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Abstrakt 
Obsahem diplomové práce je určit provozní požadavky letounu Boeing B747-8 

na letiště Praha-Ruzyně. Stanovuje nevyhovující požadavky letounu na letiště a 
navrhuje vhodné opatření pro jejich odstranění. Práce obsahuje pojednání o 
současném stavu letiště, požadavcích letounu B747-8 vůči letišti a zabývající se 
zhodnocením nevyhovujících parametrů letiště. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

The content of my master’s thesis is to point out operational requirements of 
aircraft Boeing B747-8 on Praha-Ruzyne airport. It determines unsuitable 
requirements of this aircraft on the  airport and suggests suitable equipment for their 
removing. My thesis includes elaboration of the contemporary  state of the airport 
requirements of the aircraft toward the airport and deals with evaluation of unsuitable 
airport  parametres.   
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1. Úvod 
Letectví, a zejména letecká přeprava, patří v dnešní moderní době k odvětvím, 

která prožívají nejbouřlivější vývoj. Ať z hlediska ročního nárůstu přepravovaných 
osob, tak z hlediska velkého množství zboží, které se letecky dopravuje po celém 
světě. To je dáno zejména tím, že v porovnání s jinými druhy dopravy, například 
železniční, letadlo využívá většinou přímé cesty do cílové oblasti a díky tomu lze 
výrazně snížit dobu, která je k přepravě pasažérů nebo nákladu potřebná. Letadla 
jsou v dnešní době velmi technicky pokroková jak z pohledu konstrukčního, tak 
z pohledu nabízených možností v oblasti komfortu, množství přepravovaných 
pasažérů nebo nákladu. Také bezpečnost, která je základním požadavkem v civilním 
letectví, hraje významnou roli, a to hlavně z hlediska volby letadla jako vhodného 
dopravního prostředku. 

Zmíněné faktory výrazně ovlivňují produkci letadel a nutí velké výrobce, jako 
Boeing nebo Airbus, aby pružně reagovali na poptávku po vhodných typech letadel 
na trhu. Vůbec největší prioritou těchto výrobců je nabídnout zákazníkovi, v tomto 
případě leteckému dopravci, přesně takový typ letadla, jež splňuje na něj kladené 
požadavky. Velké letecké společnosti disponují širokým spektrem strojů pro 
přepravu, od řádově desítek pasažérů, až po stovky. Velký nárůst cestujících a 
přepravovaného nákladu nutí výrobce vyvíjet velkokapacitní letadla typu Boeing 
B747-8 a Airbus A380-800. S nimi jsou ovšem spojené vysoké nároky na provoz jak 
z hlediska ekonomického, tak z hlediska zajištění potřebné logistiky. 

Proto vzniklo na základě žádosti firmy Boeing zadání této diplomové práce, 
které navrhuje k zpracování problematiku nasazení nového velkokapacitního letounu 
B747-8 na linkách, využívající letiště Praha-Ruzyně jako jednu ze svých cílových 
destinací. Dle požadavků zadání je potřebné stanovit parametry letiště a porovnat je 
s nároky letounu ať už z pohledu přistání, pohybu na pojížděcích plochách, jeho 
odbavení, technického nebo obchodního a v případě potřeby navrhnout vhodné 
řešení v nevyhovujících oblastech, tak aby mohl být letoun B747-8 na letišti Praha-
Ruzyně provozován.   

Letoun Boeing B747-8 je vyvíjen ve dvou variantách, a to jako nákladní 
označován písmenem F, a varianta pro přepravu cestujících označována písmenem 
I. Proto v práci použiju následující značení, a to pokud se bude jednat obecně o 
Boeing B747 respektive jeho novou verzi, vždy jí označím jako B747-8. Při podrobné 
rozpravě o některé z variant letounu použiju označení B747-8I/F nebo B747-8I, 
B747-8F. Toto pravidlo jsem zavedl proto, abych zdůraznil rozdílnost podkladů, jimiž 
disponuji a které odlišně označují novou verzi Boeingu buďto jako B747-8 nebo 
B747-800. 
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2. Současný stav civilního letectví 
Letecká doprava a vše spojené s letectvím prožívá v posledních několika 

letech bouřlivý vývoj. Samotný rozmach a narůst nastal již v minulém století, přičemž 
se o to zasloužil zejména technický a technologický rozvoj v oblasti stavby a 
konstrukce nových typů letadel, a to zejména proudových. S nástupem nových typů 
letadel došlo k prudkému nárůstu počtu přepravovaných pasažérů a množství 
nákladu, protože se ukázaly nesporné výhody přepravy velkého objemu lidí a 
nákladu vzduchem. 

S nárůstem objemu přepravy ovšem nestoupají jen zisky leteckých 
společností a všech složek, které se podílejí na jeho provozu, ale také vzrůstá 
potřeba vhodného řízení a koordinace letecké dopravy. Proto již od počátku letectví 
vznikaly organizace, které zastřešují jednotlivé oblasti letectví a zároveň jasně 
stanovují pravidla při mezievropské spolupráci a spolupráci celosvětové. Pro přehled 
uvedu stávající organizace, jež aktivně působí v tomto odvětví dopravy. 

 
Do první skupiny organizací patří ty, které jsou ustanoveny na úrovních vlád 

jednotlivých členských zemí a jejich členy jsou příslušné státy: 
 
 • Mezinárodní organizace civilního  letectví - ICAO  (International  
  Civil Aviation Organisation) 
 • Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu - Eurocontrol 
 • Sdružené letecké úřady - JAA (Joint Aviation Authorities) 
 • Evropská agentura pro bezpečnost letectví  EASA  (European Aviation 
  Safety Agency)         
 

Do další skupiny pak patří organizace, které jsou vytvořeny jako sdružení 
leteckých dopravců: 

 
 • Mezinárodní sdružení leteckých dopravců - IATA (International Air 
  Transport  Association) 
 • Evropské sdružení leteckých dopravců   -   AEA   (Association  
  of  European  Airlines) 
 • Evropská asociace nízkonákladových dopravců ELFAA (European 
  Low Fares Airline Association) 
 

V rámci vlastní letecké přepravy uvedu základní dělení, které charakterizuje 
součastný stav ve světě letecké dopravy. 

 
Podle pravidelnosti lze rozdělit poskytované služby leteckých dopravců na: 
 

• Pravidelné - letecký dopravce nabízí pravidelné lety do cílových 
destinací v souladu s letovým řádem za předem publikovanou cenu. 

• Nepravidelné - jedná se o lety, které mají za cíl uřčené destinace  
  zpravidla v letních měsících, tedy lety na objednávku leteckých  
  kanceláří. 

 
 

Podle druhu přepravy lze leteckou dopravu rozdělit na: 
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• Osobní - společnosti přepravující pasažéry. Jako doplňkový produkt 
pak slouží přeprava pošty a zboží, ten představuje obvykle 10-15% 
výkonu společnosti. 

• Nákladní - prioritou je přeprava zboží ať už pravidelně, nebo 
nepravidelně, a také pošty. Většina leteckých společností vykonává jak 
osobní přepravu, tak nabízí cargo služby. 

 
Dalším možným dělením leteckých společnosti je dělení podle poskytovaných 

služeb za určitou cenu 
 

• Klasické - jedná se o společnosti poskytující standardní formu letecké 
dopravy. 

• Nízkonákladové - tyto letecké společnosti a jejich politiku při vstupu na 
trh a způsob nabídky produktu -letu- lze v dnešní době považovat za 
nejvíce revoluční od dob vzniku tradičních leteckých společností. 
Nízkonákladové společnosti drží své ceny nízko díky minimu 
poskytovaných služeb, a to zejména co se týká služeb poskytovaných 
na palubě letounu. Na palubě letadel není podáváno občerstvení 
zdarma, nýbrž si jej zákazník může za poplatek zakoupit, stejně jako 
k nízkým nákladům přispívá přímý prodej letenek, tzn., odpadá 
povinnost platit provizi zprostředkovatelům. Nízkonákladoví přepravci 
ve většině případů využívají nová letadla, tím pádem klesají náklady na 
údržbu a palivo, stejně jako se společnosti snaží snižovat výši letištních 
poplatků díky rychlé obrátce na jednotlivých letištích. Celkově politika 
nízkonákladových dopravců nutí ty tradiční, aby tlačili na cenu, a tím 
umožnili širším vrstvám obyvatel využít výhod letecké dopravy. 
 

Pro představu uvedu přehled statistik přepravovaného množství pasažérů a 
nákladu: 

• Počet přepravených cestujících na pravidelných linkách v roce 
2008 přesáhl 2 miliardy a podle statistik ICAO se v následujících letech 
čeká další narůst a to 

- 6,8 % v asijsko-pacifických oblastech 
- 5,3 % v Evropě 
- 4,5 % v Severní Americe 

 
• Objem přepravovaného zboží přesáhl v roce 2005 na celém světě 40 

miliónů tun  
 

Ačkoli patří letecké doprava mezi nejrychleji rozvíjející se odvětví přepravy 
pasažérů a nákladu, potýká se ruku v ruce s mnoha problémy, které tento rozvoj 
doprovázejí. Stálé zvyšování objemu dopravy klade vysoké požadavky na kapacitní 
možnosti letišť, je třeba budovat nové terminály, uzpůsobovat infrastrukturu letišť atd. 
S tímto problémem se potýkají zejména regiony v Severní Americe, Evropě a na 
Dálném Východu. Taktéž je potřeba hledat nové cesty v oblasti návrhu letových tratí 
tak aby byl vzdušný prostor využíván co nejrovnoměrněji a nedocházelo k jeho 
přehlcování. 

Letecká doprava v mnoha případech plní funkci politických nástrojů vyspělých 
států světa a odráží se v ní ekonomická i bezpečnostní situace, nejen v souvislosti 
s provozem letadel, ale hlavně v oblasti různých protiprávních činů, jako jsou únosy 
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letadel atd. Novodobé trendy také poukazují na oblasti ekologie a možnosti využití 
alternativních paliv, s kterými se do budoucna počítá.  

Přes všechny nevýhody a nároky, které jsou na leteckou dopravu kladeny, lze 
v následujících letech předpokládat další narůst a zvyšování množství přepraveného 
objemu nákladu a cestujících. Právě díky tomuto faktu vzniká velmi ostré 
konkurenční prostředí mezi jednotlivými leteckými dopravci, kteří jsou nuceni 
poskytovat stále kvalitnější a levnější služby, aby si udrželi místo na trhu s leteckou 
dopravou. 
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3. Velkokapacitní letadla používaná v civilním letectví 
V současné době je k přepravě pasažérů a nákladu využíváno mnoho 

osvědčených typů letadel, jejichž vývoj a zavedení na pravidelné či nepravidelné 
linky započal v minulém století a to v době kdy letecké společnosti vytušily potenciál, 
jež velkokapacitní letadla, potažmo přeprava velkého počtu cestujících a nákladů 
nabízí. Za vůbec první letadlo tohoto typu lze považovat Boeing B747, jež poprvé 
vzlétl na konci 70. let. I ostatní, z dnešního pohledu tradiční výrobci, jako například 
firma Airbus, reagovali na požadavky trhu v oblasti velkokapacitních letadel a uvedli 
na trh nové typy těchto strojů. V rámci přehledu v následující kapitole uvedu základní 
typy letadel, které lze k této kategorii přiřadit, přičemž se zaměřím výhradně na dva 
hlavní výrobce a to firmu Boeing a Airbus. 
 
3. 1. Boeing B747 
 

 
 

Obr. 1 Boeing B747 při prvním vzletu roku 1969 
 
Základní charakteristika 

Boeing B747 je prvním typem širokotrupého velkokapacitního letadla pro 
středně dlouhé až velmi dlouhé tratě. S konstrukčního hlediska se jedná o 
dolnoplošník vybavený čtyřmi proudovými motory (obr. 1). 

 
Vývoj letounu 

Vývoj B747 byl zahájen na popud tehdejšího největšího amerického dopravce 
společnosti Pan American 13. dubna roku 1966. Objednávka byla stanovena na 25 
kusů. Po tříletém vývoji vzlétl 9. února 1969 první prototyp B747 (obr. 1). Třicátého 
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prosince téhož roku došlo ke schválení nového typu letadla a byl mu udělen certifikát 
dle FAA. První kusy B747 byly dodány Pan American 12. prosince 1969 a letoun byl 
poprvé nasazen na pravidelné lince New York-Londýn 21. ledna 1970. 

