – letiště nebo vymezená plocha na konstrukci určená zcela nebo zčásti  

pro přílety, odlety a pozemní pohyb vrtulníků 

Nadmořská výška heliportu (Heliport elevation) – nadmořská výška nejvyššího bodu FATO 
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Plocha konečného přiblížení a vzletu (Final approach and take-off area FATO) – stanovená plocha, 

nad kterou se provádí postup konečného přiblížení do visení anebo k přistání, a ze které se zahajuje 

vzletový manévr. Když se FATO používá pro provoz vrtulníků první třídy výkonnosti, zahrnuje 

prostor přerušeného vzletu 

Prostor dotyku a odpoutání vrtulníku (Touchdown and lift-off area TLOF) – plocha, na které může 

vrtulník dosednout nebo se odpoutat 

Stání vrtulníku (Helicopter stand) – stání letadla, které umožňuje parkování vrtulníku a ukončení 

pojíždění vrtulníku nebo dosednutí a odpoutání pro pojíždění za letu 

Zvláštní let VFR (Special VFR flight) – let VFR, kterému vydala služba řízení letového provozu 

povolení k letu v řízeném okrsku v meteorologických podmínkách horších než VMC 

Vrtulník 1. třídy výkonnosti (Performance Class 1 helicopter) – vrtulník o výkonnosti umožňující 

mu při vysazení motoru přistát v prostoru přerušeného vzletu nebo bezpečně pokračovat v letu  

do příslušného prostoru přistání 

Vrtulník 2. třídy výkonnosti (Performance Class 2 helicopter) – vrtulník o výkonnosti umožňující 

mu při vysazení motoru bezpečně pokračovat v letu vyjma případu, že k vysazení dojde před 

definovaným bodem po vzletu nebo za definovaným bodem před přistáním. V těchto případech 

může být nutné vynucené přistání 

Vrtulník 3. třídy výkonnosti (Performance Class 3 helicopter) – vrtulník o výkonnosti umožňující 

v případě vysazení motoru v kterémkoliv bodě dráhy letu provést vynucené přistání 
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Úvod 

Nejstarší zmínky o vertikálním letu pochází zhruba ze čtvrtého století př. n. l. z Číny, kdy si čínské 

děti hrály s bambusovými létajícími hračkami. Tyto hračky mohly připomínat tyčku připevněnou 

k rotoru, který po roztočení tyčky začal vytvářet vztlak a díky tomu dokázala taková hračka určitou 

dobu po vypuštění letět. Další zmínky připomínající letadlo s rotujícím křídlem pochází taktéž z Číny 

ze čtvrtého stolení našeho letopočtu. Po několika stoletích se tomuto tématu začal věnovat  

i Leonardo da Vinci, který v 15. století našeho letopočtu zakreslil svoji představu o zařízení 

s horizontálně rotujícím křídlem. Nicméně první provozuschopné vrtulníky se začínají objevovat  

až v průběhu 20. století. V tomto století zažilo letectví obrovský rozmach a kvůli dvěma světovým 

válkám byl vývoj letadel velmi podporován, jelikož letadla byla schopna vydobýt převahu  

nad nepřítelem. Nicméně vývoj vrtulníků byl upozaděn vývojem vojenských letounů. Z toho důvodu 

byl první plně řiditelný stroj vyvinut až v roce 1936, je jím stroj Focke-Wulf Fw-61. Tento vrtulník 

dokázal letět výše než 8 000 ft a rychlostí až 190 km/h. Během druhé světové války se vrtulníky 

používaly především pro pozorování, transport a evakuaci zraněných. Jejich role tak začala být velmi 

významná.  Následně došlo ve vývoji vrtulníků k velkému posunu hlavně během studené války,  

kdy spolu dvě největší mocnosti, tehdejší Sovětský svaz a Spojené státy americké, soupeřily  

o prvenství ve vývoji technologií a vývoji v dalších odvětvích. Od té doby se technologie vrtulníků 

velmi posunula a vrtulníky tak tvořily významnou podpůrnou roli například ve válce v Koreji, nebo 

Vietnamu. Dnes je tak vrtulník standardním vybavením armád celého světa. Své využití však našly 

vrtulníky i v civilním sektoru, kde jsou používány převážně k záchranným operacím například 

v horách, ale také k přepravě osob a dalším službám jako například monitorování. 

Velkým vývojem prošly nejen vrtulníky a letouny samotné, ale také jejich vybavení. Zpočátku bylo 

totiž největším nepřítelem letectví počasí, kdy bylo nezbytné, aby pro uskutečnění letu bylo hezké 

počasí, což znamená též slabý nebo žádný vítr a zároveň minimální oblačnost. Situace ovšem 

vyžadovala, aby se létalo i za nepříznivých meteorologických podmínek, a to vedlo ke zdokonalení 

konstrukcí letadel, zvyšování jejich pevnosti a odolnosti vůči vnějším vlivům a zároveň vytváření 

modernějšího vybavení letadel, umožňující létat i v oblačnosti a obecně nepříznivých 

meteorologických podmínkách. Toto zdokonalování vedlo k tomu, že letouny i vrtulníky jsou 

schopny létat za téměř jakýchkoliv meteorologických podmínek. Jenže s vývojem strojů jako 

takových bylo třeba vytvářet i postupy, podle kterých je nezbytné se v takových podmínkách chovat. 

S velkým rozvojem dopravních letadel a růstem počtu leteckých společností se vytváření postupů 

týkalo především letounů. Vrtulníky tak byly brány jako nejpomalejší kategorie letounů a pokud 

chtěly využít postupů za nepříznivého počasí, tak musely využít postupy pro letouny. V poslední 

době se ale vytváří postupy speciálně navržené pro vrtulníky, zohledňující charakteristiku letu 
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vrtulníků. Mezi tyto postupy patří nejen vytváření tratí přímo pro vrtulníky, ale také postupy  

pro odlet a přiblížení vrtulníků za pomocí přístrojů. Takovým postupem pro přiblížení je například 

postup přístrojového přiblížení na bod v prostoru – PinS. Právě tímto postupem se tato práce 

zabývá. 

První část této diplomové práce je věnována současnému stavu provozu vrtulníků na Letišti Václava 

Havla v Praze, jelikož zavedení tohoto postupu je v této práci uvažováno právě na tomto pražském 

letišti. Tato kapitola se tedy zabývá aktuálními postupy pro odlet a přílet vrtulníků a pohybovými 

plochami využívanými vrtulníky. V neposlední řadě také rozebírá počty pohybů vrtulníků na Letišti 

Václava Havla v letech 2017 až 2021. 

Druhá část je pak věnována samotnému konceptu PinS, tedy přiblížení a odlet na bod v prostoru. 

Zde jsou rozebrány základní části tohoto postupu zahrnující jak přístrojovou, tak vizuální část tohoto 

postupu pro odlet a dále také přístrojovou a vizuální část tohoto postupu pro přiblížení. Současně 

s tím jsou zde uvedeny také příklady tohoto postupu, které již jsou publikovány na různých letištích 

světa a zároveň jeho výhody a nevýhody. 

Následující část je věnována konzultacím tohoto problému s odborníky jak z Letiště Václava Havla, 

tak s odborníky ze společností provozujících vrtulníky. Právě na základě těchto konzultací bylo 

možné definovat přístup ke zpracování čtvrté kapitoly. Touto kapitolou je kapitola Analýza možnosti 

zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky na LKPR. Tato část se zabývá především 

analyzováním možnosti samotného zavedení tohoto postupu v podmínkách pražského letiště. 

Vzhledem k aktuální situaci v letectví, která ovlivnila názory zainteresovaných subjektů na zavedení 

tohoto přiblížení, je tato část rozdělena na dvě hlavní kapitoly, přičemž jedna z nich počítá se 

zachováním křižné dráhy 12/30 a druhá počítá s jejím zrušením. Na základě této analýzy jsou 

následně sepsány také přínosy zavedení tohoto typu přiblížení. 

Pátá a poslední kapitola se zabývá porovnáním dvou variant provozu pražského letiště, kdy v jedné 

je vybudovaná nová paralelní dráha a ve druhé zůstává dráhový systém nezměněn v podobě, ve 

které ji dnes známe. Hlavním úkolem této kapitoly je porovnat provoz v obou variantách na základě 

zvolených parametrů, které později určí, za jakých podmínek je výhodnější nový postup přiblížení 

pro vrtulníky vytvořit. 

Cílem této práce je tedy především analyzovat možnost zavedení tohoto typu přiblížení na Letišti 

Václava Havla v Praze a zároveň definovat jeho hlavní pozitivní i negativní přínosy a zhodnotit,  

zda by zavedení takového přiblížení mělo či nemělo reálný přínos jak pro letiště samotné, tak pro 

provozovatele vrtulníků. 
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1 Současný stav v oblasti provozu vrtulníků na LKPR 

Letiště Václava Havla v Praze je koordinované letiště. Proto pro všechny lety a jejich jakékoliv změny 

(vyjma letů při nouzovém přistání, letů souvisejících se záchranou lidského života, letů za účelem 

pátrání a záchrany) je nezbytné před uskutečněním letu žádat letištní slot pro přílet a odlet.[3] 

Postupy pro přílet IFR nebo VFR, pohyb letadel a vrtulníků po pohybové ploše popisuje AIP ČR  

a je dále blíže specifikován směrnicemi letiště Praha. Provoz vrtulníků upravuje na OP Jih směrnice 

LP-SM-013U/2009 Řízení provozu letadel v areálu Jih. [2][3] 

Přílety IFR probíhají po RNAV STAR pro každou přístrojovou dráhu, přičemž řízení letového provozu 

zajišťuje primárně vzájemné rozstupy, bezpečnou výšku nad překážkami, dále pak i eliminaci 

hlukové zátěže. Pro Letiště Václava Havla jsou příletové tratě publikovány v AIP ČR AD 2-LKPR-RNAV 

STAR RWY 06,12,24 a 30 a postupy pro IFR lety AD 2-LKPR-15, v kapitole 2.22.4. Na příletové tratě 

navazují postupy přiblížení podle přístrojů (IAC) pro jednotlivé dráhy, které jsou publikovány v AIP 

ČR pod kódy map LKPR AD 2-37-1 (ILS RWY 24) až LKPR AD 2-37-21.[3] 

Pro pozemní pohyb vrtulníků nejsou stanoveny pozemní pojezdové dráhy pro vrtulníky vybavené 

kolovým podvozkem ani tratě pro pojíždění vrtulníků za letu. K pojíždění vrtulníků slouží systém 

pojezdových drah, které svými rozměry a parametry převyšují požadavky leteckého předpisu  

L 14 H, hl. 3. Na odbavovací ploše Jih a odbavovací ploše Aviation Service, kde primárně probíhá 

provoz vrtulníků mají stání své vlastní číselné označení a zeměpisné polohy jsou na mapě uvedeny 

ve formě zeměpisných souřadnic s přesností na setiny. [3][4] 

Pro odlety z dráhového systému Letiště Václava Havla jsou stanoveny standardní přístrojové odlety, 

které jsou využitelné pro vrtulníky a jsou publikovány v AIP ČR části AD2-LKPR SID RWY 06,12,24  

a 30. Zároveň jsou publikovány v AIP ČR části AD 2-LKPR-39 postupy pro odlet za VFR doplněné 

mapovým podkladem AD 2-LKPR-VFRC. [3] 

Na Letišti Václava Havla jsou zřízeny plochy konečného přiblížení a vzletu FATO. V AIP ČR jsou 

uvedeny dvě plochy konečného přiblížení a vzletu FATO 1 a FATO 2. – přesněji v „LKPR AD 2.19-1 

Aerodrome Chart – ICAO“. [4] 
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1.1 Analýza pohybových ploch 

1.1.1 Pohybové plochy 

V AIP ČR části LKPR AD 2-19-1 je publikována Letištní mapa, která poskytuje letovým posádkám 

informace, které jim usnadní pozemní pohyb letadel a vrtulníků. Na této mapě lze nalézt především 

polohu vzletových a přistávacích drah včetně nadmořské výšky konců drah, schéma pojížděcích 

drah, terminálů, ploch pro odmrazování a informace o stáních. Dále pak kmitočty pro spojení  

se službou řízení letového provozu, informace o světelném zabezpečovacím zařízení, 

radionavigačních zařízeních včetně jejich kmitočtů, přibližovací soustavy a jejich charakteristiky  

dle kategorie přiblížení, meteorologické prostředky, umístění FATO a v neposlední řadě „hotspoty“. 

[4] Informace a data obsažená v letištních mapách vychází z požadavku předpisu L-4, hl. 13. Na 

letištní mapu navazují mapy stání, které jsou uvedeny opět v části AIP ČR – LKPR AD 2-21-1 (PDC-

1), 2-21-5 (PDC-5), 2-21-7 (PDC-7), 2-21-9 (PDC-9).  

Pro pohyb letadel a vrtulníků na pohybové ploše letiště jsou stanoveny postupy, které jsou 

publikovány v AIP ČR, části AD 2-LKPR-15 (TEXT 2) kapitole 2.20.2 a dále upraveny směrnicemi 

letiště Praha. Pohyb letadel po pohybové ploše je dále upraven Pravidly a omezeními místního 

letového provozu pro Letiště Praha. [1] Tento dokument umožňuje pohyb pouze na pohybové ploše 

letiště a pojíždění mimo pohybovou plochu letiště je zakázáno. Z toho vychází, že pojíždění vrtulníků 

za letu mimo pohybové plochy není možné. Pro vrtulníky vybavené kolovým podvozkem  

je povoleno pojíždění pouze v režimu pozemního pojíždění. Pojíždění za letu je pak povoleno pouze 

v případě poruchy kolového podvozku, která znemožňuje režim pozemního pojíždění. Pojíždění 

vrtulníků za letu je dále omezeno z nebo na TWY Q1 na nebo z APN Bell pouze na vrtulníky splňující 

podmínky týkající se průměru rotoru do maximálně 15 m. Pro pohyb vrtulníků však nejsou 

stanoveny pozemní tratě pro pojíždění vrtulníků za letu. Proto se k pojíždění vrtulníků používá 

systém pojezdových drah, které svými rozměry a parametry převyšují požadavky leteckého 

předpisu L 14 H, hl.3. [1] 

 

1.1.2 Stání vrtulníků 

Stání letadel, resp. vrtulníků na Letišti Václava Havla lze definovat jako vymezenou plochu  

na odbavovací ploše určenou pro jejich parkování. Stání má své vlastní číselné označení a jeho 

zeměpisná poloha je na mapě uvedena ve formě zeměpisných souřadnic s přesností na setiny 

obloukové minuty. Souřadnice slouží k nastavení správné polohy letadla do inerčního navigačního 

systému, resp. inerčního referenčního systému (INS/IRS). Odbavení vrtulníků je možné pouze  

na odbavovacím stání S4, S5A, S7A, S9, S14, S17, M1 a M1A. Omezení týkající se těchto stání  
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je uvedeno v tabulce č. 1. Pro upřesnění je nutné říct, že hodnota maximálního rozpětí křídel se zde 

shoduje s maximálním průměrem rotoru. Pouze stání S9 a M1 je dále omezeno na použití pouze 

jednorotorovým vrtulníkem s průměrem rotoru maximálně 11,5 m, respektive 15 m.[2] 

Tabulka 1: Seznam parkovacích stání pro vrtulníky [2] 

Stání 
Maximální rozpětí 

křídel 

Max. délka trupu / 

rozvor podovzku 

Omezení 

S4 21,3 m DT 29 m Nelze použít, pokud je obsazeno stání S6A 

S5A 36 m DT 44,5 m 
Nelze použít, pokud je obsazeno některé 

ze stání S5, S6 nebo S6A 

S7A 36 m DT 44,5 m 
Nelze použít, pokud je obsazeno některé 

ze stání S6, S6A nebo S7 

S9 29 m DT 36,5 m Nelze použít, pokud je obsazeno stání S6A 

S14 24 m RP 14 m 
Nepoužitelné v době od západu slunce do 

svítání 

S17 24 m RP 14 m 
Nepoužitelné v době od západu slunce do 

svítání 

M1 19,5 m - 
Nelze použít, pokud je obsazeno stání 

M1A nebo M1B 

M1A 17 m - Nelze použít, pokud je obsazeno stání M1 

 

Poloha stání S4, S5A, S7A a S9 je zobrazena na obrázku č. 1, poloha stání S14 a S17 na obrázku  

č. 2 a poloha stání M1 a M1A na obrázku č. 3. 

Stání M1 a M1A jsou stání společnosti Bell Textron Prague, a.s. a z toho důvodu jsou na tato stání 

umisťovány výhradně vrtulníky zákazníků této společnosti. 
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Obrázek 2: Poloha stání S14 a S17 [2] 

 

Obrázek 1: Poloha stání S4, S5A, S7A a S9 [2] 

S 

S 
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Jak je zmíněno výše, na Letišti Václava Havla Praha se nachází dvě plochy pro konečné přiblížení  

a vzlet – FATO. Tyto plochy jsou označeny jako FATO 1 a FATO 2. Plocha FATO 1 je umístěna na TWY 

S, v blízkosti hangárů D a E. Bližší specifikace jsou uvedeny v tabulce č.2 níže:[4] 

Tabulka 2: Detailní informace FATO 1 [3][4] 

Poloha:   50 05 33.26 N, 014 17 01.53 E 

Výška: 1217 ft/371 m 

Oblast:  kruh – 29 m 

Povrch: Asfalt/tráva 

Sklon: 1,5 % 

Bezpečností oblast: kruh – 38 m 

Obrázek 3: Poloha stání M1 a M1A [2] 

S 
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Použití: Pouze pro vrtulníky Policie ČR a HEMS 

Omezení: Maximální průměr rotoru 16 m 

Použitelné pouze pro provoz VFR den 

Pro vrtulník PČR provoz VFR noc povolen 

 

Plocha FATO 2 je umístěna na TWY Q, v blízkosti terminálu 3. Bližší specifikace jsou uvedeny 

v tabulce č.3 níže:[4] 

Tabulka 3: Detailní informace FATO 2 [3][4] 

Poloha:   50 05 58.19 N, 014 16 57.78 E 

Výška: 1188 ft/ 362 ft 

Oblast:  kruh – 38 m 

Povrch: Asfalt/tráva 

Sklon: 1,4 % 

Bezpečností oblast: kruh – 50 m 

Použití: Bez omezení 

Omezení: Maximální průměr rotoru 21,3 m 

Použitelné pouze pro provoz VFR den 

 

Na obrázku č.4 jsou červeně vyznačeny obě plochy pro konečné přiblížení a vzlet FATO. Obě  

se nacházejí v blízkost terminálu 3 a terminálu 4 a jejich provoz je tak do určité míry separován  

od ostatního provozu. 



 21 

 

 

1.2 Analýza standardních přístrojových příletů a odletů 

1.2.1 Přístrojové přiblížení – všeobecně 

Standardní přístrojový přílet lze definovat jako trať pro lety IFR spojující určitý význačný bod, který 

je obvykle na trati ATS, s bodem, ze kterého je možné zahájit publikovaný postup přiblížení podle 

přístrojů pro dané letiště navržený především z důvodu zajištění bezpečné výšky nad překážkami, 

zmenšující pracovní zátěž posádky i řídícího letového provozu, zvyšující kapacitu a tím urychlení 

toku letadel. Dalšími důvody jsou snížení hlukové zátěže v požadovaných oblastech a zmírnění 

dopadu na životní prostředí díky vhodnému směřování tratě. [7] 

Obrázek 4: Zobrazení plochy konečného přiblížení a vzletu FATO 1 a FATO 2 [4] 
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V úseku přiblížení je zajištěna minimální výška nad překážkami (MOC) minimálně 1000 ft (300 m). 

Příletová trať začíná na radionavigačním prostředku, traťovém bodu nebo RNAV fixu a obvykle končí 

na fixu počátečního přiblížení (IAF) nebo bodu RNAV v řízeném okrsku letiště.  

 

1.2.2 Přístrojové odlety – všeobecně 

Přístrojové odlety jsou předem plánované postupy podle pravidel pro let podle přístrojů (IFR), 

publikovány v grafickém nebo textovém formátu a navrženy tak, aby posádce během odletu 

poskytovaly minimální výšku nad překážkami (MOC) z odletového konce dráhy (DER) až po další fázi 

letu (tj. let po trati, vyčkávání nebo přiblížení). Bod, kde je přístrojový odlet ukončen a přechází  

do letu po trati je vymezen význačným bodem. Tím zpravidla bývá definovaný radionavigační 

prostředek, RNAV fix nebo traťový bod. Jelikož při návrhu postupů pro odlet podle přístrojů 

předpokládáme, že posádka ztratí vizuální kontakt se zemí ihned po vzletu, tyto postupy v sobě 

zahrnují kritéria pro zajištění bezpečných výšek nad překážkami. [7] 

Přístrojový odlet je projektován pro každou dráhu letiště, na níž se očekávají odlety podle přístrojů 

tak, aby byl použitelný pro co možná nejvíce kategorií letadel či vrtulníků. Standardní přístrojový 

odlet, který je omezen jen pro určité kategorie letadel či vrtulníků, je uveden v textové části SID 

mapy. SID může být žádán posádkou nebo přidělen řídícím letového provozu, ale v každém případě 

musí být před samotným letem obdrženo letové povolení ATC. [7] 

 

1.2.3 Standardní přístrojové přílety a odlety na LKPR 

Pro LKPR jsou příletové postupy publikovány v textové části AIP AD 2-LKPR-29-31, kapitola 2.22.4 

„POSTUPY PRO IFR LETY“, přesněji podkapitole 2.22.4.2 „Přiblížení“, a grafické části AD 2-LKPR-

RNAV STAR RWY 06, 12, 24 a 30. Na příletové tratě navazují postupy přiblížení podle přístrojů (IAC) 

pro jednotlivé RWY, které jsou publikovány v AIP ČR pod kódy map LKPR AD 2-37-1 (ILS PRO RWY 

24) až LKPR AD 2-37-21. K vrtulníkům je v provozu na Letišti Václava Havla Praha z pohledu 

přístrojových příletů přistupováno jako k letounům klasifikovaným v kategorii A, s rychlostmi 

menšími než 169 km/h (91 kt) IAS. Nejsou pro ně tedy vytvořeny vlastní postupy pro standardní 

přístrojové přílety. Možnost zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) v podmínkách 

Letiště Václava Havla Praha a definování jejich přínosů je hlavním cílem této práce. Je však důležité 

zmínit, že se tato práce nevěnuje vytvoření takových postupů, nýbrž analýze možnosti jejich 

zavedení a samotnému přínosu pro Letiště Václava Havla Praha. [3] 
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Pro odlety z dráhového systému LKPR jsou stanoveny standardní přístrojové odlety, které jsou 

využitelné pro vrtulníky a jsou publikovány v AIP ČR části AD2-LKPR SID RWY 06,12,24 a 30.  

Pro různé kategorie letadel, které jsou zobrazeny v tabulce č.4, mohou být stanoveny různé postupy 

pro odlet. Postupy a omezení pro přístrojové odlety z LKPR jsou publikovány v AIP ČR části 2.22.4 

„POSTUPY PRO IFR LETY“, přesněji podkapitole 2.22.4.3 „Odlety“, a grafické části AD2-LKPR SID RWY 

06,12,24 a 30.[3] 

Tabulka 4: Kategorie letadla v závislosti na jeho rychlostních parametrech 

Kategorie letadla A B C D 

Indikovaná vzdušná rychlost nad prahem 

dráhy v uzlech (kt) 
<91 91 - 120  121 - 140 141 - 165 

 

 

1.3 Analýza příletů a odletů VFR 

Lety VFR jsou takové, které jsou prováděny ve dne, nebo v noci za viditelnosti země za stanovených 

meteorologických podmínek lepších, než jsou meteorologická minima VMC, jak je vidět v tabulce č. 

5. Mimo meteorologická minima platí pro lety VFR další omezení, kdy s výjimkou vzletu a přistání 

nebo s výjimkou povolení vydaného Úřadem pro civilní letectví nesmí být let VFR prováděn  

nad hustě zastavěnými místy (města, vesnice a jiná obydlená místa) nebo nad shromážděním osob 

na volném prostranství ve výšce nižší než 300 m (1000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m 

od letadla. Let VFR lze mimo předchozí provést i v nižší výšce ne však nižší než 150 m (500 ft)  

nad zemí nebo vodou. Postupy pro VFR přílety a odlety z nebo na Letiště Václava Havla jsou 

publikovány v části AIP AD 2-LKPR-38, kapitole 2.22.6 „POSTUPY PRO VFR LETY“. VFR standardní 

příletové a odletové tratě na nebo z Letiště Václava Havla jsou znázorněny na Mapě příletů a odletů 

za VFR AD 2-LKPR-VFRC. V tabulce č.5, která se nachází níže, lze vidět minima VMC dohlednosti  

a vzdálenosti od oblačnosti pro provedení VFR letu.[1][3] 
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Tabulka 5: Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti [5] 

Třída vzdušného prostoru C, D, E G 

Letová dohlednost 

 

 

Vzdálenost od oblaků 

 

8 km v a nad FL 100 

 

5 km pod FL 100 

 

1500 m horizontálně 

 

300 m (1000 ft) vertikálně 

5 km* 

 

 

 

Mimo oblačnost a za 

dohlednosti země 

* 

a) lety při snížené letové dohlednosti, ale ne nižší než 1500 m, se smí provádět 

1) při rychlostech 140 kt IAS a nižších, které poskytnou přiměřenou možnost včas 

spatřit jiný provoz nebo překážky v čas tak, aby bylo možno se vyhnout srážce, 

nebo 

2) za okolností, při kterých pravděpodobnost setkání s jiným provozem by byla 

normálně malá, např. v prostorech s malou hustotou provoze nebo při leteckých 

pracích v nízkých hladinách 

b) lety vrtulníků při letové dohlednosti nižší než 1500 m, ale ne nižší než 800 m, se smí 

provádět, jestliže manévrují rychlostí, která poskytne přiměřenou možnost včas spatřit 

jiný provoz nebo překážky v čase tak, aby bylo možno se vyhnout srážce 

 

 

 

1.4 Počty pohybů vrtulníků na LKPR 

Provoz vrtulníků je ve světe všeobecně spojován především s leteckou záchrannou službou, 

vyhlídkovými lety a ve Spojených státech amerických nebo Velké Británii také s poskytováním 

každodenního zpravodajství. Z pohledu přepravy osob je pak upřednostňováno použití letadel před 

vrtulníky, díky čemu je přeprava vrtulníkem určitou známkou exkluzivity a může vést k dojmu,  

že přeprava vrtulníkem je pouze pro malou skupinu bohatých lidí. Z toho důvodu lze předpokládat, 

že počty pohybů vrtulníků budou hluboko pod hodnotou, jež udává počet pohybů letadel. Počet 

pohybů letadel na pražském letišti čítá každoročně desetitisíce pohybů, oproti tomu je provoz 

vrtulníků na pražském letišti čítající stovky pohybů zanedbatelný. Díky konzultování této diplomové 

práce s Letištěm Václava Havla bylo možné získat nejen jejich názor na zavedení nového typu 
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přiblížení, ale také data týkající se počtu pohybů vrtulníků na Letišti Václava Havla, díky kterým bylo 

možné vytvořit grafy vývoje počtu pohybů vrtulníků. Vývoj počtu pohybů vrtulníků je zobrazen  

na obrázku č. 5.  

 

Obrázek 5: Počet pohybů vrtulníků na LKPR v letech 2017-2021 [autor] 

 

Na obrázku 5 můžeme vidět, že počet pohybů vrtulníků na pražském letišti neprochází žádným 

zásadním vývojem, a tedy objem provozu vrtulníků spíše stagnuje, až na občasné výchylky, kterými 

je například duben 2020 a následně srpen 2020, mezi kterými je výrazný rozdíl. Z tohoto obrázku 

můžeme také snadno zjistit, že průměrný počet pohybů vrtulníků na LKPR je 43 pohybů za měsíc. 

Tuto hodnotu však značně zkresluje slabý rok 2017 a také data z neúplného roku 2021. Vývoj počtu 

příletů, respektive odletů vrtulníků z pražského letiště, je zobrazen na obrázku 6 a obrázku 7. 
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Obrázek 6:Vývoj počtu příletů vrtulníků na LKPR v letech 2017-2021 [autor] 

 

 

Obrázek 7: Vývoj počtu odletů vrtulníků z LKPR v letech 2017-2021 [autor] 

 

V obrázcích 6 a 7 můžeme vidět vývoj počtu pohybů vrtulníků na LKPR rozdělen na odlety a přílety. 

Vývoj počtu odletů a příletů logicky kopíruje vývoj počtu pohybů vrtulníků na LKPR obecně. 

Důvodem, proč došlo k rozdělení počtu pohybů vrtulníků na LKPR samostatně na přílety na odlety 
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je snaha ukázat rozdělení příletů a odletů dle pravidel letu. Toto rozdělení můžeme vidět na obrázku 

8 a obrázku 9. 

 

Obrázek 8: Rozdělení příletů dle pravidel letu [autor] 

 

 

Obrázek 9: Rozdělení odletů dle pravidel letu [autor] 

 

94%

5%
1%

Rozdělení příletů dle pravidel letu

V

I

Z

Y

78%

4%

17%

1%

Rozdělení odletů dle pravidel letu

V

I

Z

Y



 28 

Pro pochopení obrázku 8 a obrázku 9 je důležité nejprve vysvětlit co znamenají písmena V, I, Y, Z. 

Tato písmena značí pravidla letu a vyplňují se do letového plánu do pole 8. Znamenají následující: 

• I – let probíhá podle pravidel IFR 

• V – let probíhá podle pravidel VFR 

• Y – let probíhá zpočátku podle pravidel IFR (dále je v letovém plánu uveden bod, kde  

ke změně dojde) 

• Z – let probíhá zpočátku podle pravidel VFR (dále je v letovém plánu uveden bod, kde  

ke změně dojde) [6] 

Z obrázku 8 tak můžeme vyčíst, že 94 % všech příletů vrtulníků na pražské letiště probíhá podle 

pravidel VFR a pouze 5 % příletů vrtulníků probíhá podle pravidel IFR. Při příletu podle pravidel IFR 

musí piloti vrtulníků využít současné tratě pro přílety, které však nejsou plně přizpůsobené 

vrtulníkům. Stejně tak lze vyčíst z obrázku 9, že 78 % odletů je prováděno podle pravidel VFR. K této 

hodnotě můžeme přičíst i podíl odletů podle pravidel označených písmenem Z, jelikož tyto lety 

probíhají zpočátku podle pravidel VFR, celkem tedy 95 % všech odletů vrtulníků je prováděno podle 

pravidel VFR. Domnívám se, že převládající podíl příletů a odletů dle pravidel VFR je způsoben  

i chybějícími postupy přizpůsobenými pro přílet či odlet vrtulníků, tedy kategorie H, dle pravidel IFR. 

Zároveň by vytvořením postupů pro přístrojové přiblížení či odlet vrtulníků mohla vzrůst atraktivita 

pražského letiště pro tento druh provozu a celkové počty pohybů vrtulníků by se tak nemusely držet 

pod hranicí 1 000 pohybů za rok. 
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2 Analýza konceptu PinS 

Bod v prostoru, nebo jeho známější název Point in Space (PinS) je imaginární bod v prostoru, podle 

kterého dostal název soubor pravidel a postupů pro nepřesné přístrojové přiblížení a odlet. Obecně 

lze tento postup popsat jako přiblížení na určitý bod, určený v třírozměrném prostoru souřadným 

systémem WGS-84, přičemž pilot je na tento bod naváděn za pomocí družicových navigačních 

prostředků. Postupy PinS v přístrojové fázi letu podle pravidel IFR pro vrtulníky, jsou postupy 

s využitím RNP, které při přiblížení z bodu MAPt nebo DA/H na heliport zahrnují postupy 

„pokračujte vizuálně“ nebo „pokračujte podle VFR“. [7]. V prvním případu pilot pokračuje v IFR letu 

až do přistání za podmínky vizuálního kontaktu s místem přistání. Druhý případ je postup 

“pokračujte podle VFR”, kdy pilot pokračuje v letu IFR až do bodu MAPt (bod nezdařeného 

přiblížení), který je tím nejzazším bodem, ve kterém se pilot musí rozhodnout zda přejde z letu podle 

pravidel IFR na let podle pravidel VFR, nebo přejde do postupu nezdařeného přiblížení.[27] 

Postupy Point in Space jsou postupy nepřesného přístrojového přiblížení a odletu určené výhradně 

pro vrtulníky. Přístrojové úseky postupů jsou založeny na použitelné navigační specifikaci PBN. 

Navigace PBN není definována pomocí konkrétních radionavigačních zařízení, ale pouze 

požadavkem na přesnost navigačního vedení. V případě konceptu PinS já základem navigace 

některý ze systémů GNSS, který může být zpřesněn za využití některého rozšiřujícího systému, 

například SBAS (Satelite Based Augmentation System), GBAS (Ground Based Augentation System) 

aj. [8] [17] 

 

2.1 Postup pro odlet 

Postupy pro odlet na bod v prostoru (PinS), které jsou určeny pouze pro vrtulníky zahrnují jak 

vizuální, tak přístrojovou část. Vizuální část se skládá ze dvou použitelných postupů, které jsou 

totožné s postupem přiblížení na bod v prostoru. [27] 

 

2.1.1 Vizuální fáze 

Vizuální fáze začíná na heliportu nebo místě přistání a končí v/nad MCA nebo v IDF, což je Initial 

Departure Fix, neboli Fix počátku odletu. Fix počátku odletu je určen traťovým bodem zatáčky 

s předstihem. Ke zjištění jeho polohy a ke stanovení směru letu se v případě, že nemůže být určen 

vizuálně, se používá systém navigace GNSS. Manévrování z heliportu nebo místa přistání do IDF, 

kde vrtulník přechází z vizuálního úseku do přístrojového, vyžaduje odpovídající vizuální podmínky, 
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aby pilot viděl a mohl se vyhnout překážkám.  Jak je zmíněno výše, vizuální část se skládá ze dvou 

použitelných postupů, kterými jsou „pokračujte podle VFR“ nebo „pokračujte vizuálně“. [7] 

 

2.1.1.1 Postup „pokračujte podle VFR“ 

Prvním postupem vizuální části odletu na bod v prostoru (PinS) je postup „pokračujte podle VFR“. 