Jelikož se nový typ Boeingu osvědčil, vzniklo v následujících letech mnoho 
verzí, které postupně letecké společnosti zaváděly na pravidelné linky. Jedná se 
konkrétně o verzi B747-100 ta byla vyrobena v počtu 205 kusů, dále pak B747SP 
v počtu 45 kusů. Následovaly verze B747-200, B747-300 a to v počtu 393 kusů a 81 
kusů, dohromady tedy bylo postaveno 724 strojů uvedených verzí. 

V rámci vzrůstajících požadavků na přepravní kapacity letounů byl v říjnu roku 
1985 představen stěžejní typ B747 a to jako B747-400. Rozdíl oproti předcházejícím 
verzím spočíval hlavně ve větší kapacitě přepravovaného nákladu a počtu pasažérů 
a dále pak k prodlouženému doletu. Roll-out prototypu se odehrál 26. ledna 1988 a 
vlastní vzlet proběhl 22. října téhož roku. K certifikaci B747-400 s vylepšenými 
motory P&W PW4056 došlo 10. ledna 1989. První společností, která tento typ letadla 
zavedla na pravidelných linkách byla NorthWest Airlines. V rámci různých požadavků 
leteckých společností došlo postupně k certifikaci B747-400 s motory GE CF6-
80C2B1F, R-R RB211-524G a R-R RB211-524H. Společnost Boeing nyní nabízí 
výhradně B747-400. 

Roku 2002 byla představena poslední vývojová verze B747. Jedná se o B747-
8, firma Boeing plánuje touto verzí konkurovat Airbusu A380 a postupně nahradit 
B747-400. 

 
 

 
 

 
 

 
Obr. 2 Tří-pohledový náčrt B747 
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Varianty B747-400 
Jak jsem již uvedl v části 3.1, vzniklo velké množství variant B747-400. 

Následující výčet bude proto obsahovat pouze varianty B747-400, které létají buďto 
pravidelně nebo nepravidelně na linkách mající za konečnou destinaci letiště Praha-
Ruzyně. 

 
Boeing B747-400F 

Poprvé vyroloval 8. března roku 1993 a k prvnímu letu došlo 4. května 1993. 
Certifikace FAA a JAR pak byla udělena tomuto typu 22. října stejného roku. 
Společnost Cargolux dostala první stroje 17. listopadu roku 1993. Písmeno F 
znamená v tomto případě Freighter a označuje verzi určenou pro přepravu nákladu 
(Cargo).  

 
Boeing B747-400ER 

Tato verze Boeingu vznikla na základě požadavků společnosti Quantas. 
Letoun je pod označením B747-400IGW nabízen od roku 1997. Verze B747-400ER 
s dvěma dalšími palivovými nádržemi a doletem 14 205km pak poprvé vzlétla 31. 
července roku 2002. Jedná se o verzi určenou k přepravě pasažérů. Kódové značení 
ER pak vyjadřuje zvýšený dolet (extra range) 
 
 
 Základní technické parametry B747-400ER/B747-400F 
 

           B747-400ER   B747-400F 
délka 70,6 m 70,6 
rozpětí 64,4 m 64,4 
výška 19,4 m 19,5 
průměr trupu 6,1 m 6,1 
MTOW 412 775 kg 396 894 kg 
cestujících 416 - 524 - 
cestovní rychlost 912 km/h 890 km/h 
dolet 14 205 km 14 500 km 
objem nádrží 241 140 l 216 014 l 

 
Tab. 1 Základní technické parametry B747-400ER/F 

 
Vnitřní uspořádání B747-400 

Uspořádání vnitřních prostor B747-400 a jejich rozdělení je následující, to pro 
obchodní třídu je vyčleněno 40 míst na horní palubě, 23 míst první třídy je umístěno 
v přední části hlavní paluby, dále pak 38 míst obchodní třídy uprostřed hlavní paluby 
a 315 sedadel turistické třídy taktéž na hlavní palubě. Celkem tedy 416 cestujících ve 
4 třídách. 

Pro přepravu zavazadel a nákladu lze na palubu B747-400 umístit různé 
kombinace palet a kontejnerů LD1. Zavazadla, která jsou volně ložená, se umisťují 
do zadní části letounu a je pro ně vyhrazen prostor o objemu 23,6m3. Celková 
maximální kapacita pro kontejnery LD1 je 16 v přední části a 14 kontejnerů v zadní 
části trupu. Všechny nákladové dveře jsou umístěny na pravé straně trupu. 
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3. 2. Airbus A340 
 

  
 

Obr. 3 Vzlet prototypu A340 
 
 
Základní charakteristika 

Airbus A340 je dopravním letounem pro dlouhé a velmi dlouhé tratě. 
Koncepčně se jedná o dolnoplošník vybavený čtyřmi proudovými motory. Patří mezi 
širokotrupé typy (obr. 3). 

 
Vývoj letounu 

Vlastní vývoj letounu A340 byl spuštěn 5. června roku 1987 současně s typem 
A330. A340 nabízí variantu vybavenou čtyřmi nebo dvěma motory, přičemž délka 
trupu a rozpětí zůstávají zachovány. Úvodní let A340 v čtyřmotorové konfiguraci 
proběhl 25. října 1991. K vlastní certifikaci jak dvoumotorové verze A340-200, tak 
čtyřmotorové verze A340-300 došlo ve stejný den a to 22. prosince 1992. Vlastní 
dodávky pro leteckou společnost Lufthansa, konkrétně verze A340-200 započaly 29. 
ledna 1993. Pro Air France byl vyroben první A340-300 a následně dodán 26. února 
1993. Letoun vybavený GPS navigací A340 a A330 obdržel certifikaci JAA v lednu 
1994. 

Dalšími vývojovými verzemi A340 jsou varianty s označením A340-500 a 
A340-600. Jejich vývoj byl zahájen 8. prosince 1997. Po potřebné certifikaci obou 
variant vstoupil první A340-600 do služby u leteckého dopravce Virgin Atlantic. Roku 
1989 byl jako dvoutisící prodaný A340 dodán  společnosti Lufthansa.  
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Obr. 4 Tří-pohledový náčrt A340 
 
 
Varianty A340 

Airbus A340 vznikl v mnoha variantách, které se liší zejména kapacitou pro 
přepravu cestujících a nákladu. Tak jako u B747-400 vyberu pouze ty varianty A340, 
které mají přepravní kapacitu nejvyšší a které lze na letišti Praha-Ruzyně odbavit. 

 
Airbus A340-600 

A340-600 byl v době svého vzniku považován za největší konkurenci B747-
400, jelikož náklady na výrobu, potažmo samotný provoz byly podstatně menší než u 
konkurenčního typu. Verze A340-600 konstrukčně vychází z A340-300. Zvětšení 
přepravní kapacity bylo dosaženo prodloužením původního trupu A340-300 o  9,7m 
a to tím způsobem že před a za křídlo byla vložená trupová sekce skládající se z 20 
trupových přepážek. Další vylepšení spočívají v osazení letounu výkonnějšími 
motory o tahu 267kN a zvětšením vodorovných ocasních plochy a plně elektricky 
ovládanou směrovkou. Tyto úpravy výrazně vylepšily ovladatelnost stroje. Další 
významná změna spočívala v integraci plně digitálního řízení, čímž došlo 
k nahrazení původního mechanického systému spojení řídícího počítače 
s ovládacími prvky letounu. 

Použitím výkonnějších motorů a zvětšením objemu palivových nadrží na 
365 000kg došlo k zvýšení doletu na 13 890 km, jak u verze pro 380 pasažérů 
umístěných ve třech třídách, tak u verze pro 474 pasažérů v celoekonomickém 
uspořádání. 

V roce 1996 došlo k podepsání smlouvy mezi GE Aircraft Engines a Airbusem, 
který se zavázal jako výhradní odběratel motorů této firmy. Smlouva byla nakonec 
zrušena a do A340-600 se začaly instalovat motory RR Trent 556 o nominálním tahu 
249kN. 
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A340-600 poprvé vyroloval 23. března roku 2001 a úvodní let absolvoval 23. 
dubna téhož roku. V rámci optimalizace nového typu proběhlo mnoho zkušebních 
letů, které skončily v roce 2003. Poté došlo ke schválení a certifikaci dle JAA. 
 

Základní technické údaje A340-600 
 

Airbus A340-600 
délka 75,3 m 
rozpětí 63,45 m 
výška 17,3 m 
průměr trupu 5,64 m 
MTOW 368 000 kg 
počet cestujících 380 - 475 
cest. rychlost M 0,87 
dolet 13 890 km 
objem nádrží 204 500 l 

 
Tab. 2 Základní technické parametry A340-600 

Vnitřní uspořádání A340 
Vnitřní uspořádaní sedadel, která jsou umístěná ve dvou řadách vedle sebe je 

u A340 řešeno následujícím způsobem: 6 řad v první třídě, 6 řad v obchodní a 8 
případně 9 řad v ekonomické třídě. Klasické třídní uspořádání pojme 295 cestujících. 
Co se týká verze A340-600 ta pojme až 475 pasažérů. 

Nákladové prostory A340 jsou uzpůsobeny pro přepravu 32 kontejnerů typu 
LD3 nebo 11 palet o rozměrech 2,24m x 3,17m to platí u  A340-300. Airbus A340-
600 pak pojme 42 kontejnerů LD3 nebo 14 standardních palet. Pro volně ložený 
náklad mají všechny verze vyčleněn prostor o objemu 19,7m3.  

3. 3. Airbus A380 

 
 

Obr. 5 Vzlet prototypu A380 
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Základní charakteristika 
Airbus A380 je čtyřmotorový dolnoplošný dopravní letoun pro nasazení na 

dlouhých a velmi dlouhých tratích. V rámci řazení spadá do kategorie širokotrupých. 
Jedná se však o zcela revoluční stroj jak z hlediska rozměrů, tak z hlediska 
dvoupodlažního uspořádání trupu. A380 definuje zcela novou kategorii 
velkokapacitních letounu NLA. 
 
Vývoj letounu 

Vývoji tohoto letounu byla věnována obzvlášť velká pozornost jak ze strany 
provozovatelů, jako budoucích odběratelů, tak ze strany odborné veřejnosti. Vlastní 
projekt byl představen pod označením 3XX 7. června 1994 na tiskové konferenci 
v Toulouse. Po definování základních požadavků došlo k zahájení prací na vlastním 
letounu a v roce 1996 získal projekt konkrétní podobu. První část, respektive její 
maketa ve skutečné velikosti byla představena veřejnosti na pařížském aerosalonu 
v roce 1997. Jednalo se o střední trupovou sekci, která byla v roce 2000 vybavená 
interiérem. Vlastní výrobní práce započaly 19. prosince 2000 poté kdy konsorcium 
Airbus přijalo 50 objednávek ze strany leteckých společností. Taktéž došlo 
k přeznačení 3XX na dnes známý A380. Vlastní stavba A380 je rozdělena do 
několika sekcí, které se vyrábějí na různých místech Evropy. Konečná kompletace 
pak probíhá v Toulouse. 

Ke vzletu prvního prototypu došlo 27. dubna 2005 (obr. 5). První 
z objednaných letounů byl dodán letecké společnosti Singapure Airlines a to 15. října 
2007. Celkově získal Airbus objednávku na 192 kusů A380 od 16 zákazníků.  
 

 
 

Obr. 6 Tří-pohledový náčrt A380  

Varianty A380 
V rámci přehledu stávajících velkokapacitních letounů uvedu jak verze 

plánované, tak verze, které již létají u leteckých dopravců. Airbus A380 patří 
z pohledu počtu přepravovaných pasažérů a nákladu ke zcela nové kategorii letounů, 
zároveň se však jedná o konkurenta Boeingu B747-8 a je možné, že časem bude 
moci přistávat na letišti Praha-Ruzyně. 
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Airbus A380-700 
Varianta se zkráceným trupem. Jedná se o přímého konkurenta B747-8. A 

celkově má nahradit rodinu B747. 
 