Pilot tedy musí přelétnout IDF v nebo nad MCA a setrvat v podmínkách VFR, aby viděl a vyhnul  

se překážkám, dokud nepřeletí IDF. Odlety PinS s tímto postupem mohou být využívány  

na mnohonásobných heliportech (vzletových i přistávacích plochách) nebo místech pro přistání 

v předepsané oblasti, která využívá společný přístrojový úsek. Nově bude od 4. listopadu 2021 

platit, že jelikož ve vizuálním úseku neexistuje žádná ochrana před překážkami, pilot nesmí vstoupit 

do IMC, dokud nepřeletí IDF v případě, že letí odlet PinS s postupem „pokračujte podle VFR“. [7] 

 

2.1.1.2 Postup „pokračujte vizuálně“ 

Druhým postupem vizuální části odletu na bod v prostoru (PinS) je postup „pokračujte vizuálně“. 

V případě odletu PinS s tímto postupem je určena oblast vizuálního manévrování z jednoduchého 

heliportu (vzletové a přistávací plochy) nebo místa přistání do IDF a v tomto prostoru  

je poskytována ochrana před překážkami. Pilot se musí řídit vizuální referencí vůči zemi  

a dohlednost musí být dostatečná, aby viděl a vyhnul se překážkám, a buď se vrátil na heliport nebo 

místo přistání, pokud není možné za vizuálních podmínek přelétnout IDF, nebo pokračovat po trati 

přímého vizuálního úseku až do IDF s úplným směrovým vedením s cílem přeletět IDF v nebo nad 

IDF MCA. Vizuální úsek pro odlet PinS s tímto postupem může být buď přímý vizuální úsek nebo 

úsek vizuálního manévrování. V prvním případě musí pilot letět z heliportu nebo místa přistání 

přímo do IDF, přičemž letí standardním VSDG 5 procent nebo výše. Ve druhém případě je vzlet 

v jiném než přímém směru k IDF. V tomto případě musí být vizuální manévr proveden následovně:  

a) před manévrem k IDF počáteční stoupání v ose vzletové plochy do dosažení větší z hodnot 

– minimální výšky křižování IDF (MCH/2), nebo výšky 90 m (295 ft) nad nadmořskou výškou 

heliportu/místa přistání. 

b) pokračovat ve stoupání a zrychlovat tak, aby pilot přelétnul IDF v nebo nad MCA. [7] 
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2.1.2 Přístrojová fáze 

Přístrojová fáze začíná, když vrtulník přelétne IDF. Po přeletu IDF zajišťují ochranu před překážkami 

kritéria přístrojového odletu. Pro vstup do přístrojové fáze letu je zapotřebí povolení k letu IFR.  

Pro každý z postupů však platí jiná pravidla: [27] 

a) v případě odletu PinS s postupem „pokračujte podle VFR“, musí být povolení k letu IFR 

obdrženo před dosažením IDF. V tomto případě musí letět podle VFR až do přelétnutí IDF 

v nebo nad MCA. 

b) v případě odletu PinS s postupem „pokračujte vizuálně“, musí vrtulník s povolením k letu 

IFR už odletět z heliport nebo místa přistání. Po vzletu musí letět vizuálně až do přelétnutí 

IDF v nebo nad MCA. 

Tato fáze se skládá z jednoho nebo více úseků a pokračuje až do dosažení posledního traťového 

bodu postupu pro odlet. Během přístrojové fáze je PDG (Návrhový gradient pro daný postup – 

Procedure design gradient) 5 procent, přičemž vzniká v IDF MCA. Pokud to vyžadují provozní 

postupy, jsou povoleny strmější gradienty PDG, které jsou označeny na mapě odletů. [7] 

 

2.2 Postup pro přiblížení 

Stejně jako postup pro odlet, tak i postup pro přiblížení se skládá z přístrojové a vizuální fáze. 

Vizuální fáze se pak stejně jako u postupu pro odlet dělí na postup „pokračujte podle VFR“  

a „pokračujte vizuálně“. [7] [16] 

 

2.2.1 Přístrojová fáze 

Přístrojová fáze je taková fáze přiblížení, která dovede vrtulník z traťového letu do MAPt. Během 

této fáze letí pilot podle přístrojů s RNP, které je prováděno na bod v prostoru. Může být 

publikováno s minimy LNAV nebo s minimy LPV.  Ve všech IFR úsecích postupu přiblížení, včetně 

postupu nezdařeného přiblížení, je zajištěna bezpečná výška nad překážkami na základě 

odpovídajících kritérií ochrany před překážkami. 

Pokud je to nezbytné, tak v případě přiblížení PinS s RNP a s minimy LNAV, musí pilot zahájit 

nezdařené přiblížení v nebo nad MAPt. V případě přiblížení PinS s RNP a s minimy LPV však musí 

pilot zahájit nezdařené přiblížení v nebo nad bodem, kdy dosáhl DA/H nebo MAPt, podle toho, čeho 

dosáhne dříve. Za bodem MAPt vyžaduje jakékoliv vizuální manévrování dostatečné vizuální nebo 

VFR podmínky, aby bylo možné vidět překážky a vyhnout se jim. [7] 
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2.2.2 Vizuální fáze 

Vizuální fáze přiblížení PinS začíná v bodě MAPt, kdy se pilot musí rozhodnout, zda má dostatečné 

vizuální či VFR podmínky pro dokončení přistání podle postupu „pokračujte podle VFR“ nebo 

„pokračujte vizuálně“, či musí zahájit postup nezdařeného přiblížení. V této části přiblížení už pilot 

nemá zajištěnou ochranu před překážkami. [7] 

 

2.2.3 Postup „pokračujte podle VFR“ 

Postup „pokračujte podle VFR“ přiblížení PinS je vytvořený pro heliporty nebo místa přistání, které 

nesplňují standardy pro heliporty, nebo kde nelze splnit kritéria pro postupy PinS „pokračujte 

vizuálně“. Pilot musí nejpozději v bodě MAPt určit, zda je zajištěna publikovaná minimální 

dohlednost nebo dohlednost vyžadovaná předpisy daného Státu (podle toho, která je vyšší)  

pro bezpečný přechod z letu IFR na VFR a musí rozhodnout, zda bude pokračovat podle pravidel 

VFR nebo provede nezdařené přiblížení. Pilot musí ukončit let IFR nejpozději v bodě MAPt  

a při pokračování v letu musí dodržovat podmínky VFR, zároveň je zodpovědný za to, že vidí 

překážky a vyhne se jim, jak stanovuje předpis L 4444. [7] [16] 

 

2.2.4 Postup „pokračujte vizuálně“ 

Tento postup spojuje bod MAPt s heliportem nebo místem přistání pomocí přímého vizuálního 

úseku nebo úseku vizuálního manévrování. Pokud jsou heliport, místo přistání nebo s ním 

související vizuální reference vizuálně získány pilotem před dosažením MAPt, může se pilot 

rozhodnout, zda na heliport nebo místo přistání pokračovat vizuálně. Minimální dohlednost, která 

musí být dosažena je stanovena vzdáleností z bodu MAPt na heliport nebo místo přistání. 

V opačném případě, tedy pokud pilot nezíská vizuální reference před dosažením MAPt, musí 

provést nezdařené přiblížení. Pro vizuální úsek přiblížení nejsou použity prostory IFR se zajištěnou 

bezpečnou výškou nad překážkami a ochrana před překážkami tak při nezdařeném přiblížení není 

mezi MAPt a heliportem či místem přistání zajištěna. K identifikaci konce části vizuálního úseku, 

která má být letěna v minimální nadmořské výšce pro klesání MDA a k identifikaci místa  

pro zahájení konečného klesání na přistání slouží bod klesání neboli descent point – DP. Tento bod 

může být umístěn buď v bodě MAPt, nebo může být definován vzdáleností od bodu MAPt. [7] [16] 

 

Úsek vizuálního manévrování je chráněn pro vizuální manévrování okolo heliportu nebo místa 

přistání vedoucí k přistání z jiného směru než přímo z bodu MAPt. Bezpečná výška nad překážkami, 
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jinak také OCH, pro postupy PinS následovaná úsekem vizuálního manévrování nesmí být nižší  

než 90 m (295 ft) nad nadmořskou výškou vztažného bodu heliportu. Ochrana ve vizuálním úseku 

manévrování je podmíněna následujícími podmínkami: 

1. náklon požadované zatáčky v MAPt nesmí být větší než 30°, aby letadlo zůstalo v „prostoru 

manévrování“ 

2. rychlosti 93 km/h (50 KIAS) nebo menší, ve vizuální části letu 

3. pilot může klesat za MAPt ve vizuálním úseku postupu do výšky OCH/2 nebo výšky 90 m 

(295 ft) nad nadmořskou výškou heliportu nebo místa přistání, podle toho, která je vyšší, 

při zohlednění překážek uvedených v mapě 

4. pilot nesmí klesat pod výšku OCH/2 nebo výšku 90 m nad nadmořskou výškou heliportu 

nebo místa přistání, podle toho, která je vyšší, před tím, než je letadlo vyrovnání ve směru 

osy roviny pro přiblížení. [7] 

 

2.2.5 Postup PinS ve světě 

V současnosti existuje ve světě několik letišť, které disponují možností nabídnout provozovatelům 

vrtulníků přiblížení podle přístrojů na bod v prostoru – PinS. Tento postup není příliš rozšířený, 

přestože legislativa i postupy jsou pro něj vytvořeny. Například v Evropě jsou, dle dostupných 

informací, provozovány postupy přiblížení vrtulníků PinS na následujících letištích: Taralrud – 

Norsko, Bern-Insel Hospital – Švýcarsko, Cles Hospital – Itálie, Oberwart – Rakousko, Bad Vöslau – 

Rakousko. Jedná se o velmi malé množství letišť či heliportů, kde se přístrojové přiblížení  

pro vrtulníky na bod v prostoru používá. Velké množství těchto postupů je ale plánováno,  

a to především ve Švýcarsku, Dánsku, Švédsku a Norsku. [26] Jednotlivé mapy přiblížení jsou 

přiloženy v příloze této diplomové práce. Z těchto map lze vyčíst jedna společná vlastnost, kterou 

je přiblížení vždy na jediné letiště či heliport. Oproti tomu existuje přiblížení na letiště La Guardia 

v New Yorku, které je specifické tím, že z bodu MAPt je možné se postupem „pokračujte podle VFR“ 

na 4 různé heliporty v New Yorku. Na obrázku č. 10 níže je znázorněn červeným kroužkem bod MAPt 

a zeleným kroužkem heliporty, na které je možné přistát dodržením tohoto postupu. 
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2.2.6 Výhody a nevýhody 

Nespornou výhodou tohoto typu přiblížení je, že není třeba ze strany letiště pořizovat pozemní 

infrastrukturu, protože všechny navigační výpočty se uskutečňují na palubě vrtulníku. Výjimku 

samozřejmě tvoří osvětlení heliportu, navigační světelná soustava nebo jiné vizuální pomůcky, které 

usnadňují pilotům orientaci ve vizuální úseku. Z toho vyplývá, že letiště, které zavádí tento postup 

nemusí investovat do pozemní infrastruktury. S tím také souvisí nižší náklady na údržbu  

a provozuschopnost. Přijímač GNSS by měl v této době být již standardním vybavením kokpitu 

moderního vrtulníku. Díky využití přístrojů pro přiblížení se zároveň zvýší bezpečnost a sníží  

se nároky kladené na posádku v průběhu přiblížení. [10] 

Obrázek 10: Přiblížení PinS na letiště La Gaurdia [9] 
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Nevýhodou tohoto typu přiblížení je nutnost letět přístrojovou část podle pravidel IFR. S tím souvisí 

nejen výcvik posádky, ale také přístrojové vybavení vrtulníků, které může pro mnoho společností 

znamenat poměrně rozsáhlou investici, kterou nemusí být ochotni podstoupit.  
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3 Konzultace problematiky se zainteresovanými subjekty 

K tomu, aby bylo možné vůbec analyzovat možnost zavedení postupu přístrojového přiblížení pro 

vrtulníky na pražském letišti, bylo nezbytné zjistit pohled zainteresovaných subjektů na tuto 

problematiku. V tomto případě se jednalo o samotné pražské letiště, respektive Řízení letového 

provozu a následně provozovatele vrtulníků, kteří by potenciálně byli schopni využít tento typ 

přiblížení podle přístrojů a zároveň by mohli mít zájem na jeho zavedení. Za tímto účelem byly 

vybrány dvě společnosti: DSA a.s. a Bell Textron Prague, a.s. Za účelem zjištění názoru na zavedení 

postupu přístrojového přiblížení pro vrtulníky na pražském letišti byl vytvořen seznam otázek. Tyto 

otázky měly pomoci k pochopení postoje provozovatelů vrtulníků a letiště k možnosti zavedení 

tohoto typu přiblížení a obecně k přístrojovému přiblížení pro vrtulníky. Za pomoci vedoucích 

diplomové práce se podařilo sehnat kontakt na odborníky na danou problematiku ze společnosti 

Bell Textron Prague, a.s., DSA a.s. a zároveň z Letiště Václava Havla, kteří byli ochotni poskytnout 

jejich fundovaný názor na danou problematiku v kontextu aktuální situace v letectví.  

Samotné otázky byly vytvořeny ve dvou sadách. Každá sada byla sestavená tak, aby z ní bylo patrné, 

zda se jedná o otázky mířící na provozovatele vrtulníků, nebo na poskytovatele přiblížení – Letiště 

Václava Havla.  

Otázky pro provozovatele vrtulníků byly následující: 

1. Měla by společnost DSA/Bell zájem na vytvoření postupů přístrojového přiblížení PinS  

na LKPR? 

2. Pokud ano, jaké benefity pro provoz společnosti DSA/Bell na LKPR vidíte ve vytvoření 

takových postupů? 

3. Jaké přistávací poplatky byste byli ochotni zaplatit za využití takového typu přiblížení? 

4. Máte vyškolené piloty na takový typ přiblížení? Jaké doložky by bylo třeba pilotům zařídit? 

Jaká by byla orientační cena tohoto výcviku? 

5. Jakou avionikou musí být vrtulníky vybaveny pro tento typ přiblížení? Jaká je její orientační 

cena? 

6. Jsou vrtulníky společnosti DSA/Bell vybaveny avionikou pro tento typ přiblížení? 

7. Jsou ze strany společnosti DSA/Bell nějaké specifické požadavky/podmínky týkající  

se vytvoření přístrojového přiblížení PinS na LKPR? 
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Otázky pro Letiště Václava Havla byly následující: 

1. Mělo by Letiště Václava Havla zájem na vytvoření postupů přístrojového přiblížení PinS  

na LKPR? 

2. Pokud ano, jaké benefity pro rozvoj provozu vrtulníků na LKPR vidíte ve vytvoření takových 

postupů? 

3. Jaké přistávací poplatky by byly zavedeny za využití takového typu přiblížení? 

4. Byly by ze strany LKPR nějaké specifické požadavky/podmínky týkající se vytvoření 

přístrojového přiblížení PinS na LKPR? 

5. Jaké kroky jsou nezbytné pro zavedení tohoto typu přiblížení ze strany managementu 

letiště? (např.: hypotéza, studie proveditelnosti, výběrové řízení na dodavatele, uvedení  

do provozu) 

 

Od všech dotázaných se vrátily odpovědi, které pomohly formovat další postup ve zpracování této 

diplomové práce. Zároveň je nezbytné dodat, že odpovědi byly poměrně velkým překvapením 

vzhledem k tomu, že byla očekávána pozitivní reakce a přístup k zavedení tohoto typu přiblížení 

především ze strany provozovatelů vrtulníků. Odpovědi jednotlivých respondentů jsou uvedeny 

níže. Nejprve budou zmíněny odpovědi ze strany provozovatelů vrtulníků. 