A380-800 
Jedná se o základní verzi s přepravní kapacitou 555 cestujících, kteří jsou 

rozdělení do tří tříd. Dolet této verze činí 14 816km. Letoun je vybaven motory o 
nominálním tahu 311kN s maximální vzletovou hmotností 560 tun. Varianta A380-
841 představuje verzi s motory RR Trent 970. Motory Engine Alliance GP 7270 pak 
pohání verzi A380-861. 

 
A380-800F 

Stejně jako u letounu B747-400F/B747-8F se jedná o nákladní verzi A380, jež 
umožňuje přepravit až 150 000kg nákladu na vzdálenost 10 370km. Z hlediska 
uspořádání nákladu je rozdělení následující: 25palet lze umístit na horní palubu, 33 
palet na hlavní palubu a do spodního prostoru dalších 13 palet. Palety lze 
kombinovat s kontejnery LD. Opět existují dvě verze A380-800F a to v závislosti na 
použitých motorech. Jedná se o A380-843F s motory RR Trent 977 a A380-836F 
poháněnou motory Engine Alliance GP 7277. 

 
A380-900 

Verze původně značená jako 3XX-200. Oproti původní verzi je trup 
prodloužen a při rozdělení do tří tříd pojme 656 cestujících. V celoekonomické 
konfiguraci bude možné přepravit až 990 pasažérů. Verze A380-900 má zvýšenou 
maximální vzletovou hmotnost a zvětšený objem palivových nádrží. 

 
Základní technické údaje A380 
 

Airbus A380-800 
délka 72,6 m 
rozpětí 79,75 m 
výška 24,18 m 
průměr trupu 8,56 m 
MTOW 560 000 kg 
cestujících 555 
cest. rychlost M 0,86 
dolet 14 816 km 
objem nádrží 310 000 l 

 
Tab. 3 Základní technické parametry A380-800 

 
Vnitřní uspořádání A380 

Uspořádaní sedadel se liší na jednotlivých palubách, přičemž u verze A380-
800 je na horní palubě umístěno 356 sedadel, 22 míst pro první třídu a 334 míst 
v třídě ekonomické. Sedadla v první třídě jsou uspořádána po deseti vedle sebe, 
systémem 3-4-3, každé z nich o šířce 53cm. Uličky mezi řadami jsou pak 51cm 
široké. První třída nabízí sedadla 73cm široká umístěná po šesti vedle sebe (2-2-2). 
Šířka uličky je 97cm. 

Druhá paluba, horní, je vybavena 199 sedadly, ze kterých je 96 určeno pro 
cestující obchodní třídy a zbylých 103 tvoří třídu ekonomickou. Uspořádání sedadel 
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v ekonomické třídě je řešeno po osmi vedle sebe (2-4-2) a s uličkami mají stejnou 
šířku jako na hlavní palubě. Obchodní třída nabízí sedačky o šířce 57cm s uličkami 
58cm širokými. 

Spodní paluba může byt vybavena volitelně buďto obchodem, restaurací nebo 
barem, přednostně však slouží vyhrazený prostor jako nákladový a to pro 36 
kontejnerů LD3 nebo pro 13 palet a také částí pro volně ložený náklad, ta má objem 
18,3m3. 

Varianta A380-800F, tedy nákladní pak pojme v trupu až 25 ULD kontejnerů a 
to na horní palubě a dalších 29 kontejnerů na palubě hlavní. Spodní paluba je určena 
pro 36 LD3 kontejnerů nebo kombinaci 6 LD3 a palet o rozměrech 2,44 x 3,14m. 
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4. Parametry a současný stav letiště Praha-Ruzyně 
V rámci možnosti zavedení nové verze Boeingu B747-8F/B747I je třeba 

podrobněji popsat současný stav letiště Praha-Ruzyně a jeho provozní parametry. 
 
4. 1 Charakteristika letiště Praha-Ruzyně 

Praha-Ruzyně je letiště veřejné, civilní, určené pro vnitrostátní i mezinárodní 
pravidelný i nepravidelný provoz a provoz v rámci tzv. schengenského prostoru (obr. 
7). Na letišti jsou poskytovány základní služby, a to celní odbavení, pasové odbavení 
a zdravotnická pomoc. Jako takové spadá letiště dle ICAO do kategorie 4E (tab. 5). 
Poskytuje provozní služby jak pro lety za vidu (VFR), tak pro lety bez vidu (IFR), a to 
jak pro vzlety, tak pro konečné navedení na přistání v prostoru TMA. Z hlediska 
řízení letové provozu (ŘLP) patří Praha-Ruzyně mezi plně koordinované letiště, což 
znamená, že všechna letadla, která mají maximální hmotnost MTOW větší než 5700 
kg, musí žádat o volný slot jak pro přílet, tak odlet. Letiště tedy pracuje na principu 
slotové koordinace. 

Praha-Ruzyně patří mezi největší letiště v ČR, a díky stálému rozvoji 
z pohledu zvětšování odbavovacích kapacit neustále vzrůstá počet odbavených 
cestujících za rok (tab. 4). Tento nárůst je způsoben hlavně velkým počtem leteckých 
společností (v současné době 50), které letiště využívají ať už pro pravidelné nebo 
nepravidelné linky. Praha-Ruzyně je spojena přibližně se sto dvaceti sedmi 
světovými destinacemi. V roce 2005 odbavilo letiště desetimiliontého pasažéra a 
v žebříčku nejvýznamnějších světových letišť se nachází na 20. místě. 

 
 

 
 

Obr. 7 Letecký pohled na letiště Praha-Ruzyně 
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Výše uvedené výsledky jsou dány především:  
 
- zvyšujícím se zájmem o leteckou přepravu jak obchodní, tak soukromou 
- vstup ČSA do aliance Sky Team a s tím spojený nárůst "codesharových"   
 letů členů aliance do Prahy nebo přes Prahu 
- investicemi do rozvoje letiště 
- budováním “hubového“ transferového systému ČSA 
- nárůstem turistického ruchu v ČR 
- vysokým zájmem o letiště ze strany nízkonákladových dopravců 
 
Počet odbavených cestujících mezi roky 2005 až 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 4 Počet odbavených cestujících na letišti Praha-Ruzyně 

Tab. 4 ukazuje nárůst počtu odbavených cestujících a počet pohybů letounu 
mezi léty 2005 až 2010 na letišti Praha-Ruzyně. Roky 2009 a 2010 uvádí 
předpokládaný orientační počet odbavených cestujících, tak jak se podle hypotéz 
v roce 2005 očekávalo (údaje v závorách). Dále je v tabulce uveden procentuální 
nárůst vzhledem k počtu odbavených pasažérů v předcházejících letech. 
 
Kategorizace letišť dle předpisu L14 

Pro úplnost uvádím způsob kategorizace letišť (tab. 5) podle tzv. kritického 
letounu, tedy letounu, pro které je rozměrově letiště navrhováno, potažmo zařazeno 
do dané kategorie. V případě letiště Praha-Ruzyně je kritickým typem Boeing B747 
respektive jeho varianta B747-400, ten spadá do kategorie E. Nová verze B747-8 
pak patří svými rozměry do kategorie F. 

 
Tab. 5 Rozdělení letišť do kategorií dle předpisu L14 

Rok Cestující [mil] Nárůst [%] Pohyby 
2005 10,78 +12,29 160 213 
2006 11,58 +7,42 166 346 
2007 12,44 +7,43 174 662 
2008 12,63 +1,52 204 362 
2009 (15,42) - (216 507) 
2010 (16,34) - (227 571) 
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4. 2 Vývoj letiště Praha-Ruzyně v letech 1929 až 2009 

Dne 24. března 1929 rozhodla vláda ČSR o vybudování nového civilního 
letiště pro Prahu. Základní výstavba probíhala od 24. července 1933 do 1. března 
1937 a letiště bylo uvedeno do provozu 5. dubna 1937. Letištní terminál patřil 
k nejmodernějším v Evropě a jeho stavba byla oceněna Zlatou medailí 
na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži. Od 15. července do 22. prosince 
1937 byly vybudovány zpevněné vzletové a přistávací dráhy 08-26 (délka 500 m) a 
04-22 (délka 280 m) a pojezdová dráha (dnes TWY P). V roce 1938 byly vybudovány 
dráhy 13-31 (1 000 m) a 17-35 (950 m), dráha 04-22 byla prodloužena na 1 080 m. V 
roce 1941 byla prodloužena dráha 08-26 na 1 300 m a dráha 04-22 v roce 1944 na 1 
800 m.  
 Po druhé světové válce letiště začalo fungovat 1. června 1945, přičemž 
pravidelný civilní provoz byl zahájen 4. srpna 1945 přistáním letounu Lisunov Li-2 
společnosti Aeroflot.  V roce 1948 došlo k prodloužení drah  04-22 na 2 300 m, 08-26 
na 1 670 m a 13-31 na 1 620 m, přičemž dráha 04-22 se stala přístrojovou se 
světelnou přibližovací soustavou. V červnu 1956 na Ruzyni poprvé přistál Tupolev 
Tu-104 Aeroflotu. 9. prosince 1957 odstartoval Tu-104A ČSA OK-LDA,(obr. 8) do 
Moskvy, čímž byl zahájen pravidelný provoz proudových letadel na Ruzyni. V roce 
1959 byla dráha 13-31 prodloužena na 2 620 m a upravena na přístrojovou. 29. 
března 1961 vláda ČSSR rozhodla o "Nové výstavbě letiště Ruzyně" - tzv. terminálu 
Sever a vybudování RWY 07-25. V roce 1963 byla RWY 13-31 prodloužena na 
dnešních 3 250 m, dráha 17-35 byla zrušena a byla uvedena do provozu nová RWY 
07-25 (dnes 06-24) o délce 3 115 m, jejíž výstavba probíhala od dubna 1960 do 11. 
září 1962.  
 

 
 

Obr. 8 Tupolev Tu-104A OK-LDA, letiště Praha - Ruzyně, červenec 1958 
 
 Výstavba nového terminálu (Sever) byla zahájena v březnu 1964 a 16. června 
1968 byl terminál otevřen; měl roční kapacitu 2,1 miliónu cestujících, kteří byli 
odbavováni u 16 přepážek; kapacita přistavených letadel byla v počtu 36. V neděli 
23. května 1971 v 09:15 hodin na dráze 07-25 letiště Ruzyně poprvé přistál Tupolev 
Tu-144 při cestě na pařížský aerosalón. Dne 8. listopadu 1972 na Ruzyni poprvé 
přistál Boeing B747. V roce 1976 byla dokončena rekonstrukce RWY 13-31 s 
vybavením pro II. kategorii ICAO. V roce 1977 byla zrušena  RWY 08-26. 3. prosince 
1981 bylo uvedeno do provozu zařízení ILS na RWY 13-31. V roce 1982 byla RWY 
07-25 prodloužena na dnešních 3 715 m a o rok později uvedena do provozu se 
systémem ILS. Dne 22. října 1986 na Ruzyni poprvé přistál Concorde 2000 British 
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Airways. V sobotu 19. září 1987 se na Ruzyni poprvé ukázal Antonov An-124 
Ruslan. Dne 9. února 1989 se v Praze představilo evropské konsorcium Airbus 
Industrie. 19. června 1989 se na Ruzyni poprvé objevil tehdy největší letoun na světě 
Antonov An-225 Mrija (obr. 9).  
 