Odpověď na otázku č. 1: 

DSA: „Společnost DSA v tuto chvíli nepotřebuje na letištích typu LKPR publikované postupy PinS, 

LKPR samo o sobě má dnes publikované postupy pro přílet ze čtyř směrů. Pravděpodobnost využití 

postupů PinS pro vrtulníky HEMS zde samozřejmě existuje, ale ze znalosti věci bude publikovaný 

postup paralelní s dnes již standardními 2D/3D publikovanými. Tato otázka je příliš konkrétní,  

a proto odpovím taky tak, DSA nemá zájem na vytvoření postupů PinS na LKPR.“ 

Bell: „V současnosti nevyužíváme postupy za skutečných podmínek IR, pouze za vidu, nicméně 

využívat by se to mohlo pro odzkoušení kompatibility a funkčnosti vybavení vrtulníku.“ 

 

Odpověď na otázku č. 2: 

DSA: „Odpověď byla ne. Obecně, pokud bude existovat varianta, jak dostat pacienta do bodu H,  

tak to vždy bude přínosem, v případě LKPR je to opravdu zbytečné. Pokud povezeme běžného VIP 

klienta, tak určitě bude „hezké počasí“ a pro tyto lety máme vybavený pouze jeden vrtulník, takže 

benefit je téměř nulový.“ 



 38 

Bell: Bez odpovědi. 

 

Odpověď na otázku č. 3: 

DSA: „Lety HEMS jsou od poplatků osvobozeny.“ 

Bell: „Samozřejmě platíme poplatky, které jsou dané ceníkem LKPR.“ 

 

Odpověď na otázku č. 4: 

DSA: „Momentálně ne. Piloti musí rozšířit svoji kvalifikaci o IR/SPA/PBN pro daný typ vrtulníku. Celý 

výcvik pro sestavu pilotů je v řádu desítek milionů korun. To je pouze začátek, pak nastupuje do hry 

i REC výcvik, kde se ročně bude daný provozovatel pohybovat v nákladech řádu milionů korun. Nikdy 

se to nemůže jako investice vrátit zpět.“ 

Bell: „V Bell Textron Praha je pouze jeden pilot, samozřejmě je nutná kvalifikace IR. Cenu výcviku 

nejsem schopen odhadnout. Cena je dána rozsahem výcviku, tudíž záleží, co schválí úřad, jaké 

zkušenosti má konkrétní pilot, jaký vrtulník se použije atd.“ 

 

Odpověď na otázku č. 5: 

DSA: „Neumím odpovědět na cenu. Vrtulník musí být certifikován jako IFR. Ceny těchto vrtulníků 

jsou násobně vyšší než v případě pouze VFR certifikace. Doporučuji vybrané pasáže z nařízení  

EU 965/2012, tzv. AIR OPS, kde v části vybavení letadel je přesný popis, co všechno musí být 

instalováno, nebo pouze L6 od ICAO, jako základní vodítko.“ 

Bell: „2x GTN, AP, FD.“ 

 

Odpověď na otázku č.6: 

DSA: „Ano, v případě vrtulníků pro HEMS je většina certifikována jako IFR. Tuto certifikaci jsme  

si sami snížili z důvodu vyšších nákladů na údržbu. Mimo vrtulníky pro HEMS, EC135, máme pouze 

jeden vrtulník, AS355, který po úpravách může být použit pro lety IFR. Opět by to bylo v tuto chvíli 

naprosto neekonomické rozhodnutí.“ 

Bell: „Bell 429 a 412 jsou vybavené pro tento typ přiblížení.“ 
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Odpověď na otázku č. 7: 

DSA: „DSA nemá žádné specifické požadavky.“ 

Bell: „Nepředpokládám specifické požadavky z naší strany vzhledem k druhu provozu.“ 

 

V souvislosti s těmito odpověďmi je nutné zmínit další poznámky, které přidala společnost Bell 

k odpovědím na otázky. Společnost Bell Textron Prague, a.s. není provozovatelem vrtulníků jako 

takovým, ale je to především výrobce vrtulníků. To znamená, že konkrétně v Praze provádí pouze 

testy vrtulníků po jejich znovusložení před dodáním koncovému zákazníkovi. Po znovusložení 

proběhne akceptační let se zákazníkem, popřípadě přelet, tzv. ferry flight1, k zákazníkovi. Testovací 

let musí proběhnout za podmínek VFR, i když testují přiblížení ILS nebo GNSS, z toho důvodu,  

aby měl pilot vše pod kontrolou. Z tohoto plyne, že společnost Bell Textron Prague, a.s. neprovádí 

přiblížení jak za podmínek IFR, tak ani s přechodem na VFR let.  Tím pádem je zřejmé, že pro takový 

typ provozu společnost Bell Textron Prague, a.s. skutečně nevyžaduje zavedení přístrojového 

přiblížení pro vrtulníky. Oproti tomu společnost DSA a.s. nemá zájem o zavedení postupu PinS 

především z toho důvodu, že na Letišti Václava Havla v Praze v současnosti již existují publikované 

postupy pro přílet ze čtyř směrů a tento nový postup by byl pouze paralelním postupem  

k již existujícím 2D/3D publikovaným postupům. Zároveň s tím by byla společnost DSA a.s. nucena 

vyškolit pilot na nový typ přiblížení, přičemž piloti by museli dle slov DSA rozšířit svoji kvalifikaci 

IR/SPA/PBN pro daný typ vrtulníku. Z toho plynou náklady v řádu desítek milionů korun, pokud 

pomineme další výdaje za každoroční REC výcvik. Důvody, které vedou společnost DSA a.s. 

k nezájmu o zavedení postupu přístrojového přiblížení jsou tak převážně ekonomického charakteru. 

Po konzultaci provozních složek Letiště Praha, a.s. a Řízení letového provozu zaslalo Letiště Praha, 

a.s. tyto odpovědi: 

Odpověď na otázku č. 1: 

„Ne. Na LKPR je publikováno na každou RWY přiblížení s minimem rovnajícím se minimům CAT I. 

Minima pro přiblížení PinS jsou vždy vyšší. Proto není na LKPR důvod tento postup konstruovat. 

Pokud si vrtulník pro přiblížení zvolí přístrojový postup, může využít standardní postupy 2D nebo 3D 

přiblížení na jakoukoliv RWY. Postup PinS je zkonstruován pro přiblížení na heliport nemocnice 

 
1 Jedná se o let, který je prováděn bez cestujících a negeneruje žádný zisk. Tento termín se obvykle používá 
k označení letu, který slouží k přesunu letadla na jinou základnu, či dodání letadla od výrobce k zákazníkovi. 
[11] 
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Motol. V praxi tento postup posádky nepoužívají. Důvody jsou certifikace vrtulníků, či nestandardní 

postup (let je delší, než přiblížení z přímého směru). 

 

Odpověď na otázku č. 2: 

„V současné době nejsou. V budoucnosti se zrušením křižné RWY budeme o tomto postupu 

uvažovat. Lze jej využít k separování vrtulníku provádějícího IFR přiblížení od sledu letadel 

provádějících přístrojové přiblížení na RWY. Důvodem je nízká přibližovací rychlost vrtulníku. 

 

Bohužel na otázku č. 3, č. 4 a č. 5 nebylo odpovězeno. Na základě prvních dvou odpovědí je ale jisté, 

že v současné chvíli nemají složky zajišťující letecký provoz na Letišti Václava Havla zájem o 

vytvoření vlastních postupů pro přístrojové přiblížení vrtulníků. Avšak v případě, že dojde ke zrušení 

křižné dráhy 12/30 budou o zřízení takového postupu uvažovat.  

Obecně vzato lze konstatovat, že žádný z dotázaných subjektů nemá v tuto chvíli zájem o zavedení 

nových postupů pro přístrojové přiblížení vrtulníků na Letišti Václava Havla v Praze. Tento nezájem 

je pochopitelný u společnosti Bell Textron Prague, a.s., jelikož se nejedná o provozovatele vrtulníků 

jako takového, ale spíše o výrobce vrtulníků, potažmo servisní pobočku v Praze, která provádí pouze 

zálety a akceptační lety po provedené opravě, či kompletaci vrtulníku. Zároveň mají své vlastní 

důvody, proč nelze v jejich případě využít postup pro přístrojové přiblížení. Oproti tomu  

u společnosti DSA a.s. a Letiště Václava Havla lze z odpovědí interpretovat, pokud to respondent 

sám neuvedl, že nezájem o zavedení nového typu přístrojového přiblížení pro vrtulníky může být 

způsoben ekonomickým aspektem, respektive provozním aspektem v případě Letiště Václava Havla 

– tedy duplicita postupů PinS se současnými postupy přiblížení a malý IFR provoz vrtulníků. Můžeme 

se pouze domnívat, do jaké míry mohl být tento názor ovlivněn situací způsobenou globální 

pandemií koronaviru. Nicméně dalo by se říct, že vzhledem k tomu, že došlo k celosvětovému 

ochromení letecké dopravy od počátku šíření viru SARS-CoV-2, tak jsou společnosti v leteckém 

odvětví celkově obezřetnější k investicím, jež nevykazují jistou návratnost.  

Na základě názorů respondentů na zavedení nového postupu přístrojového přiblížení pro vrtulníky 

bylo rozhodnuto o rozdělení kapitoly Analýza možnosti zavedení přístrojového přiblížení  

pro vrtulníky (PinS) v podmínkách LKPR na dvě verze. První verze bude představovat stav Letiště 

Václava Havla po vybudování nové dráhy 06R/24L a zároveň zrušení křižné dráhy 12/30 a druhá 

verze pak bude uvažovat zavedení postupu PinS při uvážení současného stavu Letiště Václava Havla.  
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4 Analýza možnosti zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky 

(PinS) na LKPR 

 

Kapitola analýza možnosti zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky je kapitolou, která by měla 

pomoct ve zjištění hlavních přínosů zavedení přístrojového přiblížení na Letišti Václava Havla 

v Praze. Analyzováním možnosti zavedení nového typu přiblížení mohou vyniknout s tím spojené 

nejen pozitivní přínosy, které budou představovat jak pro samotné letiště, tak pro provozovatele 

vrtulníků řadu benefitů vyplývající z nového typu přiblížení, ale také negativní dopady. Právě 

negativní dopady by mohly ovlivnit postoj k zavedení nového typu přiblížení, v případě že budou  

nad pozitivními přínosy převažovat. 

Vzhledem k aktuálnímu postoji provozovatelů vrtulníků a také letiště k zavedení nového 

přístrojového přiblížení pro vrtulníky na Letišti Václava Havla, bude tato kapitola rozdělena do dvou 

hlavních částí.  

První z těchto dvou částí se bude zabývat analýzou možnosti zavedení nového typu přiblížení  

po vybudovaní nové dráhy 06R/24L, díky čemuž dojde ke zrušení stávající křižné dráhy 12/30. Pro 

potřeby této práce bude nazývána Varianta 1 – paralelní dráha. Druhá část se pak bude zabývat 

analyzováním možnosti zavedení nového typu přiblížení vztažený k aktuální situaci, tedy provozu 

dvou křižujících se drah společně s již publikovanými postupy přiblížení na dráhový systém Letiště 

Václava Havla. Pro potřeby této práce se bude nazývat Varianta 2 – současný stav. 

 

4.1 Analýza možnosti zavedení postupu PinS – Varianta 1 – paralelní dráha 

4.1.1 Paralelní dráha 06R/24L 

Pro letiště v Ruzyni bylo od jeho počátku plánováno s pěti, hvězdicovitě umístěnými, travnatými 

vzletovými a přistávacími pásy o délce 900-1050 m, přičemž vzlety se prováděly kterýmkoliv 

směrem vždy tak, aby vzlet probíhal proti směru větru. V průběhu čtyřicátých let však již travnaté 

plochy nesplňovaly požadavky na tehdejší provoz a bylo nutné vybudování prvních zpevněných 

drah. V roce 1945 byly hotovy celkem čtyři zpevněné dráhy, a to sice RWY 04/22, RWY 13/31, RWY 

08/26 a RWY 17/35. Po válce byly dráhy 04/22 a 13/31 (dnes již dráha 12/30) postupně 

prodlužovány a tyto dráhy postačovaly provozu až do poloviny 60. let. Proto vznikl projekt  

na rozšíření dráhového systému o dráhu 07/25, která byla vlivem změny polohy magnetického 
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severu – stejně jako tehdejší dráha 13/31 – přečíslována tak, aby odpovídala reálnému směru,  

na dráhu 06/24. Díky výstavbě této dráhy ztrácela dráha 13/31 na významu. [12] 

Navzdory rapidnímu nárůstu počtu cestujících zůstal dráhový systém pražského letiště  

od vybudování dráhy 06/24 téměř beze změn. Současná kapacita přestala vyhovovat už v 90. letech 

minulého století. Na počátku 21. století tak byl vytvořen Runway Capacity Team, který měl za úkol 

navrhnout potřebné úpravy dráhového systému a postupy, které by umožnily zvýšení kapacity 

tehdejšího dráhového systému. Dostavbou a úpravami se podařilo zvýšit kapacitu dráhového 

systému o 30 %, což bohužel nedokázalo plně vyřešit problém s kapacitou dráhového systému. 

Z toho důvodu bylo nutné uvažovat nad výstavbou nové dráhy, se kterou se počítalo již v projektu 

na aktuální dráhu 06/24, z počátku 70. let minulého století. [12] 

Nová dráha s označením 06R/24L by měla být umístěna v místech stávající dráhy 04/22, která  

je dlouhodobě mimo provoz a využívá se aktuálně pouze k parkování letadel. Tato dráha bude 

rovnoběžná s dráhou 06/24 a bude umístěna 1525 m jižně od současné dráhy 06/24. Provoz  

na dráze 12/30 tak bude ukončen a bude začleněn do systému pojezdových drah. [13] Vyobrazení 

umístění nové paralelní dráhy 06R/24L můžeme vidět na následující obrázku č. 11.  

 

Obrázek 11: Vyobrazení nové paralelní dráhy 06R/24L [14] 
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Pokud dojde ke zrušení provozu na dráze 12/30, tak dojde zároveň i ke zrušení postupů přiblížení 

na tuto dráhu. To především z toho důvodu, že současnou dráhu 12/30 by bylo nezbytné začlenit 

do systému pojezdových drah. V takovém případě by musely vrtulníky v případě nepříznivých 

meteorologických podmínek využít přiblížení podle přístrojů na jednu z drah 06L/24R nebo 

06R/24L, podle toho, která z nich bude využívána pro odlety a která pro přílety. To by znamenalo, 

že v takovém případě se bude prolínat provoz letadel s pevným křídlem a vrtulníků a bude tak 

docházet k narušení toku letadel na příletu, a hlavně k jeho zpomalení. Zde by k separaci 

přístrojových příletů letadel s pevným křídlem a vrtulníků mohl být použit právě postup přiblížení 

na bod v prostoru – PinS.  

 

4.1.2 Mapa přístrojového přiblížení PinS 

Jak je zmíněno v kapitole 1.3.3., tak pražské letiště nemá zavedeny žádné postupy, které by byly 

vytvořeny speciálně pro vrtulníky, tedy kategorii H. V současnosti existují pouze postupy  

pro kategorii A až kategorii D, přičemž vrtulníky se řadí do kategorie A, což jsou letouny s rychlostmi 

menšími než 169 km/h (91 kt) IAS. Postupy pro kategorii A je samozřejmě možné využít  

pro přiblížení vrtulníků, jinak by bylo nezbytné mít vytvořené postupy pro kategorii H už dlouhou 

dobu. Vzhledem k umístění FATO 1 a FATO 2 bude jako vhodné uvažováno přiblížení dráhu 30,  

což zároveň koreluje se zrušení dráhy 12/30 a následující využíváním původního prahu dráhy 30 

k přistávání vrtulníků. V současnosti existují 3 konkrétní mapy přiblížení podle přístrojů na dráhu 

30, jsou jimi Mapa přiblížení podle přístrojů – ICAO ILS RWY 30, Mapa přiblížení podle přístrojů – 

ICAO RNP RWY 30 a Mapa přiblížení podle přístrojů – ICAO VOR RWY 30. Všechny tyto mapy 

přiblížení jsou v příloze této diplomové práce.  Na obrázku č. 12 je vidět teoretický příklad toho, jak 

by mohlo takové přiblížení postupem PinS na dráhu 30 vypadat. Tento obrázek byl převzat z 

podkladů, které byly získány od Řízení letového provozu ČR, s.p. a na základě konzultace s vedoucím 

diplomové práce byl upraven tak, aby bylo zajištěno to, že bude zřejmé, že se jedná pouze o 

teoretický příklad přiblížení postupem PinS na Letiště Václava Havla v Praze a nebude použit 

k reálnému postupu přiblížení. 
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Na obrázku výše lze vidět výstřižek z mapy přiblížení, která zobrazuje možné přiblížení PinS na práh 

dráhy 30. Kompletní mapa přiblížení je přiložena v příloze této diplomové práce. Fix středního 

přiblížení PR30F je shodný s fixem středního přiblížení pro testovací přiblížení PinS, které  

je zavedeno pro heliport nemocnice Motol. Tohoto bodu lze dosáhnout letem VFR, jako tomu  

je u vrtulníků letecké záchranné služby, nebo letem podle pravidel IFR, jehož tratě jsou uvedeny 

v příletových mapách v AIP ČR. Konkrétně se jedná o mapu AD 2-LKPR-RNAV STAR RWY 30.  

Postup PinS, který je znázorněn na obrázku č. 12 zobrazuje přiblížení na práh dráhy 30 ve směru 

303° a skládá se z bodu IF PR30F, odkud vede úsek dlouhý 3,5NM ve směru 303°do bodu FAF PR303. 

Následuje úsek dlouhý opět 3,5NM do bodu MAPt PR312. Postup je konstruován jako „pokračujte 

podle VFR“ po přeletu bodu MAPt PR312, proto je nutné nejpozději v tomto bodě provést a oznámit 

přechod z pravidel IFR na VFR nebo zahájit nezdařené přiblížení, jak je publikováno v mapě. 

V případě nezdařeného přiblížení musí piloti pokračovat ve směru 303°do výšky 4000 ft. Postup 

přiblížení je možné provést do minim LNAV nebo LPV.  

Na obrázku č. 13 níže je zobrazen vertikální profil aktuálního postupu přiblížení RNP na dráhu 30 

pro kategorie letadel A, B, C, D a přiblížení PinS. 

Obrázek 12: Přiblížení PinS na RWY 30 [autor na základě podkladu ŘLP a.s.] 
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Jak je zmíněno výše, tento obrázek č. 13 ukazuje vertikální profil aktuálního přiblížení, které  

je zobrazeno v horní části obrázku a vertikální profil přiblížení PinS, které je zobrazeno v dolní části 

obrázku. Porovnáním vertikálních profilů lze zjistit, že body FAF se u každého z postupů nacházejí 

v jiné výšce a jiné vzdálenosti od prahu dráhy. V aktuálním postupu, který je používán jak klasickými 

letouny, tak vrtulníky se bod FAF nachází ve vzdálenosti 8,5NM od prahu dráhy a ve výšce 4000 ft. 

To vychází i z požadavku na 3° sestupovou rovinu. Oproti tomu u postupu PinS se bod FAF nachází 

ve vzdálenosti 4,5NM od prahu dráhy a ve výšce 3200 ft. Úsek konečného přiblížení v případě 

aktuálního postupu přiblížení tak musí logicky trvat delší dobu než v případě použití postupu PinS. 

Z výše uvedeného také vychází, že sestupová rovina postupu PinS musí být strmější, než sestupová 

rovina aktuálně nastaveného postupu přiblížení na dráhu 30 a tedy dosažení bodu MAPt dojde  

za kratší časový úsek. Fakt, že sestupová rovina postupu přiblížení PinS je strmější, dokazuje  

i samotný obrázek č.13, ve kterém můžeme vidět, že sestupový úhel je 4,4°. Porovnáním časů 

sestupu z bodu FAF do bodu MAPt dostaneme reálnou představu o tom, k jakému urychlení toku 

vrtulníků by v úseku konečného přiblížení došlo. Vzhledem k tomu, že v současné době se vrtulníky 

Obrázek 13: Vertikální profil aktuálního přiblížení a přiblížení PinS (koláž ze zdrojů [ŘLP a.s.] a [24]) 
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řadí do kategorie A, což jsou letouny s rychlostmi menšími než 169 km/h (91 kt) IAS, je nezbytné 

porovnat časy při rychlosti menší než 91 kt. Obě tabulky v obrázku č. 13 obsahují jedinou společnou 

rychlosti, která je nižší než 91 kt a tou je rychlost 80 kt. Doba, za kterou se vrtulník dostane z bodu 

FAF do bodu MAPt, při použití aktuálního postupu konečného přiblížení a rychlosti 80 kt, je 6:25 

min. Naopak při použití postupu PinS je doba, za kterou se vrtulník dostane z bodu FAF do bodu 

MAPt 2:38 min. Aktuální postup je tak zhruba 2,4násobkem času, který je potřebný při postupu 

PinS. Z toho vyplývá, že při použití postupu PinS by bylo možné více než zdvojnásobit tok vrtulníků 

v úseku konečného přiblížení na dráhu 30. 

V případě zrušení křižné dráhy 12/30, po vybudování paralelní dráhy 06R/24L, by mohly oba tyto 

postupy zůstat zachovány, jelikož nevyžadují žádné pozemní vybavení pro jejich provozování. 

Nicméně porovnáním obou těchto postupů vyšlo najevo, že pro použití vrtulníkem je jednoznačně 

výhodnější právě postup přístrojového přiblížení na bod v prostoru, jelikož umožňuje použití nižší 

rychlosti během konečného přiblížení, při současném zkrácení doby trvání konečného přiblížení. 

Zároveň také umožní použití většího sestupového úhlu, díky kterému je právě dosaženo zkrácení 

doby trvání konečného přiblížení. 

 

4.1.3 Avionika 

Jak bylo zmíněno v kapitole zabývající se konceptem přístrojového přiblížení PinS, tento postup  

se skládá ze dvou fází. První z nich je fáze vizuální, která se dělí na „pokračujte podle VFR“  

a na „pokračujte vizuálně“, přičemž důležitý rozdíl je v tom, že zatímco při postupu „pokračujte 

vizuálně“ letí pilot stále dle pravidel IFR a v rámci tohoto postupu je zajištěna ochrana před okolními 

překážkami, tak při postupu „pokračujte podle VFR“ se mění pravidla letu na VFR. To znamená,  

že není zajištěna ochrana před okolními překážkami. Druhou fází tohoto postupu je fáze přístrojová, 

která je letěna podle pravidel IFR. Z toho vyplývá, že aby byl vrtulník schopen využít tento postup, 

musí k tomu mít dostatečnou přístrojovou vybavenost. Vzhledem k faktu, že postupy přístrojového 

přiblížení PinS jsou založeny na prostorové navigaci RNAV nebo RNP, tak zde hraje velkou roli 

vybavení schopné navigovat za pomoci využití GNSS. Dle konzultace s testovacím pilotem  

ze společnosti Bell Textron Prague, a.s. je k provozování přístrojového přiblížení PinS potřeba 

minimálně „2x GTN, AP a FD“. Jinými slovy je zapotřebí Flight Director, autopilot a zdvojené GTN, 

což znamená Garmin Touchscreen Navigators a jedná se o konkrétní zařízení od společnosti Garmin, 

která dodává avioniku do vrtulníků. Tento požadavek zároveň vychází i z ICAO Doc. 9613, který 

stanovuje funkční požadavky. V něm stojí, že je vyžadován autopilot nebo Flight Director  

se schopností tzv. roll-steering. Zároveň je vyžadován elektronický displej zobrazující mapu  
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s vypočítanou RNP trasou. [15] Zařízení GTN nabízí kompletní funkcionalitu GPS/NAV/COMM/MFD 

v jediném zařízení. Je tedy schopno zobrazit aktuální vypočítanou trasu, zobrazit postupy pro 

přiblížení a poskytovat pilotovi informace týkající se okolního terénu a překážek. [18] Především je 

ale důležité zmínit, že zařízení GTN jsou zařízení schopna příjmu SBAS/EGNOS signálu. V tabulce č. 

6 níže je uveden seznam zařízení, která jsou také schopna příjmu EGNOS signálu a byla by tedy 

vhodná pro použití pro přístrojové přiblížení PinS. 

Tabulka 6: Seznam přijímačů SBAS/EGNOS signálu [36] 

Výrobce Název přijímače 

Avmap EKP IV Pro 

Esterline CMA-5024 

Esterline CMA-6024 

Garmin Aera range 

Garmin G1000 (s jednotkou GIA63W) 

Garmin G600 (s jednotkou 430W/530W) 

Garmin G900X (s jednotkou GIA63W) 

Garmin GNC 420W 

Garmin GNS 430W 

Garmin GNS 530W 

Garmin GPS 400W 

Garmin GPS 500W 

Garmin GPSMAP 196 

Garmin GPSMAP 296 

Garmin GPSMAP 396 

Garmin GPSMAP 495 

Garmin GPSMAP 496 

Garmin GPSMAP 695/696 

Garmin GPSMAP 96 

Garmin GPSMAP 96C 

Garmin GTN 625 

Garmin GTN 635 

Garmin GTN 650 

Garmin GTN 725 

Garmin GTN 750 



 48 

Honeywell Bendix King AV80R range 

Honeywell Bendix King KI 825 

Honeywell Bendix King KSN 770 

Honeywell Bendix King EASy II 

Honeywell Bendix King Primus Apex Avionics System 

Rockwell Collins GPS-4000S 

Thales Multi-Mode Receiver – MMR 

Thales TopDeck LPV 

Thales TopStar 200 GPS 

uAvionix Sentry 

uAvionix Sentry mini 

Universal UNS-1Ew 

Universal UNS-1Fw 

Universal UNS-1Lw 

 

Jak lze z tabulky vyčíst, tak zařízení GTN se v ní nachází hned pětkrát. Dle konzultace s testovacím 

pilotem ze společnosti Bell Textron Prague, a.s., jak je zmíněno výše, je zapotřebí toto zařízení hned 

dvakrát. Jedno k použití jako hlavní navigace a druhé jak záložní. Například vrtulník Bell 429 má ve 

své výbavě zařízení GTN 750 jako hlavní navigaci a dále GTN 650 jako záložní navigaci. Z konzultace 

s odborníky také vyplývá, že dalšími vrtulníky, které jsou vybavené na tento typ přiblížení je vrtulník 

Bell 412 a dále stroje společnosti DSA a.s., vrtulníky Eurocopter EC 135. 

4.1.4 Výcvik pilotů 

V první řadě je třeba zmínit, že aby vůbec bylo možné pilotovat vrtulník letecké záchranné služby, 

nabízet aerotaxi nebo vykonávat letecké práce, je nezbytné mít k tomu určený výcvik. K pilotování 

takého vrtulníku je třeba získat průkaz ATPL (H), neboli průkaz způsobilosti dopravního pilota 

(vrtulníky). Žadatelé o vydání průkazu způsobilosti ATPL (H) musejí: [22] 

a) být držiteli průkazu způsobilosti CPL (H) a typové kvalifikace pro vrtulníky s vícečlennou 

posádkou a absolvovat výcvik součinnosti vícečlenné posádky (MCC) 

b) absolvovat ve funkci pilota vrtulníku minimálně 1000 hodin doby letu včetně alespoň: 

1. 350 hodin provozu ve funkci velícího pilota nebo 

2. i) 250 hodin ve funkci velícího pilota nebo 

ii) 100 hodin ve funkci velícího pilota a 150 hodin ve funkci velícího pilota  

pod dozorem nebo 
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iii) 250 hodin provozu ve vícečlenné posádce ve funkci velícího pilota pod dozorem 

na vrtulnících. V tomto případě jsou pravomoci udělené průkazem způsobilosti 

ATPL (H) omezeny výlučně na provoz ve vícečlenné posádce, dokud držitel průkazu 

neabsolvuje 100 hodin ve funkci velícího pilota;  

3. 200 hodin navigačního letu, z toho alespoň 100 hodin ve funkci velícího pilota nebo 

velícího pilota pod dozorem; 

4. 30 hodin přístrojové doby, z nichž smí být nejvíce 10 hodin pozemní přístrojové 

doby a  

5. 100 hodin nočního letu ve funkci velícího pilota nebo druhého pilota. 

Z těchto 1000 hodin doby letu může být až 100 hodin absolvováno na zařízení pro výcvik 

pomocí letové simulace (FSTD), z nichž smí být nejvíce 25 hodin vykonáno na trenažéru 

letových a navigačních postupů (FNPT). 

c) letová doba na letounech se započítává do výše 50 % dle požadavků na letovou dobu 

uvedených v odstavci b); 

d) požadavky na praxi v odstavci b) musejí být splněny dříve, než se přikročí ke zkoušce 

dovednosti pro získání způsobilosti ATPL (H). [22] 

Žadatel o vydání průkazu způsobilost ATPL (H) pak musí složit zkoušku způsobilosti a prokázat 

schopnost s odbornou způsobilostí provádět odpovídající postupy a obraty ve vícepilotním 

vrtulníku ve funkci velícího pilota. Tato zkouška je prováděna ve vrtulníku nebo na kvalifikovaném 

úplném letovém simulátoru, který představuje tentýž typ letounu. Po úspěšném složení zkoušky 

způsobilosti ATPL (H) pilot získá průkaz způsobilosti dopravního pilota vrtulníků.[22] K tomuto 

průkazu si následně musí piloti patřičně rozšířit svoji kvalifikaci, aby mohli provádět přiblížení PinS.  

Žadatelé, kteří chtějí rozšířit svoji kvalifikaci o přístrojovou kvalifikaci musí: 

a) být držitelem: 

1. alespoň průkazu PPL pro odpovídající kategorii letadla a: 

i. práv létat v noci v souladu s čl. FCL.810, nebo 

ii. průkazu ATPL pro jinou kategorii letadla, nebo 

2. průkazu CPL pro odpovídající kategorii letadla. 

b) absolvovat dobu navigačního letu odpovídající alespoň 50 hodinám ve funkci velitele 

letadla v letounech, ve vrtulnících nebo na vzducholodích, z nichž alespoň deset hodin – 

nebo v případě vzducholodí 20 hodin – musí být nalétáno v příslušné kategorii letadla. 

c) Žadatelé, kteří absolvovali integrovaný výcvikový kurz pro získání průkazů ATP(H)/IR, 

ATP(H), CPL(H)/IR nebo CPL(H), jsou požadavku uvedeného v písmeni b) zproštěni.[22] 
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Tato přístrojová kvalifikace pak platí pilotovi jeden rok. Tuto kvalifikaci je možné si prodloužit 

v období třech měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti kvalifikace. Pokud pilot 

nestihne prodloužit svoji přístrojovou kvalifikaci do dne skončení platnosti této kvalifikace,  

tak nesmějí vykonávat práva udělená touto kvalifikací, dokud přezkoušením úspěšně neprojdou. 

V současnosti, respektive od 25. srpna 2020, je do kvalifikace IR začleněna také kvalifikace  

pro navigaci založené na výkonnosti – PBN. Pokud pilot získá přístrojovou kvalifikaci, tak současně 

s tím získá také PBN kvalifikaci. [22] Vzhledem k tomu, že tato kvalifikace je včleněna do přístrojové 

kvalifikace, tak její platnost je shodná s platností přístrojové kvalifikace a je tedy nezbytné je každý 

rok obnovovat. 

Dle společnosti DSA a.s. vyjde takový výcvik po sestavu pilotů na částku v řádově desítkách milionů 

korun. Pokud by DSA a.s. takovou investici uskutečnilo, tak se dle jejich názoru nemůže nikdy 

finančně vrátit a tím pádem by se taková investice nevyplatila. Pokud by však existovalo pouze 

jedno přístrojové přiblížení pro vrtulníky na práh dráhy 30 a současně s tím by byl absolutně 

separován provoz vrtulníků od ostatních letadel, tak by nebyla jiná možnost než tuto investici 

uskutečnit. Co se týká společnosti Bell Textron Prague, a.s., tak z hlediska povahy jejich provozu  

by také nemělo velký smysl investovat do takového výcviku, byť má společnost pouze jednoho 

pilota a tím pádem by investice byla mnohem nižší. Nicméně není vyloučeno, že pokud v budoucnu 

vzroste zájem o vrtulníkovou přepravu na Letišti Václava Havla, což může nastat i díky separování 

provozu vrtulníků od ostatního provozu, nedojde ke změně názoru na takovou investici. 

 

 

4.2 Analýza možnosti zavedení postupu PinS – Varianta 2 – současný stav 

Zavedení nového postupu přístrojového přiblížení pro vrtulníky je třeba analyzovat nejen  

za podmínek, které možná nastanou – což je vybudování nové paralelní dráhy 06R/24L a následné 

zrušené dráhy 12/30, ale také z pohledu aktuálního provozu a aktuálně dostupných postupů 

přiblížení, které mohou být využívány nejen vrtulníky, ale také klasickými letouny. Vzhledem 

k poloze ploch konečného přiblížení a vzletu FATO 1 a FATO 2 se bude tato práce stále držet 

zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky na dráhu 30. 

V současnosti existují celkem tři různá publikovaná přístrojová přiblížení na dráhu 30. Všechna tato 

přiblížení mají fix počátečního přiblížení ve fixech ARVEG a KENOK. Až do fixu konečného přiblížení 

jsou vedeny ve výšce 4000 ft. První z nich je přiblížení PRAHA/Ruzyně ILS. Jedná se o přesné 

přístrojové přiblížení, které je určené pro letouny v kategoriích A, B, C a D. Vrtulníky může být tento 
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postup použit, jelikož je na vrtulníky v takovém případě nahlíženo, jako na letouny kategorie A. Toto 

přiblížení je možné vidět na obrázku č. 14 níže. Plná verze této mapy přiblížení je přiložena v příloze 

této práce. 