 
 

Obr. 9  An-225 Mrija s raketoplánem Buran přistává na letišti Praha - Ruzyně 
      
 V letech 1989 - 1993 proběhla III. výstavba, nazvaná "Rekonstrukce 
a rozšíření odbavovací budovy"; kapacita se tímto mírně zvýšila na 2,335 miliónu 
cestujících ročně. 29. dubna 1993 byla RWY 07-25 v důsledku změny magnetické 
deklinace přeznačena na 06-24. Dne 26. června 1995 byla zahájena stavba nového 
terminálu (tzv. IV. výstavba). 1. ledna 1996 se Česká republika stala dvacátým 
členem evropské organizace pro bezpečnost letového provozu Eurocontrol.  
 V roce 1997 byl uveden do provozu nový terminál s prsty "A" a "B" (v rámci IV. 
výstavby), čímž se kapacita celého terminálu Sever zvýšila na 4,8 miliónu cestujících 
ročně, počet odbavovacích přepážek se zvýšil na 42, počet stání letadel byl 47, 
přičemž 11 z nich mohlo použít nástupní most. 11. listopadu 1997 byl zahájen provoz 
letiště v kategorii IIIb ICAO na RWY 24. Dne 22. května 1998 byl zahájen provoz 
nové letištní řídící věže (TWR). 30. září 1998 společnost Czech Ogden (později 
Menzies Aviation Group) otevřela na Ruzyni nový cargo terminál. V neděli 17. ledna 
1999 v 11:51 hodin z Ruzyně naposledy vzlétl Boeing B767-300ER společnosti Delta 
Airlines na pravidelné lince (Praha - New York) z důvodu nízkého vytížení linky.  
 26. dubna 2002 byl uveden do provozu prodloužený prst "B" (ze 72,5 m 
na 202,5 m), čímž se kapacita terminálu Sever zvýšila na 6,3 miliónu cestujících 
ročně a počet nástupních mostů byl zvýšen na 17. Dne 3. června 2002 získalo ŘLP 
ČR na vrcholném světovém zasedání o letecké dopravě v Šanghaji zvláštní uznání 
IATA za svůj mimořádný přínos k rozvoji civilního letectví, zejména za vysokou 
kvalitu poskytovaných služeb při dlouhodobě stabilní výši cen poplatků.  
 V roce 2002 začala V. výstavba (nový terminál s prstem "C" o kapacitě 
3,5 miliónu cestujících ročně). 21. ledna 2004 ČSA otevřely svůj nový cargo terminál. 
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15. května 2004 do Prahy začala létat společnost Korean Air pravidelnou linku ze 
Soulu a zpět s letounem A330-223 a od 10. června stejného roku na Ruzyň 
pravidelně létal Boeing B777-258ER společnosti Saudi Arabian. Korean Air na své 
linky do Prahy nasadil na léto typ Boeing B747-400. 18.  listopadu 2004 začala do 
Prahy pravidelně létat společnost China Airlines Cargo s typem B747-409F. V roce 
2004 počet přeletů ve vzdušném prostoru ČR dosáhl 565 tisíc, což je meziroční 
nárůst o 21,7 %, největší ze všech 34 členských zemí Eurocontrol.  
 17. ledna 2006 byl uveden do provozu nový terminál Sever 2, postavený v rámci 
projektu EUropa. Hlavním posláním rozšíření terminálu je odbavování letů do zemí 
Evropské unie v souladu s režimem stanoveným tzv. Schenghenskými dohodami. 
Realizací tohoto projektu se posilují předpoklady Prahy hrát roli významného 
přepravního uzlu střední Evropy. Zvýšil se komfort pro cestující, mimo jiné otevřením 
nových konferenčních místností a dalších prostor, například pro VIP a business 
klientelu, pro cestující s dětmi apod. Významně se zvýšil počet obchodů a 
stravovacích prostor ve veřejných i tranzitních prostorách terminálu a bylo rozšířeno 
odbavovací zázemí pro letecké společnosti. Významným krokem nejen pro letiště, 
ale také pro Českou republiku se stal 1. červenec 2007, kdy Česká republika 
přistoupila k Schenghenské dohodě. Nový terminál, jež má výhradně sloužit pro 
odbavení tzv. schengenských cestujících. Má nominální kapacitu 3,5 miliónu 
pasažérů ročně, čímž se kapacita celého letiště zvýšila přibližně na 10 miliónů osob 
za rok. Nutno však poznamenat, že již v roce 2005 letiště odbavilo 10,8 miliónů osob 
v terminálu s kapacitou 6,5 miliónů cestujících. V roce 2008 pak dosáhl počet 
přepravených pasažérů rekordní hodnoty v historii letiště a to rovných 12 630 557. 
 
 
4. 3. Značení, technické a geografické údaje letiště Praha-Ruzyně 

• Značka letiště dle ICAO: LKPR 
• Značka letiště dle IATA: PRG 
• Kategorie letiště pro účely záchranné a požární služby: CAT9 
• Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště: 50 06 03N 014 15 36E 

  RWY 13/31-1936 m od THR31 
• Směr a vzdálenost letiště od města: 277° GEO-10km (Pražský hrad) 
• Nadmořská výška/vztažná teplota: 1247ft/ 380m/ 23,6°C (červen) 
• MAG deklinace/Roční změna: 2° E (2005)/ +6MIN 
• Celková plocha letiště: 9 200 000 m2 
• Plocha pohybových ploch a komunikací: 1 405 869 m2 
• Obvod letiště (délka oplocení): 25km 
• Počet terminálu pro odbavení cestujících: 3 - Sever 1 

 - Sever 2 
 - Jih 2 
 

• Počet terminálů pro odbavení nákladu: 2 - Skyport 
                                                                 - Menzies Aviation Group 
 

• Počet vzletových a přistávacích drah: 3 - RWY 06-24 hlavní 
 - RWY 13-31 vedlejší 
 - RWY 04-22 jako odstavná plocha 
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4. 3. 1. Počet stání letadel a kapacita letiště Praha-Ruzyně 
• APN Sever v základní konfiguraci 55 stání nebo v alternativní konfiguraci 56 
• APN Jih v základní konfiguraci 19 stání nebo 22 stání v alternativní konfiguraci 
• APN Cargo v základní konfiguraci 6 nebo až 10 v alternativní konfiguraci 

 
• Kapacita dráhového systému: max. 44 pohybů za hodinu 
• Kapacita terminálů pro odbavení cestujících: - max. 10 000 000 - T1 a T2  

 - 200 000 - T3 
 

• Kapacita zařízení pro odbavení zavazadel:  - 3 200 kusů/hod - T1 a T2 
   - 80 kusů/hod - T2 
 

• Kapacita terminálů pro odbavení nákladu: - 100 000 tun ročně - MAG 
 - 100 000 tun ročně - ČSA 
 

4. 3. 2. Pohybové plochy letiště Praha-Ruzyně 
• RWY využitelné pro vzlety a přistání: - 06 základní rozměr 3715x45 m 

 - 24 základní rozměr 3715x45 m 
 - 13 základní rozměr 3250x45 m  
 - 31 základní rozměr 3250x45 m 
 

• RWY využitelná pro stání: - 04 základní rozměr 2120x60 m 
 - 22 základní rozměr 2120x60 m 

Shrnutí vlastností RWY včetně únosností vozovek a vyhlášených délek viz tab. 6,7 

Označení RWY Zeměpisný směr (o) Rozměry (m) Povrch Únosnost Pás RWY (m) 

06 065 3715 x 45 beton 62/R/B/X/T 3835 x 300 

24 245 3715 x 45   3835 x 300 

13 127 3250 x 45 beton 40/R/C/X/T 3370 x 300 

31 307 3250 x 45   3370 x 300 

04 037 2120 x 60 asfalt. 45/F/B/X/T 2420 x 300 

22 217 2120 x 60 beton  2420 x 300 
 

Tab. 6 Vlastnosti RWY včetně únosnosti na letišti Praha-Ruzyně 

Tab. 7 Vyhlášené délky RWY na letišti Praha-Ruzyně 
 

Označení RWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) 

06 3 715 4 015 3 715 3 715 

24 3 715 4 015 3 715 3 715 

13 3 250 3 400 3 250 3 250 

31 3 250 3 550 3 250 3 250 

04 2 120 2 180 2 300 2 120 

22 2 120 2 180 2 120 2 120 
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• Přistávací plochy pro vrtulníky:  - Heliport 1 TWY G 

 - Heliport 2 TWY P 
  - Heliport 4 TWY R 
 - Heliport 3 TWY S 
 

• Pojezdové dráhy (TWY):- Šířka 22m (šířka TWY P mezi RWY 13/31 a RWY  
  04/22 je 40m) 
 - Povrch: Beton a asfaltový beton 
 - Únosnost: TWY L/M PCN 50/R/A/X/T 
   TWY P PCN 40/FD/X/T 
   TWY ostatní PCN 60/R/B/X/T 
 
Vedení jednotlivých pojezdových drah TWY a RWY viz příloha č. 1 
 

• Odbavovací plochy:- Odbavovací plocha Sever  - Povrch: beton/asfalt 
    - Únosnost: PCN 68/R(F)/B/X/T 
 
 - Odbavovací plocha Jih  - Povrch: asfaltový beton 
                            - Únosnost: PCN 30F/B/X/T 
 
 - Odbavovací plocha Východ - Povrch: beton 
     - Únosnost: PCN 65/R/C/X/T 
  - Odbavovací plocha AS  - Povrch: asfaltový 
     - Únosnost: PCN 65/R/C/X/T 

      
• Odloučené stání a parkování letadel 

Tyto stání se využívají pouze ve výjimečných případech tedy při ohrožení 
letadla, cestujících a posádky protiprávními činy. V těchto případech se používá 
vyhrazená část TWY P. 

 
• Preference dráhového systému 

Letadla s letové hmotnosti MTOW větší než 9tun používají pro starty a 
přistání výhradně RWY 06-24 

 
4. 3. 3. Značky a světelná značení RWY a TWY 
• Značky a světelné značení RWY 

• Poznávací, osová, prahová, zaměřovacího bodu, dotykového pásma postraní 
dráhové 

• RWY 22/24/31 - postraní dráhové návěstidla, prahová návěstidla a vnější  
  polopříčky 

• RWY 24 - koncová návěstidla, osová návěstidla, návěstidla dotykové zóny 
• RWY 04 - dojezdová návěstidla 
• RWY 06/24 - ochranná návěstidla před křižovatkou s RWY 13 
• TWY D/L - RETILS - světelné značení rychloodboček 
•  

• Značky a světelná značení TWY 
• TWY D/L - osové značení, postranní značení (mezi RWY 06/24 a TWY L) 
• TWY/RWY - značení vyčkávacích míst na všech kříženích, postranní  

                     návěstidla k dispozici 
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• TWY A/A1/B/B1/B2/C/D/E/F/G - osová návěstidla; v úseku mezi TWY B/F 
• TWY H/H1/J/L/Z - osová návěstidla; v úseku mezi RWY 06/24 a TWY F) 
• TWY A/B/C/D/E/F/G/L/P/R/Z - ochranná návěstidla na vyčkávacích místech  

   po obou stranách 
• TWY J BLUE/ORANGE - nestandardní značení modré a oranžové barvy 

 
• Stop příčky 

• TWY A/A1/B/C/D/E/F/G/H/L/Z a RWY 24/31 
 
4. 3. 4. Služby a zařízení pro pozemní odbavení letadel 
 
• Zařízení pro odbavení nákladu 

• Vysokozdvižné vozíky (1,2t; 2t; 2,5t; 4,5t; 12t), nůžkové nakladače (14t), 
stavěcí plošiny (7t); pásové nakladače (9m/nosnost 200kg), paletové 
nakladače (7t; 14t), kontejnerové nakladače (3,5t; 7t; 14t), kontejnerové a 
paletové vozíky, vlečné vozíky a tahače (do nosnosti 550t). 