 

Obrázek 14: Přístrojové přiblížení ILS na dráhu 30 [23] 

 

Druhým postupem přístrojového přiblížení, který je v současnosti používán na Letišti Václava Havla 

v Praze, je Přístrojové přiblížení PRAHA/Ruzyně RNP. Toto přiblížení začíná stejně jako dvě další 

přiblížení ve fixech počátečního přiblížení ARVEG a KENOK. Jedná se o přístrojové přiblížení, které 

je opět vedené až do fixu konečného přiblížení ve výšce 4000 ft. Sestupová rovina je stejně jako  

u předchozího přiblížení vedena pod úhlem 3°, což je ideální sestupový úhel pro letadla s pevným 

křídlem. Toto přiblížení je zřízeno pro letouny v kategoriích A, B, C a D. Může být tedy využito jako 

přístrojové přiblížení vrtulníky, jelikož jsou brána jako letouny kategorie A. Toto přiblížení je vidět 

na obrázku č. 15 níže. Plná verze této mapy přiblížení je uvedena v příloze této práce. 
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Obrázek 15: Přístrojové přiblížení RNP na dráhu 30 [24] 

 

Poslední publikovaným přiblížením na dráhu 30 je přiblížení PRAHA/Ruzyně VOR. Jedná  

se o přístrojové přiblížení z fixů počátečního přiblížení ARVEG a KENOK, které je z těchto bodů 

vedeno až do fixu konečného přiblížení ve výšce 4000 ft. Stejně jako ostatní přístrojová přiblížení  

je vytvořeno pro letouny kategorií A, B, C a D. Vrtulníky může být opět použito v kategorii A. 

Přiblížení je zobrazeno na obrázku č. 16 níže. Plná verze této mapy přiblížení je uvedena v příloze 

této práce. 
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Obrázek 16: Přístrojové přiblížení VOR na dráhu 30 [25] 

 

V případě zřízení nového přístrojového přiblížení určeného pouze pro vrtulníky tak vznikne paralelní 

přiblížení, k již zavedeným postupům přístrojového přiblížení. Toto nové přiblížení je blíže popsáno 

v kapitole 4.1.2 Mapa přístrojového přiblížení PinS.  

Co se týká názoru na zavedení nového typu přístrojového přiblížení ze strany provozovatelů 

vrtulníků a samotných složek zajišťujících provoz na Letišti Václava Havla, tak zde převládá spíše 

negativní pohled na zavedení jako takové. S tím také souvisí přínosy zavedení nového typu 

přiblížení. Je však nezbytné podotknout, že tento pohled na zavedení nového typu přiblížení může 

být přímo spojen s aktuální nepříznivou ekonomickou situací v letectví obecně. Provozovatelé 

vrtulníků, konkrétně DSA a.s. a Bell Textron Prague, a.s.  v Praze nemají zájem z různých důvodů, 

jak bylo zmíněno dříve v kapitole 4 Konzultace problematiky se zainteresovanými subjekty. 

Společnost Bell Textron Prague, a.s. nemá zájem o zavedení tohoto typu přiblížení především z toho 

důvodu, že jejich provoz lze charakterizovat jako čistě zkušební. Z jejich stran tak dochází pouze 

k záletům vrtulníků po jejich opravě a opětovném složení po provedené údržbě. Oproti tomu 

společnost DSA a.s. uvedla více důvodů. První důvodem je fakt, že na letišti jsou v tuto chvíli, dle 

jejich slov, publikovány postupy ze čtyř směrů, tím pádem by nový postup přiblížení byl pouze 
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paralelním postupem k postupům již zavedeným. Dalším důvodem je neekonomičnost celého 

procesu zavedení tohoto postupu z pohledu provozovatele vrtulníků. Provozovatel by totiž musel 

zajistit rozšíření pilotní kvalifikace celé sestavě pilotů, aby vůbec bylo možné tento postup využívat. 

Taková investice by dosahovala desítek milionů korun. Současně s tím by bylo nezbytné mít stroje 

certifikované jako IFR, aby dostali povolení takový typ přiblížení létat, což by představovalo další 

investici. Nicméně společnost DSA a.s. má většinu vrtulníků certifikovanou jako IFR. 

Samotné Letiště Václava Havla také nejeví o zavedení takového typu přiblížení zájem. Důvodem 

jsou již zmiňované publikované postupy ze čtyř směrů, kdy vrtulník může využít přístrojové 

přiblížení dle aktuálně publikovaného postupu. Ovšem Letiště Václava Havla bude uvažovat  

o zavedení tohoto postupu v případě zrušení křižné dráhy 12/30, kdy bude tento postup moci použít 

k separování vrtulníků od ostatního provozu. 

 

4.3 Finanční nákladnost 

Proces zavedení nového typu přiblížení zahrnuje několik kroků, které je třeba splnit, aby bylo možné 

nový typ přiblížení zavést. Tento proces je nákladný nejen časově, ale také finančně. Každý z těchto 

kroků tedy představuje investici pro složky zajišťující letecký provoz na LKPR. Informaci ohledně 

kroků vedoucích k zavedení nového typu přístrojového přiblížení byly získány od vedoucího 

diplomové práce, pana Ing. Tomáše Duši, Ph.D. Kroky, které provází proces zavedení nového typu 

přiblížení jsou následující: 

1. Návrhu procedury 

2. Pozemní a letová validace 

3. Studie bezpečnosti 

4. Publikace v AIP a schvalovací proces 

Prvním krokem k tomu, aby mohl být zaveden nový typ přiblížení je samotný návrh procedury. 

V tomto kroku se ujasní, na kterou dráhu bude nový postup zaveden, vytvoří se trasy pro počáteční 

a konečné přiblížení, a také trasy pro nezdařené přiblížení. K tomuto také spadá stanovení limitů 

nového přiblížení. To znamená stanovení minimálních výšek a stanovení rychlostí.  

Druhým krokem je pozemní a letová validace, která se skládá ze dvou částí, jak napovídá název. Při 

pozemní validaci je ze země zhodnoceno, jaké jsou přibližovací směry k heliportu, vytyčí se 

ochranná pásma a následně provede vyhodnocení ochranných pásem a výškových překážek 

v ochranných pásmech. V neposlední řadě, se také na zemi v místě heliportu provede kontrola 

dostupnosti signálu GNSS. Letová validace se pak již odehrává ve vzduchu. V první části se provádí 
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vyhodnocení signálu v trajektorii přiblížení na palubě letadla. Toto je provedeno přístroji, které jsou 

na palubě letadla a které vyhodnocují 4 hlavní parametry, kterými jsou dostupnost, přesnost, 

kontinuita a integrita. Ve druhé části se hodnotí letitelnost tohoto postupu. To znamená, že se 

hodnotí, zda je vrtulník schopný provést přiblížení podle stanovených parametrů, tedy zda je 

schopný dodržet sestupové úhly, stanovené rychlosti přiblížení.  Tato validace se provádí validačním 

letadlem, které má k tomu oprávnění udělené Úřadem pro civilní letectví. 

Dalším krokem je studie bezpečnosti, která vyhodnocuje bezpečnostní aspekty daného přiblížení. 

K vytvoření studie bezpečnosti se mohou využít různé analýzy, ale pravděpodobně nejvíce 

využívaná je analýza STPA – System-Theoretic Process Analysis. Tato analýza byla vyvinuta autory 

modelu STAMP – Systems-Theoretic Accident Model and Process. STPA analýza je prediktivním 

modelem bezpečnosti, který zkoumá možné příčiny incidentů už během vývoje systému nebo 

procesu. Díky tomu umožňuje nalézt příčiny dříve, než při provozu systému a tyto příčiny eliminovat 

nebo řídit. Základ analýzy STPA tvoří 4 kroky, definované v STPA Handbook. [33] Těmito kroky jsou: 

1. identifikace cíle analýzy, 

2. tvorba popisu systému, 

3. identifikace nebezpečí, 

4. identifikace scénářů ztrát.[34] 

Prvním krokem se zajistí správný výběr části systému, kterému se analýza STPA věnuje, definují se 

potenciální ztráty a dojde k identifikaci bezpečnostních omezení a nebezpečí na úrovni systému. Ve 

druhém kroku vznikne diagram vybrané části systému, jinými slovy se vytvoří model struktury řízení 

zkoumané části systému. Krok tři je založen na analýze všech elementů a vazeb v modelu řídící 

struktury, která byla vytvořena v předchozím kroku. Dochází zde k identifikaci nebezpečného řízení, 

což je taková akce, která může být příčinou potenciálního nebezpečí. V posledním kroku STPA 

analýzy dochází k identifikování scénářů ztrát tím způsobem, že je provedena analýza celkového 

diagramu se zaměřením na identifikaci scénářů ztrát, které popisují vznik nebezpečí popsaných 

v předchozím kroku.[33][34] Tento krok procesu zavedení nového typu přiblížení bylo nezbytné 

popsat rozsáhleji než ostatní kroky, jelikož se jedná o velmi náročnou a podstatnou část tohoto 

procesu.  

Poslední krokem v procesu vytváření nového typu přiblížení je publikace v letecké informační 

příručce, tedy AIP. Před samotným vydáním nového typu přiblížení v letecké informační příručce je 

postup v průběhu testování zveřejněn pouze v části AIP SUP, což jsou doplňky k letecké informační 

příručce. Po schválení celého procesu se toto nové přiblížení publikuje v části AD 3 ke konkrétnímu 

letišti, kterého se nový typ přiblížení týká.  
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Cena každého tohoto kroku se pohybuje v řádech statisíců českých korun, respektive tisíců eur. 

Návrh procedury je z těchto čtyř kroků nejdražší položkou. Cena návrhu procedury se pohybuje 

okolo 8000 €, což je v přepočtu cca 204 000,- Kč. Druhým krokem je pozemní a letová validace, která 

je rovněž nákladnou položkou, jelikož představuje investici přibližně 7600 €, což je přibližně 

194 000,- Kč. Třetí velmi nákladnou položkou proces zavedení nového typu přiblížení je studie 

bezpečnosti, která vyjde přibližně na 7500 €, což je v přepočtu přibližně 191 000,- Kč. Poslední 

položka není tak nákladná v porovnání s předchozími kroky procesu zavedení nového typu 

přiblížení. Investice do publikování nového postupu přiblížení v AIP a schvalovací proces 

představuje přibližně 2200 €, tedy v přepočtu přibližně 56 000,- Kč. Všechny zmíněné ceny jsou 

pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na čase nebo komplexnosti přiblížení – záleží na typu 

a umístění heliportu, komplexnosti okolí heliportu, typu vzdušného prostoru, uspořádání letového 

provozu v okolí heliportu. To reálně znamená, že cena by se lišila i v případě dvou zmíněných 

variant. Pokud budou v provozu dvě dráhy 06/24, tedy bude vybudována paralelní dráha 06R/24L, 

pak by cena s největší pravděpodobností byla vyšší, jelikož by bylo nezbytné lépe vyřešit provázání 

provozu dopravních letadel s vrtulníky. Rozdíl v ceně by nebyl nijak závratný, jelikož rozdíl by byl 

v procentech, či desítkách procent, a nikoliv v tisících eur. I přesto je ale nezbytné zdůraznit, že 

uvedené ceny jsou pouze orientační. 

Investice potřebná pro vytvoření a zavedení nového typu přiblížení se tak pohybuje v řádech 

statisíců českých korun, jak bylo zmíněno výše. Přesnější částka je přibližně 25 300 €, respektive 

645 000,- Kč, což není zanedbatelná investice. Nicméně v porovnání s tím, že díky takové investici 

vzroste počet pohybů vrtulníků na Letišti Václava Havla v Praze a tím pádem letiště inkasuje více 

peněz za přistávací poplatky a vzroste atraktivita letiště pro tento typ provozu a tím pádem by se 

celý objem vrtulníkové dopravy zvýšil, se tato částka jeví jako přijatelná. V případě, že se heliport 

nachází v CTR nějakého letiště, je nezbytné v celkové částce za zavedení nového typu přiblížení 

připočítat ještě náklady na přeškolení řídících letového provozu. Co se týká tohoto konkrétního 

případu, tak tyto dodatečné náklady nevzniknou z toho důvodu, že řídící letového provozu jsou již 

přeškoleni na tento typ přiblížením díky přiblížení na bod v prostoru nemocnice Motol. 

 

 

  



 57 

5 Zhodnocení návrhů 

 

V případě zavedení nového postupu přístrojového přiblížení po zrušené křižné dráhy 12/30  

by byl přínos zavedení tohoto postupu mnohem jednoznačnější než v případě, kdy bude v provozu 

současná konfigurace drah. Vzhledem k poloze ploch konečného přiblížení a vzletu FATO 1 a FATO 

2 by byl díky zavedení nového postupu přiblížení využit práh dráhy 30. Se zrušením dráhy 12/30  

by došlo ke zrušení stávajících postupů přístrojového přiblížení a tím pádem by bez tohoto nového 

postupu nebylo možné přiblížení na práh dráhy 30 a vrtulníky, které by chtěly využít přístrojové 

přiblížení by musely využít jednu z drah 06L/24R nebo 06R/24L, podle toho, která z nich  

by se využívala pro přílety a která pro odlety, pokud by zde nebyl zaveden nějaký jiný, kombinovaný 

způsob. Tím pádem by docházelo ke zpomalování toku ostatního provozu, jelikož přistávací rychlost 

vrtulníků je oproti dopravním letounům výrazně nižší. Zavedením tohoto typu přiblížení by tak byla 

zajištěna separace vrtulníků od ostatního provozu, čím by byla zajištěna plynulost jak provozu 

vrtulníků, tak ostatních letadel a zároveň by se zvýšila bezpečnost letadel na příletu, protože  

by nedocházelo k mísení pomalu letících letadel s výrazně rychlejšími letadly. Jednou z možností 

provozu po zrušení dráhy 12/30 je také zachování aktuálně používaného přístrojového přiblížení 

PRAHA/Ruzyně RNP RWY 30, nicméně ten je vytvořen pouze pro kategorie letounů A, B, C a D. 

Vzhledem k tomu, že dráha 12/30 by již byla pro letouny nepoužitelná a byl by tak využíván pouze 

vrtulníky, tak se jeví jako mnohem výhodnější vytvořit postup, který je určený přímo pro ně. Postup 

PinS totiž umožňuje oproti stávajícímu postupu RNP na dráhu 30 zakomponování strmějšího úhlu 

sestupu současně s nižší výškou fixu konečného přiblížení. Konečné přiblížení je tak možné provést  

za výrazně nižší čas, jak je zmíněno v kapitole 4.1.2 Mapa přístrojového přiblížení PinS. Tím  

by se docílilo také vyšší dynamické kapacity na příletech vrtulníků, která by tak pravděpodobně byla 

omezena počtem míst pro parkování vrtulníků.  

Zavedením tohoto postupu by vznikla možnost pro obchodní růst nejen Letiště Václava Havla, ale 

také provozovatelů vrtulníků. Byla by zde možnost pro provozovatele vrtulníků rozšířit svůj okruh 

podnikání i na aerotaxi a díky novému typu přiblížení by byli schopni provozovat aerotaxi  

i za nepříznivých meteorologických podmínek. Naopak pro Letiště Praha by vznikl potenciál  

ve větším využití Terminálu 3 právě cestujícími, kteří by využili služeb aerotaxi. Negativním faktorem 

na zavedení tohoto typu přiblížení by tak zůstala ekonomická stránka tohoto zavedení pro 

provozovatele vrtulníků, kteří by museli zajistit rozšíření kvalifikace pilotům a zároveň IFR vybavení 

vrtulníků.  
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Uvažujeme-li zrušení provozu na dráze 12/30 a s tím související zrušení současně vytvořených  

a používaných postupů pro přiblížení na dráhu 12/30, pak se zde nabízí další přínos použití postupu 

PinS. Jelikož se jedná o přístrojové přiblížení, tak je možné jej využít i za snížené viditelnosti, což  

je jedna ze základních výhod vytvoření těchto postupů na heliporty například v horských oblastech, 

kde je možné klesat skrze oblačnost na bod v prostoru, ze kterého je možné dokončit přistání. 

V případě, kdy je dráhová dohlednost rovna nebo menší než 1500 m a zároveň základna oblačnosti 

je ve výšce 300 ft nebo méně, je vyhlášena příprava LVP. Pokud je dráhová dohlednost rovna nebo 

je menší než 600 m a zároveň základna oblačnosti je ve výšce 200 ft a méně, je zahájeno LVP. Během 

tohoto provozu je nezbytné využít přístrojové přiblížení. V obrázku č. 17 níže lze vidět počet dní 

v daném měsíci a roce, kdy bylo zahájeno LVP. 

 

 

Obrázek 17: Počet dní ovlivněných zahájením LVP [autor na základě dat od LP, a.s.] 

 

Data týkající se zahájení LVP byla poskytnuta pouze za roky 2019 až 2021, přičemž k poskytnutí dat 

došlo v červnu 2021 a z toho důvodu v obrázku nejsou zohledněna data z druhé poloviny roku 2021. 