 
• Zařízení pro odstraňování námrazy 
• Záchranné a požární služby (vyprošťovací zařízení) 
• Druhy paliva a olejů 

• Palivo: Turbo Fuel JET-A1, AVGA 100LL 
• Oleje: TOTAL AERO 100, TOTAL AERO D 100, TOTAL AERO DM 15W50,  

  ROYCO 500, ROYCO 560, ROYCO 756 
• Zařízení pro plnění paliva-letecký benzín 

• AGIP: autocisterny s kapacitou LPH 1x2 500l, nádrž 50 000l 
• Zařízení pro plnění paliva-letecký petrolej 

• AGIP: autocisterny s kapacitou LPH 1x60 000l, 1x35 000l, 1x20 000l 
• SHELL: autocisterny s kapacitou LPH 1x65 000l, 2x45 000l, 7x40 000l,      

              1x35 000l, 1x18 000l 
•     LUKOIL: autocisterny s kapacitou LPH 2x40 000l, 2x20 000l 
•     TOTAL: autocisterny s kapacitou LPH 1x35 000l, 1x20 000l 

 
4. 3. 5. Světelné přibližovací zařízeni na RWY 06-24 a 13-31 
• Ve směru 06 

• CAT I  - přibližovací světelná soustava délky 480m; svítivost: vysoká 
• PAPI  - sestupová světelná soustava 

 
• Ve směru 24 

• CAT II/III - přibližovací světelná soustava délky 900m; svítivost: vysoká 
• PAPI 3°  - sestupová světelná soustava 
• SALS - jednoduchá přibližovací světelná soustava délky 420m; svítivost:  

 střední 
• Světelná záblesková soustava 

 
• Ve směru 13 

• SALS - jednoduchá přibližovací světelná soustava délky 420m; svítivost: 
 střední 

• PAPI  - sestupová světelná soustava 
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• Ve směru 31 
• CAT I  - přibližovací světelná soustava délky 900m; svítivost: vysoká 
• PAPI  - světelná sestupová soustava 
• SALS  - jednoduchá přibližovací světelná soustava délky 420m; svítivost: 

 střední 
 

4. 3. 6. Přistávací zařízení RWY 06-24 a RWY 13-31 
 
• Ve směru 06 

• ILS CAT I  - LOC 06 - vzdálenost 4,1km  k THR RWY 06 
 - GP    06 - vzdálenost 0,375m k  THR RWY 06; sestupový úhel 3°;  
      referenční výška ILS 54ft 

• Ve směru 24 
• ILS CAT III  - LOC 24 - vzdálenost 119 km  k THR RWY 24; 244° MAG 

 - GP   24 - vzdálenost 0,36km  k THR RWY 24; sestupový úhel 
    3°; referenční výška ILS 56,4ft; 264° MAG 
 - OM   24 - vzdálenost 431km  k THR RWY 24; 064° MAG 

• Ve směru 31 
• ILS CAT I   - LOC 31 - vzdálenost 3,64km  k THR RWY 31; 306° MAG 

 - GP   31 - vzdálenost 0,4km    k THR RWY 31; sestupový úhel  
     3°; referenční výška ILS 59,1ft; 281° MAG 
  - OM   31 - vzdálenost  0,96km k THR RWY 31; 126° MAG 
  - MM   31 - vzdálenost 0,36km  k THR RWY 31; 126° MAG 
• Ve směru 13 

• ILS CAT I - LOC 13 - vzdálenost 3,54km k THR RWY 13; 126° MAG 
 - GP 13 -  vzdálenost 0,29km k THR RWY 13; sestupový úhel 3° 
 

4. 4. Nová paralelní dráha 
V rámci dynamického rozvoje letecké dopravy v Evropě a jako reakci na tento 

fakt přikládá letiště Praha-Ruzyně velký význam plánované výstavbě paralelní RWY 
06L-24R. Tato nová vzletová a přistávací plocha by měla výrazně zvýšit počet 
pohybů letadel na letišti a ulehčit tak stávající RWY 06-24, která bude po výstavbě 
nové RWY používaná výhradně pouze pro přistání. Tento fakt nejen usnadní provoz 
na letišti, ale také zajistí, že odlety budou odvedeny do oblastí, které jsou až o 95% 
méně osídlené něž stávající příletové a odletové cesty k RWY 06-24. Díky tomu 
nebudou nepříznivé vlivy, jako je hluk a zplodiny z letadel výrazně obtěžovat okolí 
letiště (obr. 10).  

Co se týče vlastní paralelní RWY 06L-24R, bude její stavební délka 3550m 
s tím, že práh RWY bude trvale posunut o 150m. Celková šířka RWY je plánovaná 
na 75m včetně postraních pásů, základní šířka pak na 60m a část RWY s největší 
únosností je stanovena na šířku 45m.Navrhované sklony dráhy jsou dle požadavků 
předpisu  L14 (maximální sklony jsou menší něž povolené pro kódové číslo 4). Jsou 
však dodrženy požadavky viditelnosti překážek na dráze a viditelnosti koncové 
příčky.  

Uvedené rozměry nové RWY plně vyhovují možnostem provozování letadel 
kategorie E (tab. 5), ať už se jedná o novou verzi Boeingu B747-8, tak i největšího 
dopravního letadla současnosti A380. Pokud k výstavbě RWY nedojde, bude 
stávající RWY 06-24 stále přetěžována (nynější časový rozestup mezi vzlety a 
přistání letadel činí 2 min.) a tím bude docházet k časovým zpožděním jednotlivých 
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letů. Tento fakt má klíčový význam pro udržení leteckých dopravců v a využití Prahy-
Ruzyně jako jednu z jejich cílových destinací. Lze tedy jednoznačně říci, že investice 
letiště do paralelní RWY je zcela nezbytná pro jeho další ekonomický vývoj.         

 
 

Obr. 10 Poloha umístění nové RWY 06L-24R 
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5. Provozní požadavky Boeingu B747-8  na letiště Praha-Ruzyně 
 
5. 1. Letounu Boeing B747-8 

Boeing B747-8 je poslední verzí letounu, jež vychází z rodiny B747. Letoun je 
vyvíjen ve dvou verzích a to jako B747-8I (Intercontinental) sloužící pro přepravu 
pasažérů a ve verzi B747-8F (Freighter), jako letoun nákladní. 

B747-8 je velmi podobný rodině letadel B747-400 a v základu se liší pouze 
zvětšeným rozpětím křídla, jeho větší plochou a delším trupem. Stejně jako B747-
400F, je i verze B747-8F vybavená sklopnou přídí, což umožňuje pohodlnější 
nakládání a vykládaní přepravovaného zboží. Letoun je vybaven novými motory 
GenX, které jsou tišší a účinnější než motory původní a vycházejí z pohonné 
jednotky, která byla vyvíjena pro letouny B787. Díky těmto motorům v kombinaci se 
změněným křídlem, potažmo nahrazením wingletů novými koncovými oblouky, 
dosahuje B747-8 rychlosti až Mach 0.84 ve verzi Freighter a Mach 0.885 ve verzi 
Intercontinental. 

 
Další rozdíly B747-8 oproti B747-400 jsou: 
 
• použití nové generace konstrukčních materiálů 
• nový design křídla včetně nově použitého profilu a záměnou tzv. wingletů za 

přepracované koncové oblouky křídel 
• motory GenX s odlehčenou skříní vstupního ventilátoru a jeho lopatkami 
• upravená letová paluba 
• nová skladba interiéru, která vychází ze zkušeností a požadavků pasažérů 
• vylepšená aerodynamická čistota letounu a z ní vycházející ekonomické výhody 

hlavně v oblasti nákladů na provoz 
 
Základní technické parametry B747-8 

Tabulka (tab. 8) ukazuje základní rozměry letounu Boeing B747-8 I/F a 
porovnává je s rozměry letounu Boeing B747-400 F/ER.  

Tabulka (tab. 9) zobrazuje charakteristiky B747-8 z pohledu množství 
vezeného paliva, rozměrů letounu a typických vzletových hmotností. Grafické 
znázornění třídního uspořádání a umístění nákladu je součástí přílohy č. 2 a 3. Pro 
podrobnější porovnání použiju obdobně jako v tab. 8 letoun B747-8I, tak B747-8F a 
srovnám výše uvedené parametry s B747-400F a B747-400ER. 
 
 
 

Typ letounu (verze) 
Rozpětí křídla Délka trupu Výška směrovky 

(ft) (m) (ft) (m) (ft) (m) 

Boeing B747-400 F/ER 213,0 64,9 231,9 70,7 64,1(64,3) 19,5(19,6) 

Boeing B747-8 I/F 224,6 68,5 250,7 76,6 64,2 19,6 

 
Tab. 8 Základní rozměry B747-8 a B747-400 
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Typ letounu 
 
 
 

 
Max. vzletová 

hmotnost 
 

 
Max. přistávací 

hmotnost 
 

 
Rozpětí 
křídel 

 

 
Délka 
trupu 

 

 
Výška 
SOP 

 
 

(lb) 
 

 
(kg) 

 

 
(lb) 

 

 
(kg) 

 

 
(ft) 

 

 
(m) 

 

 
(ft) 

 

 
(m) 

 

 
(ft) 

 

 
(m) 

 

 
B747-400F 

 

 
875 000 
 

 
396 894 
 
 

 
666 000 
 

 
302 093 
 
 

 
213,0 
 

 
64,9 
 
 

 
231,9 
 

 
70,7 
 
 

 
64,1 
 

 
19,5 
 
 

 
B747-400ER 

 

 
910 000 
 

 
412 770 
 

 
652 000 
 

 
295 743 
 

 
215,0 
 

 
64,9 
 

 
231,9 
 

 
70,7 
 

 
64,3 
 

 
19,6 
 

 
B747-8I 

 

 
970 000 
 

 
439 985 
 

 
675 000 
 

 
306 175 
 

 
224,6 
 

 
68,5 
 

 
250,7 
 

 
76,6 
 

 
64,2 
 

 
19,6 
 

 
  B747-8F 

 

 
970 000 
 

 
439 985 
 

 
749 000 
 

 
339 741 
 

 
224,6 
 

 
68,5 
 

 
250,7 
 

 
76,6 
 

 
64,2 
 

 
19,6 
 

 
Tab. 9 Vybrané technické parametry B747-8 a B747-400 

 
5. 2. Provozní oblasti letounu B747-8 
 
5. 2. 1. Přiblížení na přistání 

Pro předpokládané přistání B747-8 lze použít jak RWY 06-24, tak RWY 13-31. 
Dráha 06-24, je ve směru 24 vybavená světelným systémem pro přesné přiblížení 
CATII/III a ILS, neboli systémem pro tzv. přesné přístrojové přiblížení. Pro kontrolu 
správného sestupového úhlu slouží standardní sestupová soustava pro vizuální 
přiblížení PAPI a záblesková světelná soustava. 

Naopak při přistání ve směru 06 se používá světelný systém pro přesné 
přiblížení na přistání CATI, ILS i PAPI. 

RWY 13-31 je ve směru 13 vybavena jednoduchým světelným naváděcím 
systémem a sestupovou soustavou pro vizuální přiblížení PAPI a ILS. Ve směru 31 
pak světelný naváděcí systém CATI, ILS a zařízení pro kontrolu úhlu sestupu PAPI a 
zábleskovou světelnou soustavou. 

Pro přiblížení v obou směrech lze dále použít soustavu rádiových majáků VOR 
v kombinaci s DME a majáků NDB. 

Samotné přiblížení na přistání, respektive přílet do koncové oblasti, kdy se 
plynule přejde na některé ze systémů pro přiblížení, ať už za vidu VFR, nebo za 
podmínek IFR, slouží standardní příletové cesty tzv. STARy. 

Volba vhodného směru při přiblížení na přistání závisí na převládající složce 
větru a určuje jí služba řízení letového provozu na věži TWR. 

   
5. 2. 2. Přistání 

Pro bezpečné přistání je třeba určit potřebnou délku RWY, která slouží pro 
snížení rychlosti letounu na takovou úroveň, aby mohl být bezpečně naveden na 
některou s rychloodboček pojezdového systému. 

Výchozím parametrem potřebným pro určení použitelné délky pro přistání je 
maximální přistávací hmotnost letounu. Ta je u Boeingu B747-8I 675 000lb 
(306 175kg). Jak udává výrobce (obr. 11) pro danou max. přistávací hmotnost, je 
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potřebná délka pro přistání 6 700ft ( 2 043m) tato hodnota platí pro výšku na úrovni 
moře v konfiguraci klapek na 30°. Použitelná délka pro přistání RWY 06-24 je 
3 715m a u RWY 13-31 pak 3 250m, tedy obě RWY svou délkou vzhledem 
k nárokům letounu plně vyhovují. 

 

 
 

Obr. 11 Potřebná délka RWY pro přistáni B747-8I 
 

Stejným způsobem se určí potřebná délka pro přistáni Boeingu B747-8F. 
Maximální přistávací hmotnost nákladní verze činí 749 000lb (338 741kg). Dle 
výrobce (obr. 12) potřebuje B747-8F pro bezpečné přistání RWY o použitelné délce 
7 700ft (2 348m). Tato hodnota opět platí pro výšku na úrovni moře a klapkové 
konfiguraci 30°. Využitelná délka pro přistání RWY 06-24 činí 3 715m, respektive 
3 250m pro RWY 13-31, tedy pro přistání Boeingu B747-8F, obě RWY  vyhovují. 

 

 
 

Obr. 12 Potřebná délka RWY pro přistání B747-8F 
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Grafy na obrázcích 10 a 11 pro porovnání také zobrazují potřebné délky pro 
přistání Boeingu B747-400F a B747-400. Lze říci, že potřebná délka RWY se u verze 
B747-8I oproti B747-400 zkrátila, naopak nákladní verze B747-8F potřebuje pro 
bezpečné přistání délku RWY větší. Dané rozdíly vyplývají z rozdílných hmotností a 
konstrukčních změn a také jsou závislé na výkonu (tahu) použitých pohonných 
jednotek. 
 
Šířka RWY 06-24/13-31 nutná pro přistání B747-8 

Dalším důležitým parametrem pro bezpečné přistání je šířka RWY. Protože 
letiště Praha-Ruzyně odpovídá dle ICAO kódovému značení 4E, je šířka RWY 06-24 
tak i 13-31 včetně 7,5 m širokých postranních pásů 45m. Boeing B747-8 spadá 
svými rozměry do kategorie F, což by znamenalo rozšířit RWY s původních 45m na 
70m včetně postranních pásů. Tato úprava však není nutná. Protože postranní pásy 
plní funkci zpevněné plochy, která má zamezit nasátí cizích předmětů do pohonných 
jednotek tedy při přistání 4 motorového letounu se musí vnější motory nacházet nad 
pásy RWY. Přes nárůst rozpětí B747-8 o 10m nedošlo k posunu vnějších motorů a je 
zachována vzdálenost od osy trupu letounu. Konkrétně pro B747-8 je to 21 metrů. Při 
porovnání s B747-400 je tato vzdálenost 20,83m (příloha č. 4). Tento fakt je také 
podpořen ze strany organizace BACG, která schválila RWY kategorie E vhodnou pro 
přistání B747-8, a to s ohledem na únosnost vozovky dle hodnocení PCN. Navíc 
disponuje letoun B747-8 moderními avionickými přístroji, které umožňují velmi 
přesné navedení na osu RWY, samozřejmě ve spolupráci s pozemními systémy, 
kterými je letiště Praha-Ruzyně vybaveno, tak jak bylo uvedeno v části 5. 3. 1. 
 
 
5. 2. 3.  Základní pozemní manévry 

Mezi základní pozemní manévry patří schopnost letounu otočit se na RWY 
nebo na dalších místech, jako jsou vyčkávací plochy a plochy pro odbavení, 
odmrazení atd. a samozřejmě pojíždění letounu po TWY letiště. 
Možný střet letounu s překážkami při pozemních manévrech  

Následující souhrn pozemních manévrů a jejich rozměrová charakteristika je 
popsána dle údajů poskytnutých výrobcem letounu B747-8. Protože však na rozdíl 
od B747-400 patří letoun B747-8 do kategorie F, je nutné analyzovat možné 
problémy při pojíždění, a to z pohledu střetu jeho částí (konce křídel, trupu) 
s pozemním vybavením letiště, tak i navrhnout respektive zhodnotit momentální 
možnosti volby pojezdových drah letištního systému a v případě nevyhovujících 
parametrů stanovit vhodné úpravy. Daná problematika bude řešena v kapitole 6. 

 
Porovnání potřebných poloměrů zatočení B747-8F s B747-400F 

Jak ukazuje obr. 13, respektive tabulka pod ním, je třeba pro otočení Boeingu 
B747-8F o 5m větší poloměr oblouku než v případě B747-400F. Tento fakt je 
způsoben větší vzdáleností přídového podvozku od hlavního díky prodloužení nové 
verze B747-8F o 10 metrů. Při provedení tohoto manévru není použito 
asymetrického tahu motorů a diferenciálního brždění, a proto šířka RWY 45m není 
dostačující. Při použití některého z výše uvedených pomocných postupů při otáčení 
však poloměr podstatně klesne a to až o 10m. Je však třeba zdůraznit, že tento 
manévr nepatří mezi standardní pojezdové operace, a proto nedostačující šířku 
vozovky nelze chápat jako problém. 
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Obr. 13 Maximální poloměr zatočení při 180° otočení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B747-400F B747-8F 

ICAO kategorie E F 

Maximální poloměr zatočení 47m (154ft) 57m(185ft) 
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Otočení o 180° 
Obr. 14 uvádí základní poloměry nutné pro otočení Boeingu B747-8 o 180° při 

využití natočení kola příďového podvozku o 64°, dále je uvažováno pouze aktivní 
řízení hlavního podvozku bez diferenciace tahu pohonných jednotek a diferenciálního 
brzdění. Jak je uvedeno v tabulce pod obrázkem, je potřeba pro provedení 
takovéhoto otočení poloměr R3=32m (poloměr vzhledem k vzdálenosti příďového 
podvozku od hlavního), tedy při použití tohoto pozemního manévru je šířka RWY 
letiště Praha-Ruzyně (45m) dostačující.  

 
 
 

 

 
  

Obr. 14 Minimální šířka pohybové plochy pro otočení B747-8I/F o 180°; kategorie letiště E 
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Provedení zatáčky o 90° z RWY na TWY metodou přetočení 
Při tomto pozemním (pojížděcím) manévru odbočuje B747-8I/F z hlavní RWY 

na pojížděcí dráhu TWY která má v případě kategorie letiště E šířku 23m (obr. 15). 
Pojezdové dráhy na letišti Praha-Ruzyně mají šířku 22,5m. 

 Při odbočování je využita tzv. metoda přetočení (angl. oversteering), díky 
které je zachována dostatečná vzdálenost vnějších kol hlavního podvozku od okraje 
RWY. Trajektorie kabiny nesleduje osové značení RWY a TWY. Pokud by letoun 
využíval plánované paralelní RWY, metoda přetočení není nutná, jelikož nová RWY 
spadá do kategorie F. Při vlastním odbočení, není použit diferenciální tah pohonných 
jednotek, nezatáčí hlavní (křídelní) podvozek a není využito diferenciálního brzdění. 
 

 
 
 

Obr. 15 Odbočení B747-8I/F z RWY na TWY; 90°; kategorie letiště E, metoda přetočení 
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Provedení zatáčky o víc než 90° z RWY na TWY metodou přetočení 
Obr. 16 ukazuje situaci, kdy B747-8I/F odbočuje z RWY na TWY a provádí 

otáčku větší než 90°. Situace platí pro letiště kategorie E tedy s šířkou 
přistávací/vzletové dráhy 45m a šířkou pojezdové dráhy 23m. 

Je využita metoda přetočení pro zachování dostatečné vzdálenosti vnějšího 
podvozku od RWY. Opět není využito asymetrického tahu pohonných jednotek a 
diferenciálního brzdění. Zatáčení hlavního (křídelního) podvozku je aktivní. 
 
 

 
 

 
Obr. 16 Odbočení B747-8I/F z RWY na TWY; více než 90°; kategorie letiště E, metoda přetočení 
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Provedení zatáčky o 90° z TWY na TWY metodou přetočení 

Posledním základním typem pojezdového manévru je zatáčka o 90° při 
odbočování s TWY na TWY (obr. 17). Pro kategorii letiště E opět odpovídají šířky 
pojezdových drah 23m 

Způsob zatočení je stejný jako v předchozích případech. Tedy metodou 
přetočení (oversteering). Opět není využito asymetrického tahu pohonných jednotek, 
diferenciálního brzdění. Vlastní zatočení je provedeno pomocí natočení hlavního 
podvozku. 
 

 
 

 
Obr. 17 Odbočení B747-8I/F z TWY na TWY; 90°; letiště kategorie E, metoda přetočení 
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5. 2. 4. Vzlet 
Vlastní vzlet B747-8I/F bude realizován z RWY 06-24 nebo z RWY 13-31. Pro 

bezpečné odpoutání letounu je nutné určit potřebnou délku RWY, a to z hodnot 
maximálních vzletových hmotností. 

Pro B747-8I (civilní verze) uvádí výrobce maximální vzletovou hmotnost 
MTOW=970 000lb (439 985kg). Potřebná délka RWY pro vzlet (obr. 18) je pro danou 
MTOW 10 650ft (3 246m). Použitelná délka RWY 04-26 pro vzlet činí 3 715m, tedy 
plně dostačuje. Naopak v případě RWY 13-31 již vzletová délka vyhovovat nemusí, 
protože dráha 13-31 je dlouhá 3 250m. Jako výchozí podmínky udává výrobce 
teplotu okolního vzduchu 15° a referenční výšku na hladině moře. Délka je 
stanovena s ohledem na použití nových pohonných jednotek GEnx-2B67. 

 
Obr. 18 Potřebná délka pro vzlet letounu Boeing B747-8I 

Stejným způsobem se určí délka RWY nutná pro vzlet B747-8F (nákladní 
verze). MTOW B747-8F je dle výrobce stanovena na 970 000lb (439 985kg), tedy má 
stejnou hodnotu jako verze B747-8I. Potřebná délka RWY pro vzlet B747-8F je opět 
10 650ft (3 246m),(obr. 19). Výchozí podmínky jsou  vztaženy na úroveň výšky 
hladiny moře při okolní teplotě vzduchu 15°C. Letoun pohání stejné motory GEnX-
B67 jako v případě B747-8I.  

 
Obr. 19 Potřebná délka pro vzlet letounu Boeing B747-8F 
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Délka RWY je určena podle MTOW letounu B747-8F/I. Tedy pro maximální 
vzletové hmotnosti. Skutečná délka RWY pak závisí na okamžité hmotnosti při startu 
letounu a může být podstatně kratší vzhledem k objemu cestujících a množství 
vezeného nákladu. 

           Grafy na obrázcích 18 a 19 pro porovnání také ukazují délky RWY 
nutné pro vzlet Boeingu B747-400/F. Z grafů vyplývá, že délka RWY se u verze 
B747-8F oproti B747-400F při MTOW zkrátila a taktéž je tomu při porovnání B747-
400 vzhledem k B747-8I. 

 
Šířka RWY 04-26/13-31 nutná pro vzlet B747-8 

Stejně jako v případě přistání je pro vzlet dle kódového označení ICAO pro 
letouny kategorie F nutná RWY široká 60m včetně postraních pásu RWY. Z tohoto 
hlediska tedy letiště Praha-Ruzyně nevyhovuje. Ovšem na základě dokumentu, který 
byl vypracován organizací BACG vyplynulo, že RWY kategorie E je pro vzlet B747-8 
dostačující, a to při zachování maximální únosnosti vozovky PCN. Toto rozhodnutí je 
odvozeno z faktu, že vnější rozchod hlavního podvozku B747-8 činní 12,7m a spadá 
tedy do kategorie E a navíc je i totožná s vnějším rozchodem B747-400. Stávající 
RWY 04-26/13-31 letiště Praha-Ruzyně s šířkou 45m včetně 7,5m širokých 
postranních pásu RWY  vyhovuje. 
 
5. 3. Potřebná únosnost vozovek pro pohyb B747-8 na letišti Praha-Ruzyně 

Pro určení únosnosti vozovek, ať už hlavní RWY, nebo pojezdových drah a 
odbavovacích ploch, je vhodné využít metody ACN/PCN, která jasně definuje 
potřebné parametry podle hmotnosti letadla. 

Jelikož Boeing B747-8 spadá do kategorie letadel, jejichž vzletová i přistávací 
hmotnost je větší než 5 700kg, je třeba porovnat klasifikační číslo letadla ACN (Air 
Classification Number) s klasifikačním číslem vozovky PCN (Pavemet Classification 
Number). 

Aby mohl daný letoun používat odpovídající pohybovou plochu, musí být 
splněna následující podmínka: 

ACN≤PCN 
 

Klasifikační číslo ACN je určeno výrobcem letadla pomocí mezinárodních 
postupů které přesně definují důležité parametry a to zejména rozložení hmotnosti 
daného typu letounu na vozovku. 