Počty pohybů vrtulníků jsou naopak dostupné pouze do března 2021, a proto budou porovnána 

pouze data z období 01/2019 - 03/2021. Jak lze v obrázku vidět, tak počty dní, kdy bylo zahájeno 

LVP jsou nízké, nicméně i tak ovlivní provoz na Letišti Václava Havla v Praze. Pokud porovnáme data 

z obrázku 17 a obrázku 6, pak dostaneme distribuci příletů vrtulníků na den. To znamená, kolik 

příletů proběhlo, aniž by bylo ovlivněno provozem LVP za předpokladu rovnoměrného rozložení 
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počtu příletů v měsíci. Distribuce příletů vrtulníků, které nebyly ovlivněny provozem LVP jsou 

uvedeny v následující tabulce č.7. 

 

Tabulka 7: Distribuce příletů vrtulníků [autor] 

  led úno bře dub kvě čvn čvc srp zář říj lis pro 

2019 0,45 1,26 0,74 0,76 1,13 0,97 0,61 0,81 1,56 1,29 0,95 1,61 

2020 0,63 0,88 0,50 0,10 0,77 1,11 1,00 2,14 1,10 0,89 1,47 1,07 

2021 0,84 1,13 0,17 - - - - - - - - - 

 

V tabulce č.7 lze vyčíst distribuci příletů vrtulníků vztaženou k jednomu dni, která vychází z počtu 

příletů vrtulníků v celkovém počtu dní, které nebyly ovlivněny provozem LVP. Jinými slovy tato 

tabulka ukazuje, kolik přiblížení vrtulníků denně bylo v daném měsíci provedeno podle pravidel VFR. 

Pokud bychom počítali se stejnou distribucí letů i ve dnech, které byly ovlivněny provozem LVP, 

dostali bychom maximální počet příletů, které by mohli být obslouženy nad rámec reálného 

provozu, a to díky použití nového přístrojového přiblížení PinS. Jinými slovy bychom dostali počet 

přiblížení s využitím nového postupu přístrojového přiblížení PinS. Tyto hodnoty jsou uvedeny 

v následující tabulce č. 8. 

 

Tabulka 8: Maximální počet přiblížení pomocí PinS [autor] 

  led úno bře dub kvě čvn čvc srp zář říj lis pro 

2019 0,00 6,30 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4,67 9,04 9,50 12,87 

2020 4,38 2,65 0,50 0,00 0,77 3,33 1,00 6,43 1,10 2,68 19,12 2,14 

2021 10,11 7,88 1,17 - - - - - - - - - 

 

Z tabulky č. 8 lze vyčíst maximální počet příletů, které by bylo možné realizovat v případě funkčního 

přístrojového přiblížení PinS. Hodnoty u jednotlivých měsíců tak znázorňují horní hranici intervalu 

počtu příletů provedených postupem PinS. Například v únoru roku 2019 by bylo možné provést  

o 0 - 6,3 příletů více nad rámec skutečného počtu příletů. 

 

Pokud bychom tuto informaci chtěli interpretovat ve smyslu financí, pak by Letiště Praha, jakožto 

provozovatel letiště, za rok 2019 inkasoval díky přístrojovému přiblížení pro vrtulníky  
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o 0 – 44 400,- Kč na přistávacích poplatcích v případě, že hodnoty z tabulky zaokrouhlíme na celá 

čísla směrem dolů. Za rok 2020 by interval byl shodný s rokem 2020 a v roce 2021 by byl 0 - 19 980,- 

Kč, což je způsobeno tím, že nejsou k dispozici data po březnu 2021. Tato částka byla vypočtena 

jako počet přístrojových příletů násobený přistávacím poplatkem pro letadla s MTOW 0 t až  

5 t včetně, který je aktuálně 1 110,- Kč. Tato sazba je brána v úvahu z toho důvodu, že vrtulníky 

EC135 a Bell 412 spadají právě do této kategorie, jelikož maximální vzletová hmotnost vrtulníku 

EC135 je 2 950 kg a vrtulníky Bell 412 je 5 534 kg. Letiště Praha, by mohlo tuto částku získat i v tom 

případě, kdy by vrtulník pro přistání při LVP využil přístrojového přiblížení na dráhu 06/24, nicméně 

byl by tím omezen tok letadel na přistání na tuto dráhu. Pokud k tomuto přičteme i částku 

inkasovanou na odlety, v případě zřízení postupu PinS i pro odlety, tak by se částka v roce 2019 ještě 

navýšila o zhruba 25 960,- Kč na jednoho cestujícího v případě vrtulníku EC135, pokud počítáme, že 

počet příletů se rovná počtu odletů. Pokud zároveň budeme brát v potaz, že vrtulník EC135 je 

schopen pojmout 5 cestujících a vrtulníky by vždy letěli plně obsazené, tak by výsledná částka byla 

pětinásobná, tedy 129 800,- Kč. Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá pouze přístrojovým 

přiblížením, tak ale bude brána v úvahu pouze maximální možná částka, která by mohla být 

hypoteticky inkasovaná za přílety a která činí 44 400,- Kč za rok 2019 i rok 2020.  

Vezmeme-li v úvahu počáteční investici na zavedení přiblížení PinS na Letišti Václava Havla v Praze, 

která je zmíněna v kapitole 4.3 a činí přibližně 645 000,- Kč a zároveň maximální možný výdělek  

44 400,- Kč, tak je zřejmé, že návratnost této investice je přibližně 15 let, pokud budeme 

předpokládat provoz vrtulníků shodný s provozem v letech 2019 a 2020 a budeme počítat 

s rovnoměrnou distribucí příletů v rámci měsíce. Vzhledem k zavedení tohoto typu přiblížení by se 

ovšem dalo očekávat, že vrtulníky začnou toto přiblížení využívat více a také je zde reálná možnost 

rozvoje vrtulníkové dopravy, tím pádem zvýšení počtu pohybů vrtulníků a vyšší výdělky pro Letiště 

Praha. 

V případě současného provozu, kdy jsou v provozu dvě křižující se dráhy a na dráhu 12/30 jsou 

vytvořeny postupy, které mohou být využity i vrtulníky, není příliš přínosné takový postup zavádět. 

Jediným jasně viditelným přínosem zavedení přístrojového přiblížení PinS, by tak byl větší sestupový 

úhel, který je přizpůsoben charakteru letu vrtulníků. Díky tomu by došlo k urychlení toku vrtulníků, 

které by mohly omezovat plynulost ostatního provozu, pokud by se aktivně využívala dráha 12/30. 

Toho jsou si vědomi jak provozovatelé vrtulníků, tak Letiště Václava Havla a právě proto, že zde 

nejsou zřejmé žádné další přínosy, tak v případě zachování křižné dráhy 12/30 nemají zájem  

o zavedení nového typu přiblížení. V takovém případě by skutečně nemělo žádný význam takový 

postup zavádět, ať už z hlediska provozního, nebo ekonomického.  
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5.1 Porovnání variant 

Protože jsou v této práci zmíněny dvě varianty provozu, při kterých by byl využit postup přiblížení 

PinS, je vhodné tyto dvě varianty také porovnat mezi sebou a určit, ve kterém případě jen zavedení 

a provozování postupu PinS vhodnější. Tyto dvě varianty jsou popsány v kapitole 4 a jedná  

se o varianty, kdy v jedné je v provozu nová paralelní dráha 06R/24L a zrušen provoz dráhy 12/30  

a ve druhé aktuální konfigurace drah. Tyto dvě varianty budou porovnány na základě vybraných 

parametrů. Tyto parametry jsou zmíněny v tabulce č. 9 níže. 

 

Tabulka 9: Seznam porovnávaných parametrů [autor] 

Číslo parametru Parametr 

1 Separace letadel 

2 Tok ostatního provozu 

3 Postupy pro přiblížení 

4 Rozvoj provozu vrtulníků 

5 Flexibilita vzdušného prostoru 

 

V první řadě je nezbytné podotknout, že tyto parametry spolu v některých případech úzce souvisí, 

proto je možné, že informace v následujících odstavcích budou do jisté míry provázané,  

či se některá informace může opakovat. Každý z těchto parametrů bude ohodnocen v rozmezí  

0 - 20 %, které budou rozděleny mezi jednotlivé varianty. Na základě výsledného počtu procent 

bude rozhodnuto, ve které ze dvou zmíněných variant je výhodnější zavést nový postup 

přístrojového přiblížení PinS. 

 

1. Separace letadel 

Co se týká separace letadel pro první a druhou variantu zřízení přístrojového přiblížení PinS  

na Letiště Václava Havla, tak nejprve je důležité vysvětlit v jakém smyslu je vlastně separace 

myšlena. V případě zavedení nového typu přiblížení PinS pro vrtulníky dojde k separaci v takovém 

případě, kdy nebude nezbytně nutné kombinovat přílety letadel s pevným křídlem a vrtulníků.  

To tedy znamená, že vrtulníky nebudou využívat přístrojové přiblížení na stejnou dráhu, jako 

využívají letadla s pevným křídlem. Pokud si tedy vezmeme v úvahu nejprve první variantu zavedení 

nového typu přiblížení, kdy budou v provozu dvě paralelní dráhy 06R/24L a 06L/24L a dráha 12/30 

bude zrušena, tak současně s tím se zruší i aktuálně publikované postupy pro přiblížení na dráhu 
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12/30. Tato skutečnost by mohla evokovat dojem toho, že pro přístrojové přiblížení vrtulníků bude 

nezbytné využít jednu z paralelních drah. Nicméně na Letišti Václava Havla v Praze se nachází dvě 

plochy FATO, což jsou plochy konečného přiblížení a vzletu, nad kterou se provádí postup 

konečného přiblížení do visení anebo k přistání. To znamená, že v případě použití postupu PinS  

se nemusí vrtulník nijak výrazně přiblížit k paralelní dráze 06R/24L, jelikož využije přiblížení PinS 

z jižní strany letiště, kde nekřižuje provoz letadel s pevným křídlem. To znamená, že separace 

provozu letadel s pevným křídlem a vrtulníků by byla zajištěna.  

Oproti tomu ve druhé variantě, kdy nebude zrušena dráha 12/30 a nebudou zrušeny aktuálně 

platné postupy by k takové separaci letadel s pevným křídlem a vrtulníků nemuselo dojít. Pokud by 

totiž byla využívána dráha 12/30, například z meteorologických důvodů, nebo v případě oprav 

dráhy 06/24, pak by vrtulníky přilétaly ze stejného směru a po stejné trati jako letadla s pevným 

křídlem v případě přiblížení na dráhu 30, tedy z jihu. V tomto případě by se mísil provoz letadel 

s pevným křídlem a vrtulníků a byl by narušen tok ostatního provozu, pokud za ostatní provoz 

budeme pro potřeby této práce považovat provoz letadel s pevným křídlem. K separaci provozu 

vrtulníků a letadel s pevným křídlem by tak nedošlo. V takovém případě by bylo výhodnější zavedení 

přístrojového přiblížení PinS až v případě, kdy bude v provozu paralelní dráha 06R/24L, jelikož do té 

doby by nemuselo dojít k separaci provozu. Další variantou provozu při současné konfiguraci drah 

by bylo takové rozdělení provozu, které by kombinovalo provoz dráhy 06/24 pro letadla s pevným 

křídlem a k tomu provoz dráhy 30 pro přiblížení postupem PinS. Záměrně je zmíněna pouze dráha 

30, jelikož při použití dráhy 12 by nedošlo k separování provozu. Takové rozdělení provozu by bylo 

také možné a zajišťovalo by separaci vrtulníků a ostatního provozu i v případě, kdy by nedošlo 

k vybudování paralelní dráhy 06R/24L. Nicméně při takovém rozdělení provozu by zde nebyla 

nutnost zavádět přiblížení postupem PinS, jelikož by byla stále platná aktuální přiblížení na dráhu 

30, která by mohla být pro přiblížení využita.  

Separaci vrtulníků od ostatního provozu by bylo možné zajistit i ve druhé variantě provozu, nicméně 

je nutné brát v potaz to, že by separace byla zajištěna jen v konkrétním případě a nejednalo by se 

tedy o trvalý stav. Pokud by bylo nutné využít dráhu 30 pro ostatní provoz, tak by k separování 

provozu nedošlo. Zároveň je nutné zmínit, že při rozdělení provozu, kdy by vrtulníky přilétaly na 

dráhu 30 a ostatní provozu na dráhu 06/24, tak by nebylo nutné nové přístrojové přiblížení vytvářet. 

Z toho důvodu bude varianta 2 ohodnocena 0 % a varianta 1 bude ohodnocena 20 %. 
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2. Tok ostatního provozu 

Se separací provozu jednotlivých typů letadel velmi úzce souvisí tok a plynulost provozu. V případě, 

kdy je řeč o provozu a postupech vrtulníků uvažujeme provoz letadel s pevným křídlem jako ostatní 

provoz, jak již bylo zmíněno v předešlém odstavci. Vezmeme-li v úvahu první variantu zavedení 

postupu přístrojového přiblížení PinS při provozu dvou paralelních drah, tak z předcházejícího 

odstavce vyplývá, že provoz vrtulníků a ostatního provozu bude plně separován tím pádem nebude 

narušen tok a plynulost ostatního provozu, jelikož vrtulníky nebudou využívat přístrojové přiblížení 

na žádnou z paralelních drah 06/24. V případě zavedení přístrojového přiblížení PinS při provozu 

dvou paralelních drah 06/24, tak nevznikne omezení pro tok a plynulost provozu na těchto drahách. 

V případě druhém, kdy by byla v provozu dráha 12/30, tak by nedošlo k separování provozu  

a v případě využívání dráhy 12/30 ostatním provozem, by provoz vrtulníků výrazně narušoval tok  

a plynulost ostatního provozu. Toto vyplývá i ze samotných provozních charakteristik vrtulníků, 

které létají nižšími rychlostmi, nebo dokážou klesat pod vyšším úhlem. V tomto případě by vrtulníky 

zdržovaly provoz ostatních letadel, jak je zmíněno například v kapitole 4.1.2, což by se projevilo ve 

snížení kapacity dráhy 12/30. V případě zavedení přístrojového přiblížení PinS za současného 

zachování provozu na dráze 12/30 by tak byl omezen tok a plynulost ostatního provozu. 

Z odstavců výše vyplývá, že zavedení postupu PinS by bylo výhodné hlavně ve variantě 1, kdy budou 

v provozu paralelní dráhy. Pokud by totiž vrtulníky musely využít přístrojové přiblížení, tak by při 

použití jedné z paralelních drah výrazně omezily tok ostatního provozu, pokud by naopak bylo 

zavedeno nové přístrojové přiblížení PinS, tak by bylo přiblížení vrtulníků vedeno mimo ostatní 

provoz a tok by tím pádem omezen nebyl. Oproti tomu ve druhé variantě by v případě nutnosti 

využití dráhy 12/30 ostatním provozem byl jeho tok výrazně omezen v případě přístrojového 

přiblížení vrtulníků. Toto omezení by nicméně nevyřešilo ani nové přístrojové přiblížení PinS, pouze 

by redukovalo existující omezení, a proto bude varianta 2 ohodnocena 0 %, jelikož zavedení 

přiblížení PinS by v tomto případě nedokázalo plně vyřešit. V případě varianty 1 by však díky 

zavedení přístrojového přiblížení PinS došlo k úplnému odvedení přístrojového přiblížení vrtulníků 

od paralelních drah a omezení toku by se tím vyřešilo. Z toho důvodu bude varianta 1 ohodnocena 

20 %. 

 

3. Postupy pro přiblížení 

Pokud dojde na Letišti Václava Havla v Praze k vybudování paralelní dráhy 06R/24L, pak bude zrušen 

provoz na dráze 12/30 a zároveň budou zrušeny postupy, které se aktuálně dají využít pro 

přístrojové přiblížení na dráhu 12/30 jak letadla s pevnými křídly, tak vrtulníky. Se zrušením těchto 



 64 

postupů zanikne možnost přístrojového přiblížení pro vrtulníky, aniž by omezily či narušily tok 

ostatního provozu. Právě z tohoto důvodu, by bylo pro letiště přínosné mít publikovaný postup pro 

přístrojové přiblížení vrtulníků z jihu, který by dokázal oddělit v případě potřeby přiblížení vrtulníků 

za pomoci přístrojů, provoz vrtulníků od provozu ostatního.  

Na druhé straně je třeba vzít v potaz dva důležité faktory – finance a potřebu publikovat nový 

postup přiblížení podle přístrojů. Pokud by zůstala v provozu dráha 12/30, tak zůstanou v platnosti 

také aktuálně publikované postupy pro přiblížení na tuto dráhu. Tyto postupy jsou popsány 

v kapitole 4.2. Aktuálně jsou publikované tři postupy pro přiblížení podle přístrojů na dráhu 12/30, 

které se dají využít i pro přístrojové přiblížení vrtulníků, jelikož vrtulníky v tomto případě spadají  

do kategorie A – letouny s rychlostmi menšími než 169 km/h (91 kt) IAS. V takovém případě zde 

odpadá potřeba zavádět nový, jelikož by to byl postup paralelní, k již publikovaným postupům. 