Klasifikační číslo vozovky PCN určuje dle předpisu L14 kategorii únosnosti 
podloží a maximální tla,k na který jsou huštěny pneumatiky letounu. Obecně lze říci, 
že odolnost všech pohybových ploch, na kterých letoun stojí, by měla být větší než 
odolnost TWY a RWY, a to z důvodu dlouhodobého statického zatížení. 

Pro vzlety a přistání bude s největší pravděpodobností využívaná RWY 06-24, 
ale také připadá v úvahu RWY 13-31. Kódové označení PCN pro RWY 06-24 je 
62/R/B/X/T,  kde 62 značí hodnotu PCN, písmeno R určuje typ vozovky, v tomto 
případě jde o tuhou, písmeno B značí střední únosnost s hodnotou zatížení 
80NM/m3, X značí střední tlak v pneumatikách ,tedy huštění omezeno do 1,5MPa a 
poslední písmeno T způsob hodnocení stavu vozovky na základě speciální studie a 
aplikace teorie jejího chování (vozovky). Kódové značení PCN pro RWY 13-31 je pak 
40R/C/X/T. 

Hodnoty ACN jsou stanoveny pro B747-8 následovně: dle hmotnosti B747-8, 
která je 970 000lb je stanoveno ACN na hodnotu 67 pro kategorii CBR 10 (střední 
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únosnost B), maximální tlak v pneumatikách je 1,51MPa. Pro srovnání B747-400 
s B747-8  uvádím v tab. 10. základní rozměry pneumatik a hodnoty tlaků. 

Při porovnání hodnot ACN/PCN vychází ACN letounu větší než PCN RWY  
06-24; 67≥62 z toho vyplývá, že únosnost vozovky není pro B747-8 dostačující. 
V případě RWY 13-31 je ACN B747-8 v zhledem k PCN vozovky podstatně větší; 
67≥40 a z pohledu únosnosti nevyhovuje. Obdobně jsou na tom pojížděcí dráhy a 
odbavovací plochy s výjimkou terminálu Sever s hodnotou PCN 68. Únosností všech 
ploch jsou uvedeny v části 6. 3. 2 Pohybové plochy letiště Praha-Ruzyně. 

 
Charakteristiky Jednotky B747-400 B747-8 

Max. hmotnost pojíždění Lb. 877,000 973,000 
Kg. 397,801 441,345 

Rozměry předních pneumatik IN. 49x17,32PR 50x20R22/34PR 

Tlak v předních pneumatikách 
PSI 200 190 
MPa 1,38 1,31 

Rozměry zadních pneumatik IN H49x19-22x32PR 52x21R22/36PR 

Tlak v zadních pneumatikách PSI 200 220 
MPa 1,38 1,51 

 
Tab. 10 Charakteristiky pneumatik B747-400 a B747-8 

 
 

5. 4. Technické a obchodní odbavení B747-8 
V rámci vlastního technického a obchodního odbavení je třeba vnímat rozdíly 

mezi Boeingem B747-8I, tedy verze sloužící pro přepravu cestujících, a Boeingem 
B747-8F určené pro přepravu nákladu. Pokud budeme počítat s možností nahrazení 
stávajícího typu B747-400ER a B747-400F na nepravidelných linkách a pravidelné 
lince nákladní (cargo) novou verzí B747-8I/F budou průběhy a postupy při odbavení 
totožné s výše uvedeným B747-400. Jiná situace nastane v případě pravidelného 
využívání B747-8I leteckými dopravci čímž by podstatně stoupla vytíženost terminálů 
s ohledem na jejich kapacitu. 
 
 
5. 4. 1 Technické a obchodní odbavení Boeingu B747-8I 

K odbavení cestujících z letounu Boeing B747-8I bude sloužit Terminál Sever 
1 a Sever 2. Ten poskytuje dostatečné prostorové kapacity jak pro ustavení 
samotného letounu, tak provedení technického a obchodního odbavení. 

Stávající Terminál 1 a 2 je tzv. prstového uspořádání (obr. 20) a nabízí, tři 
možné stání - 2 u prstu C (stání č. 22,24) a jedno u prstu B (č. 36). Tato stání 
umožňují obchodní odbavení zdvojenými nástupními mosty. Tedy při opouštění 
paluby využijí cestující dvojici předních dveří a zdvojeného nástupního mostu. 

Z hlediska reálného odbavení připadá v úvahu z dvojice zmíněných terminálu 
pouze Terminál 1, prst B protože se jedná o terminál v tzv. neschengenském 
prostoru letiště, tedy prostoru, který je využíván k odbavení cestujících, kteří přilétají 
nebo odlétají ze státu mimo Schengenskou dohodu. 

 Kriteriem pro volbu využití výše uvedených stání je ovšem fakt, že daná místa 
nabízejí možnost odbavení přes dvojité nástupní mosty, a jsou tedy vhodná z 
pohledu co nejrychlejšího nástupu nebo výstupu cestujících přilétajících s prostoru 
mimo schengenských států. 
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Obr. 20 Vhodná místa pro technické a obchodní odbavení letounu B747-8I 
 

 
Z hlediska samotného ustavení letounu B747-8I pak žádné s uvedených míst 

nevyhovuje. Při nynější kategorizaci letiště jak 4E lze odbavit právě letouny této 
kategorii (E) a to konkrétně u terminálu 2, prst C, stání č. 22. A dále u terminálu 1, 
prst B, stání č. 14 a prst A, stání č. 3 a 1. Na volné ploše je možnost odbavení 
letounu na stání č 38. (příloha č. 5). Tento fakt je podmíněn hlavně problému ohledně 
dostatečného místa kolem letounu a to hlavně z hlediska možného vzniku kolize při 
pojíždění na vhodné parkovací místo. Již nyní lze říci, že pro zavedení letounu kat. F 
bude potřeba provést opatření, tak aby nynější terminály a s nimi spojené pohybové 
plochy prostorově vyhovovaly. Tento nevyhovující parametr bude dále řešen 
v kapitole 6. 
 
Vhodnost terminálu Sever 1 pro cestující 

Dle nynější praxe letouny B747-400ER využívají letiště Praha-Ruzyně velmi 
nepravidelně s poměrně nízkým počtem cestujících na palubě. V případě B747-8I 
předpokládám příletem plně obsazeného stroje pasažéry. Standardní uspořádání 
z hlediska kapacity B747-8I je proto následující: celkový počet pasažérů 467 
rozdělených do tří tříd a to 23 osob v první třídě, 89 osob v obchodní třídě a konečně 
353 osob usazených v třídě ekonomické. K samotnému odbavení je vhodné použít 
zdvojený most a dvou předních dveří vedoucí na hlavní palubu letounu. K přesunu 
pasažérů z horní paluby na hlavní nebo naopak slouží vnitřní schody, které tyto 
paluby spojují. Náčrt obchodního odbavení přes hlavní palubu ilustruje obrázek 19. 

Co se týče množství pasažérů, které lze na Terminálu 1 odbavit, lze 
považovat za kritickou část odlet cestujících, a to k vůli kapacitě čekáren na Gatech. 
Ovšem s ohledem na plánovanou hodinovou kapacitu terminálu by bylo nutné 
provést podrobnou analýzu. Pokud by tedy přijel B747-8I k prstu A a vystoupilo by, 
případně nastoupilo, do něj 467 cestujících lze předpokládat, že kapacita terminálu 
bude vyhovující a v případě menšího počtu osob tím pádem taktéž. 
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Umístění hlavních dveří pro výstup a nástup cestujících 
Z pohledu nástupu, jak bylo uvedeno výše, je vhodné pro odbavení využít 

nástupních mostů, a to zdvojených. Naskýtá se možnost odbavení letounu B747-8I 
pomocí ztrojeného nástupního mostu, ale jelikož tímto typem letiště Praha-Ruzyně 
nedisponuje nelze s ním počítat jako s možným prostředkem opuštění paluby 
cestujícími. 

Důležitým předpokladem pro využití daného typu mostu je poloha hlavních 
dveří, které se nalézají na levé straně trupu (obr. 21), respektive vzdáleností, která 
činí 22,9m měřených od počátku trupu letounu. 

Při porovnání s letounem Boeing B747-400ER je tato vzdálenost o 4,1 metr 
větší. Z technických parametrů nástupních mostů vyplývá, že flexibilita vytažení 
druhé větve mostu se pohybuje v rozmezí cca 5m dopředu nebo dozadu a jedinou 
nutnou úpravou je vyznačení nové polohy mostu na povrchu odbavovací plochy. 
Taktéž pohyb mostu ve vertikální rovině dosahuje dostatečného rozpětí. Navíc výška 
dveří od roviny odbavovací plochy činní v případě dveří L1 při minimálním zatížení 
4,75m (A) a dveří L2 4,82m (B) a je identická s B747-400E. 

 
 

Obr. 21 Umístění nástupních dveří u letounu Boeing B747-8I 
 
Rozmístění prostředků pro technické a obchodní odbavení B747-8I 

Pro standardní technické odbavení slouží základní technické prostředky (obr. 
22). Jedná se o zařízení nutné pro nakládku nebo vykládku zavazadel, ať už volně 
ložených. nebo kontejnerů, dále pak prostředky pro zásobu potravinami (cateringové 
služby) a zařízení nutné k dočerpání pohonných hmot, ventilaci prostoru pro cestující 
a údržby toalet. Všemi níže zobrazenými prostředky letiště Praha-Ruzyně disponuje.  

             
Obr. 22 Obchodní a technické odbavení letounu B747-8I přes hlavní palubu 
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Čas potřebný pro technické a obchodní odbavení 
Dle dokumentace výrobce letounu B747-8I trvá celková doba odbavení 

letounu 110 minut a to v případě uspořádání paluby letounu do tří tříd s kapacitou 
467 pasažérů pomocí zdvojeného mostu pro nástup a výstup. Jednotlivé časy nutné 
pro dané operace jako je zastavení motorů, přistavení obslužných prostředků, 
vyložení a naložení nákladu, plnění LPH atd. (příloha č. 6). 

Druhou možností je odbavení stroje, jež má uspořádání paluby pro 581 
cestujících umístěných do dvou tříd. Doba pro odbavení činí dle výrobce 98,5 minut 
(příloha č. 7). Rozdíl v čase oproti předcházejícímu obsazení letounu je způsoben 
hlavně snížením kapacity přepravovaného nákladu umístěného v kontejnerech. Tato 
položka zabírá při odbavení nejdelší úsek. Uvedené doby platí pro tzv. turn-around 
odbavení, kdy se nejedná o konečnou destinaci, ale přestupní stanici. 

Celková doba nutná pro odbavení závisí na mnoha okolnostech a zejména na 
zvyklostech daného letiště tedy Praha-Ruzyně v jakém pořadí a jak rychle lze 
jednotlivé operace realizovat. Taktéž počet cestujících a čas potřebný pro jejich 
nástup a výstup je dán vytížeností daného letu. V případě příletů B747-8I na 
nepravidelných linkách je možné považovat maximální obsazení letounu cestujícím 
za velice pravděpodobné, tedy vytíženost takového letu bude větší než u letů 
pravidelných, záleží to ovšem na konkrétní situaci.  
 
5. 4. 2 Technické a obchodní odbavení Boeingu B747-8F 

Letiště Praha-Ruzyně v současnosti disponuje plně funkčním terminálem pro 
odbavování letounů, které přepravují náklad. Jedná se Cargo terminál 1 a Cargo 
terminál 2 umístěný v části letiště Východ (obr. 23). Tento terminál je také v hodný 
pro odbavení nového letounu B747-8F. 

V současnosti je odbavován na těchto plochách letoun B747-400F, a to 
pravidelně dvakrát do týdne, letoun patří společnosti China Airlines. Ta jej provozuje 
na pravidelné lince Taipei-Abu Dhabi-Praha-Luxembourg.  

Navíc letiště Praha-Ruzyně předpokládá v následujících letech zvýšit přepravu 
nákladu, a proto lze očekávat nasazení B747-8F na pravidelných linkách některých 
 leteckých společností dříve než využití civilní verze B747-8I. 

 

 
 

Obr. 23 Terminál vhodný pro odbavení letounu B747-8F 
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Vhodnost terminálů Východ pro odbavení B747-8F 
Společnost Boeing se při vývoji nové verze B747-8 zaměřila na skutečnost, 

aby při zvětšených rozměrech letounu nedošlo k významnějším změnám z hlediska 
stávající obsluhy B747-400. Proto při zachování postupů, využívaných pro odbavení 
B747-400F nebude pro zavedení B747-8I potřeba žádných výraznějších změn 
z pohledu uzpůsobení plochy potřebné pro odbavení. 