Vrtulník by tak mohl využít již publikovaný postup s tím rozdílem, že by prováděl přiblížení na práh 

dráhy 12/30 a nikoliv na bod v prostoru, jak je vidět například v obrázku č. 12 – bod PR312,  

ze kterého by mohl pokračovat podle pravidel VFR na plochu konečného přiblížení a vzletu. Druhá 

strana jsou finance, kdy v případě již publikovaných postupů nemá smysl vytvářet nový postup pro 

přístrojové přiblížení, i když pro Letiště Praha se nejedná o tak závratnou investici, jak již bylo 

popsáno dříve. 

V této podkapitole je zřejmá výhodnost zavedení nového typu přiblížení pouze v případě, kdy dojde 

ke zrušení dráhy 12/30 a s tím i současně publikovaných postupů přiblížení na tuto dráhu, což je 

případ varianty 1. Z toho důvodu je varianta 1 ohodnocena 20 % a varianta 2 je ohodnocena 0 %. 

 

4. Rozvoj provozu vrtulníků 

Parametr týkající se rozvoje provozu vrtulníků je parametrem, který se zaměřuje spíše na budoucí 

vývoj provozu vrtulníků na Letišti Václava Havla obecně a jeho hodnocení se tak může jevit jako 

poměrně subjektivní. Nicméně z toho, co víme o dvou analyzovaných variantách, můžeme vyvodit 

určité závěry. Je zřejmé, že zřízení přístrojového přiblížení pro vrtulníky zvýší atraktivitu Letiště 

Václava Havla pro provozovatele vrtulníků v oblasti aerotaxi. Se zavedením nového typu přiblížení, 

který umožní vrtulníkům přiblížení i za zhoršených meteorologických podmínek vzroste potenciál 

pražského letiště z pohledu vrtulníkové přepravy. Vrtulníky totiž nebudou vázány na využívání 

postupů pro přiblížení určených pro letadla s pevným křídlem a zároveň nebudou omezováni na 

provoz při podmínkách VMC. Zavedení nového typu přiblížení pro vrtulníky by tak mohlo 

poskytnout provozovatelům vrtulníků možnost rozšířit svou oblast podnikání o již zmíněné aerotaxi 

a tím pádem kratší návratnost v případě investice do výcviku pilotů a vybavení vrtulníků. Zároveň je 
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to i prostor pro Letiště Praha, jak vytvořit další zisky na přistávacích, odletových a dalších poplatcích, 

díky poskytnutí nového typu přiblížení pro vrtulníky. Problémem u první varianty je ale prostor pro 

rozvoj tohoto provozu. S vybudováním paralelní dráhy totiž bude velká část letištních prostor 

využita právě k paralelní dráze a ubude tak možnost rozšiřování například parkovacích stání pro 

vrtulníky, rozšíření terminálu 3 a terminálu 4, aby bylo současně možné zachovat provoz aktuálních 

poskytovatelů aerotaxi. Tím pádem je zde možnost, že dojde-li ke zvýšení kapacity dráhového 

systému a schopnosti odbavení více cestujících, které na pražské letiště dopraví velké aerolinie, sníží 

se do budoucna schopnost letiště zvýšit množství cestujících, kteří využijí vrtulníkovou přepravu. 

Nicméně je nezbytné zmínit, že aerolinie dopraví pražskému letišti mnohonásobně více cestujících 

a tím pádem generují mnohonásobně vyšší zisky. 

Naopak v případě druhé varianty, která počítá se zavedením nového typu přiblížení v případě 

provozu dráhy 12/30 se nabízí možnost pro zvětšení terminálu 3 a 4, rozšíření stojánek a míst pro 

parkování vrtulníků. Potenciál pro rozvoj vrtulníkové dopravy je tak mnohem vyšší, protože je zde 

zároveň větší možnost pro rozvoj samotného letiště z pohledu vrtulníkové přepravy. Zavedení 

nového typu přiblížení tak zde, i přes již fungující postupy pro přístrojové přiblížení dává možnost 

pro rozvoj provozu vrtulníků. V celkovém měřítku je ale třeba říct, že vzhledem k publikování 

paralelního postupu k postupům již existujícím dává tato možnost mnohem větší smysl z toho 

důvodu, že zde bude mnohem větší prostor k tomu, aby se vrtulníková přeprava mohla rozvíjet. 

Při hodnocení tohoto parametru je výhodnost zavedení nového typu přiblížení velmi diskutabilní. 

V první variantě by musel být vytvořen nový postup přiblížení pro vrtulníky, pokud by Letiště Praha, 

a.s. mělo zájem o rozvoj vrtulníkové dopravy separované od ostatního provozu. Nicméně v případě 

vybudování nové paralelní dráhy by nezbyl dostatečný prostor pro rozvoj pozemní infrastruktury  

sloužící vrtulníkové přepravě a z toho důvodu klesá i potřeba nový typ přístrojového přiblížení pro 

vrtulníky zavádět. Oproti tomu ve druhé variantě je prostor pro novou pozemní infrastrukturu 

sloužící vrtulníkové přepravě značný. Pokud by Letiště Praha, a.s. mělo vidinu rozvoje vrtulníkové 

přepravy a s tím související zvýšení zisků, pak by dávalo smysl vytvořit postup pro přístrojové 

přiblížení vrtulníků PinS. Vzhledem k tomu, že v obou případech je výhodnost zavedení nového typu 

přiblížení velmi diskutabilní, jak již bylo zmíněno, budou obě varianty ohodnoceny shodně 10 %. 

5. Flexibilita vzdušného prostoru 

S předchozím bodem souvisí i flexibilita vzdušného prostoru. Zde je na mysli opět především rozvoj 

vrtulníkové dopravy. V případě, kdy bude vybudována paralelní dráha, budou vytvořeny také nové 

postupy pro přílety a odlety letadel na tuto paralelní dráhu. Nezbude tak již prostor pro vytvoření 

dalších postupů pro vrtulníky v případě, kdy by provoz vrtulníků prošel výrazným rozvojem.  
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Na druhou stranu, pokud by nebylo možné rozvíjet letiště jako takové a přizpůsobit jej rozvíjejícímu 

se provozu vrtulníků, nebylo by nutné vytvářet nové postupy pro vrtulníky, které by tak měly 

možnost přiblížení pořád pouze z jednoho směru.  

V opačném případě, kdy by mělo letiště prostor pro rozšiřování terminálů 3 a 4, stojánek pro 

vrtulníky a míst pro parkování vrtulníků a nebyly by vytvořeny žádné nové postupy přiblížení a vzletu 

na paralelní dráhu 06R/24L, tak by bylo možné vytvořit další postupy pro přiblížení vrtulníků, 

například z východu a tím pádem by mohli vrtulníky přilétající k letišti ze severu či východu využít 

postup přiblížení z východu a vrtulníky přilétající z jihu či západu by mohli využít přiblížení z jihu.  

Co se ovšem týká zavedení samotného postupu PinS na Letiště Václava Havla v Praze a využití 

vzdušného prostoru, tak samotné zavedení tohoto typu přiblížení nabízí vytvoření velmi důležitého 

prvku pro rozvoj vrtulníkové dopravy. Tímto prvkem jsou tzv. low level routes, což jsou tratě 

v nízkých nadmořských výškách určené pro IFR lety vrtulníků.[35] Tyto tratě spojují postupy pro 

přístrojové přiblížení a odlety vrtulníků. Využitím těchto tratí by došlo ke zvýšení kapacity, lepšímu 

využití vzdušeného prostoru a zároveň k separaci vrtulníků od ostatního provozu v případě 

aplikování tohoto typu tratí při vytváření map standardních přístrojových příletů. V obou případech 

je tak vytvoření přístrojového přiblížení pro vrtulníky PinS přijatelným začátkem pro zlepšení  

a rozvoj provozu vrtulníků v České republice. Vzhledem k tomu je zavedení přístrojového přiblížení 

PinS ohodnoceno v obou případech shodně na 10 %. 

Celkově tedy z porovnání parametrů dvou variant provozu, ve kterých by byl vytvořen nový postup 

přístrojového přiblížení pro vrtulníky PinS, vychází, že zavedení nového typu přiblížení v případě 

varianty 1 je výhodnější z 80 %. Zbylých 20 % připadá na variantu 2. Tento výsledek také potvrzuje 

názory odborníků na tuto problematiku, kteří tvrdí, že zavedení nového typu přiblížení při 

současném provozu nemá logiku, protože v současné době již existují postupy, které vrtulníky 

mohou využít po přístrojové přiblížení.  
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Závěr 

Tato diplomová práce měla za cíl analyzovat možnost zavedení nového typu přístrojového přiblížení 

pro vrtulníky na Letišti Václava Havla v Praze a zároveň zhodnotit přínosy tohoto zavedení. K tomu, 

aby bylo možné takovou analýzu provést bylo nezbytné zpracovat další témata, která se zavedením 

nového typu přístrojového přiblížení pro vrtulníky souvisí. 

První kapitola práce se věnuje analýze aktuálního stavu provozu vrtulníků na Letišti Václava Havla 

v Praze. Zde došlo k celkovému rozboru provozu vrtulníků, který byl rozdělen do několika 

podkapitol. Byly zde popsány pohybové plochy Letiště Václava Havla v Praze ve spojení s provozem 

vrtulníků, což zahrnuje nejen plochy pro konečného přiblížení a vzlet FATO 1 a FATO 2, ale také 

pojezdové dráhy a plochy určení pro stání vrtulníků, které se nachází převážně v blízkosti terminálu 

3 a terminálu 4. Následně byly zmíněny aktuální postupy pro přílety a odlety vrtulníků z pohledu 

provozu IFR a VFR. V poslední kapitole této časti byly také rozebrány počty pohybů vrtulníků  

na Letišti Václava Havla v Praze. Z údajů v této podkapitole je vidět, že počty pohybů vrtulníků 

netrpěly strmým úbytkem v průběhu pandemie koronaviru, jako tomu bylo v případě provozu 

leteckých společností nabízejících leteckou přepravu po celém světě. Zároveň lze vyčíst z grafů 

v této podkapitole, že provoz vrtulníků probíhá převážně dle pravidel VFR, což může být způsobeno 

i chybějícím postupem pro přístrojové přiblížení vrtulníků na pražské letiště. Z toho důvodu 

můžeme předpokládat, že Letiště Václava Havla v Praze má ještě velkou rezervu pro rozvoj provozu 

vrtulníků. 

Další část této práce se zabývá samotným postupem pro přístrojové přiblížení pro vrtulníky na bod 

v prostoru, tedy PinS. Tento typ přiblížení umožňuje vrtulníkům provádět nejen přiblížení, ale také 

odlet za zhoršených meteorologických podmínek a odbourává tedy nutnost spoléhat se na příznivé 

meteorologické podmínky v případě komerčních letů vrtulníků. Zároveň umožňuje vrtulníkům odlet 

a přiblížení takovým způsobem, který lépe vystihuje charakter provozu vrtulníků a bere v potaz 

jejich letové charakteristiky. Vzhledem k výše zmíněným počtům pohybů vrtulníků na pražském 

letišti se dá předpokládat, že zavedení takového typu přiblížení pro vrtulníky, by mohlo výrazně 

zvýšit atraktivitu Letiště Václava Havla v Praze pro komerční létání vrtulníků, a tedy představovat 

možnost pro rozšíření poskytovaných služeb cestujícím o přepravu vrtulníkem. 

Třetí kapitola této práce se věnuje názorům odborníků na tuto problematiku. Za účelem správného 

pochopení požadavků a názorů na zavedení nového typu přiblížení byly osloveny zainteresované 

subjekty, kterých by se tento nový typ postupu přístrojového přiblížení pro vrtulníky týkal. Jedním 

z těchto subjektů jsou složky zajišťující letecký provoz na Letišti Václava Havla v Praze. Těm bylo 

zasláno několik otázek, které by pomohly ve vypracování této diplomové práce, ale odpovědi  
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se dostalo pouze na dvě z nich. Z odpovědí těchto složek jednoznačně vyplývá, že v současnosti 

nemají zájem na vytvoření takového typu přiblížení pro vrtulníky, nicméně vytvoření takového 

postupu je reálné v případě zrušení křižné dráhy 12/30 po vybudování nové paralelní dráhy 

06R/24L. Dalšími dotázanými subjekty byly společnosti DSA a.s. a Bell Textron Prague, a.s. Obě 

společnosti provozují vrtulníky a zdálo by se tak, že zavedení nového typu přiblížení by tak pro ně 

bylo pouze výhodou, ale ukázalo se, že je zde více faktorů, které ovlivňují jejich názor na zavedení 

tohoto typu přiblížení. Co se týká společnosti Bell Textron Prague, a.s., tak jejich názor je ovlivněn 

způsobem, jakým vrtulníky provozují. Tato společnost provádí testovací lety vrtulníků po jejich 

složení a vzhledem k tomu, že během tohoto testovacího letu musí mít vrtulník plně pod kontrolou, 

tak není možné využít přístrojové přiblížení. Oproti tomu společnost DSA a.s. vidí jako hlavní 

problém ekonomickou stránku zavedení využívání tohoto typu přiblížení v jejich společnosti. 

K tomu, aby bylo možné tento typ přiblížení využívat, bylo by totiž nezbytné rozšířit licence pilotům 

o doložky, přičemž toto rozšíření by vyšlo společnost na řádově miliony až desítky milionů korun, 

což je přinejmenším v aktuální situaci neakceptovatelné.  

Vzhledem k názorům zainteresovaných subjektů na zavedení nového typu přiblížení, byla čtvrtá 

kapitola této diplomové práce rozdělena na dvě situace. První situací je zavedení tohoto typu 

přiblížení po vybudování nové dráhy 06R/24L, která uvažuje zrušení křižné dráhy 12/30 a s tím 

související zrušení aktuálních postupů pro přiblížení na dráhu 12/30. V této části došlo k představení 

teoretické možnosti, jak by mohlo takové přiblížení na bod v prostoru vypadat a jeho porovnání 

s aktuálním postupem přístrojového přiblížení RNP na dráhu 30. Druhá situace je pak zaměřená  

na možnost zavedení tohoto typu přiblížení za současných podmínek, tedy za provozu drah 06/24 

a zároveň 12/30. V této části jsou popsány aktuálně publikované postupy, pro které by bylo nové 

přiblížení PinS pouze paralelním postupem. 

Poslední částí této diplomové práce bylo zhodnocení návrhů, respektive dvou situací letového 

provozu, ke kterým může v budoucnu dojít. V této kapitole bylo vybráno pět parametrů, pomocí 

kterých byly tyto dvě varianty porovnány. Z porovnání těchto variant vychází, že z 80 % je 

výhodnější vytvořit nový postup pro přiblížení vrtulníků až se zrušením křižné dráhy 12/30  

a zrušením aktuálně dostupných postupů pro přístrojové přiblížení na dráhu 12/30. V tomto 

případě by totiž došlo k separování provozu vrtulníků od ostatního provozu, nedocházelo  

by k narušení toku ostatního provozu, nebyl by vytvořen zbytečně nový postup přiblížení podle 

přístrojů, který by byl paralelní k již publikovaným postupům a zároveň by vytvoření tohoto postupu 

mohlo pomoci k vytvoření sítě nízkých letových tratí pro vrtulníky, které by vedlo k rozvoji 

vrtulníkové dopravy v České republice a zároveň ke zvýšení bezpečnosti letů vrtulníků, jelikož  

by byly odděleny tratě pro vrtulníky a ostatní provoz. Výsledek tohoto porovnání koresponduje 



 69 

s názory odborníků na zavedení nového typu přístrojového přiblížení na Letiště Václava Havla 

v Praze, jelikož složky zajišťující letecký provoz na Letišti Václava Havla v Praze zastávají takový 

názor, že by toto přiblížení bylo jen dalším, zbytečným, přiblížením ke třem již publikovaným 

postupům. 

Závěrem lze říct, že zavedení nového typu přiblížení pro vrtulníky je třeba velmi důkladně zvážit, 

jelikož pro provozovatele vrtulníků takové zavedení představuje poměrně citelnou ekonomickou 

zátěž, stejně jako nelogičnost tohoto zavedení ze strany Letiště Praha, a.s. a Řízení letového provozu 

ČR, s.p., jelikož by se jednalo pouze o duplicitní postup, k již publikovaným postupům. Jeho zavedení 

by tak mělo znatelný význam až po zrušení těchto doposud využívaných postupů. Tato práce 

přiblížila možnost zavedení nového typu přiblížení na Letišti Václava Havla v Praze, stejně tak jako 

přínosy tohoto zavedení a věřím, že cíl práce tak byl splněn. 
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