V současnosti kapacita terminálů plně vyhovuje i při náhlém nárůstu pohybů 
letounů na odbavovacích plochách a na obou terminálech se ročně odbaví přes 200 
tisíce tun nákladu. 

Co se týče volby konkrétního místa stání pro odbavení nákladu, je 
nejvhodnější místo E6 a to proto, že osa odbavovacího stání je přímá a není nutné 
při vlastním naváděcím manévru měnit zbytečně směr -zatáčet (příloha č. 8). Nynější 
problém při navedení letounu B747-400F na konečné místo stání spočívá v tom, že 
Cargo terminál není vybaven vhodným dokovacím systémem, který by zajišťoval 
přesné navedení letounu. Z hlediska možností výhledu pak pilot téměř nevidí 
návodčího při tzv. follow-me (obr. 24), což výrazně zhoršuje komunikaci a 
přehlednost při tomto manévru. 
  

Obr. 24 Výhled z letounu B747-400F při navádění na místo stání 
 
Umístění dveří pro odbavení nákladu 

Jak bylo uvedeno výše pro vyložení a naložení nákladu, slouží stejný počet 
dveří jako u B747-400F. A to včetně jejich rozměrů a umístění (příloha č. 9). Mezi 
hlavní dveře umožňující vyložení a naložení nákladu patří sklopná příď a dále pak 
několik dveří rozmístěných po stranách letounu (příloha č. 9). Výška jednotlivých 
dveří je oproti B747-400F rozdílná (řádově v desítkách cm), protože však prostředky 
pro odbavení disponují variabilním nastavením výšky, není tento fakt rozhodující. 
 
Rozmístění prostředků pro technické a obchodní odbavení B747-8F 

Obr. 25 je zobrazuje obvyklý způsob rozmístění pozemního vybavení, tak jak 
je uvádí výrobce v technické dokumentaci. Pro co nejrychlejší naložení a vyložení 
nákladu slouží sklopná příď. Její použití je závislé na množství a typu 
přepravovaného zboží. V současnosti se letoun B747-400F vykládá převážně 
zadními bočními dveřmi. Dalšími prostředky jsou dva dolní nakladače pro odbavení 
spodních prostor a dva hlavní nakladače, které obsluhují hlavní palubu, a to přes 



 
VUT-FSI v Brně                                                                                                            Diplomová práce            

 - 50 - 

příďové dveře a boční hlavní dveře. Cisterna s vodou, klimatizační vůz atd. zajišťují 
standardní technické odbavení a údržbu vnitřních prostor letounu.  

Současné vybavení letiště Praha-Ruzyně pro odbavení takového typu 
velkokapacitního letounu jako je B747-8F dostačuje a není třeba nijak rozšiřovat 
obslužná zařízení. Nutná je ovšem změna v oblasti systému naváděni letounu na 
stání, tak jak bylo popsánu výše. V případě zvýšení počtu příletů B747-8F by však 
tato kapacita nemusela vyhovovat. 

 
 

Obr. 25 Rozmístění pozemního vybavení při technickém a obchodním odbavení B747-8F 
 
 
Čas potřebný pro technické a obchodní odbavení 

Předpokládaný čas pro odbavení tak jak jej uvádí výrobce letounu, dosahuje 
90 minut a to při předpokladu plného naložení B747-8F  (příloha č. 10). Podmínky 
pro určení času odpovídají následujícímu uspořádání nákladu a to: 34 palet na hlavní 
palubě; v zadní spodní části 7 palet; v přední spodní části 2 kontejnery a 5 palet 
(příloha č. 11). K časově nejnáročnějším částem pak patří vyložení a naložení hlavní 
paluby. 

Čas potřebný pro odbavení s využitím technických prostředků (obr. 25) je 
rámcově závislý na zvyklostech letiště a je samozřejmě možné v případě potřeby 
využít jiného vybavení nutného pro práci s nákladem. Při pravidelném odbavení však 
uvedený způsob poskytuje nejkratší možné časy.   
 
5. 5. Plnění B747-8 leteckými pohonnými hmotami 

Plnění letounu pohonnými hmotami (dále jen LPH) patří mezi tzv. technické 
odbavení letounu. Nejčastěji se provádí spolu s dalšími úkoly, jako jsou vykládka a 
nakládka zavazadel, úklid letounu, čištění toalet, doplňování potravin před vzletem 
atd. Z pohledu bezpečnosti patří plnění letounu LPH k nebezpečným částem 
odbavení a musí se počítat s možností vzniku požáru.  
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Možných způsobů plnění letounu LPH je několik a vždy závisí na technickém 
vybavení letiště, kde bude letoun provozován. Pro přehled uvedu dva základní 
způsoby. 

 
 Plnění pomocí cisternových vozů 

Tento způsob plnění patří mezi základní a dnes zcela běžné úkony na všech 
letištích, včetně letiště Praha-Ruzyně. K výhodám toho způsobu patří poměrně velká 
flexibilita pohybu cisternových vozů, hlavně v situacích, kde se počítá s překročením 
kapacity odbavovacích ploch z hlediska určených stání daného typu letounu. Mezi 
zřejmé nevýhody lze považovat právě pohyb cisternových vozů po letištních 
plochách a s nimi spojené riziko vzniku kolize ať už s vybavením letiště nebo vlastní 
srážkou prostředku s odbavovaným letadlem. Taktéž kapacita cisteren nemusí vždy 
vyhovovat, měla by však zajistit co nejkratší možné naplnění tzv. kritického letadla 
pro dané letiště. Proto dalším významným aspektem je velikost průtoku 
čerpadlového systému cisterny a s ní spojena celková délka technického odbavení. 

 
 Plnění pomocí hydrantového rozvodného systému 

Tento způsob plnění letounu LPH je také velice rozšířený, a to hlavně na 
velkých mezinárodních letištích. Rozvodný hydrantový systém se skládá z rozsáhlé 
infrastruktury potrubí, které je vedeno pod pohybovými plochami letiště na místa 
jejich stání. Samotný systém pak má oproti klasickému cisternovému způsobu 
mnoho výhod, mezi které patří vyšší požární a ekologická bezpečnost, menší 
potřebná plocha pro technické odbavení, téměř nulová možnost vzniku kolize mezi 
čerpadlovým systémem a vlastním letadlem. Dále pak dodávka neomezeného 
množství paliva vysokou čerpací rychlostí, menší náklady na údržbu. Mezi 
nedostatky toho to způsobu patří hlavně vysoká pořizovací cena spojená s nutností 
stavebních zásahů do pohybových ploch, při poruše systému pak velmi vysoké 
náklady na její odstranění a nakonec mála flexibilita (rozšíření míst čerpaní je 
spojeno s velkými náklady na jejich realizaci). 
 
5. 5. 1. Plnění Boeingu B747-8 LPH na letišti Praha-Ruzyně 

Jak bylo uvedeno  v části 4.3, je letiště Praha-Ruzyně vybaveno cisternovými 
prostředky pro plnění letounu LPH. Proto jediným možným řešením je použiti tohoto 
systému. Jelikož se nepočítá s pravidelným provozem letounu B747-8 na letišti, byla 
by investice do hydrantového systému velmi nákladná. Proto pro jednorázové 
odbavení letoun stávající způsob plně vyhovuje. Co se týče vlastního objemu nádrží 
B747-8, celková maximální kapacita je následující: 
 

• B747-8I   (Intercontinental) - max. využitelné množství paliva 240 619 litrů 
• B747-8F (Freighter) - max. využitelné množství paliva 230 645 litrů 

 
Při porovnání B747-8I s B747-400ER je množství paliva téměř totožné. B747-

400ER při použití dvou přídavných nádrží unese 240 544 litrů, z čehož vyplývá, že 
doba pro naplnění obou letadel LPH je stejná, a to 57,5 minut. Pokud je nestené 
množství paliva pouze 228 279 litrů (B747-400ER bez přídavných nádrží), pak se 
doba plnění LPH prodlouží z 53 minut na výše uvedených 57,5 (příloha č. 7). 

Boeing B747-8F při porovnání s verzí B747-400F, unese o 27 122 litrů paliva 
více, čímž doba potřebná pro naplnění nádrží maximálním množstvím vzroste z 25 
minut na 57,5 minut (příloha č. 10). Tento fakt nelze vnímat jako problémový, protože 
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doba technického odbavení a odbavení obchodního (cargo) není úzce závislá na 
časovém plánu, tak jako u B747-8I určené pro přepravu cestujících. 

 
5. 5. 2. Prostředky pro naplnění letounu LPH 

Letiště Praha-Ruzyně disponuje následujícím vybavením vhodným pro plnění 
letounu LPH. Typ paliva, jež je doporučeno pro provoz B747-8 je standardní letecký 
petrolej Turbo Jet A-1  

 
• AGIP: autocisterny s kapacitou LPH 1x60 000l, 1x35 000l, 1x20 000l 
• SHELL: autocisterny s kapacitou LPH 1x65 000l, 2x45 000l, 7x40 000l,      

              1x35 000l, 1x18 000l 
•     LUKOIL: autocisterny s kapacitou LPH 2x40 000l, 2x20 000l 
•     TOTAL: autocisterny s kapacitou LPH 1x35 000l, 1x20 000l 

 
 Prostředky pro plnění letounu LPH slouží pro celé letiště. V rámci 

předpokládaného příletu B747-8 na nepravidelných linkách je však nutné zvolit ty 
zařízení-cisterny, které vzhledem k domluvě s poskytovatelem pohonných hmot 
umožní naplnit letounu potřebným množstvím LPH. 
  
5. 6. Zajištění záchranné a požární bezpečnosti letounu Boeing B747-8 

Letiště Praha-Ruzyně spadá z hlediska nutné úrovně zajištění záchranné a 
protipožární bezpečnosti podle organizace ICAO do kategorie 9. Tato úroveň je 
charakterizována celkovou délkou trupu, šířkou a počtem pohybů za rok tzv. 
kritického letadla. Jednotlivé kategorie letiště včetně požadovaného počtu 
zásahových vozidel a obslužného personálu uvádí tabulka (tab. 11). 

 
 

kat. celk. délka letadla (m) max. šířka trupu (m) zásahová vozidla personál 
1 0 až, ale ne včetně 9 2 - - 
2 9 až, ale ne včetně 12 2 - - 
3 12 až, ale ne včetně 18 3 1 1+3 
4 18 až, ale ne včetně 24 4 1 1+3 
5 24 až, ale ne včetně 28 4 1 1+5 
6 28 až, ale ne včetně 39 5 2 1+5 
7 39 až, ale ne včetně 49 5 2 1+5 
8 49 až, ale ne včetně 61 7 3 1+3  1+5 
9 61 až, ale ne včetně 76 7 3 1+3  1+5 

10 76 až, ale ne včetně 90 8 3 1+5  1+5 
 

Tab. 11 Kategorie letišť z hlediska protipožární a záchranné bezpečnosti 
 
 

Jelikož je maximální délka trupu letounu B747-8 76,6m patří podle 
kategorizace letiště do skupiny 10, tedy pro letouny s celkovou délkou 76 až 90m. 
Z tohoto hlediska letiště Praha-Ruzyně nevyhovuje stávající kategorii 9. Naopak 
šířka trupu 6,5m danému rozdělení vyhovuje. 

Proto je nutnou úroveň požární a záchranné bezpečnosti stanovit podle 
ročního pohybu daného typu letadla. 
 
 



 
VUT-FSI v Brně                                                                                                            Diplomová práce            

 - 53 - 

Platí tři následující pravidla pro přidělení dané kategorie, a to… 
 

• jestliže kritický typ překročí v uvedeném období 700 pohybů, pak je 
  letiště zařazeno do dané kategorie 
 • jestliže kritický typ nepřesahuje 700 pohybů v uvedeném období, pak 
  může být kategorie snížena o 1 stupeň 
 • jestliže letiště používají letadla s velkým rozdílem délky trupů  
             a  celkový  počet   pohybů   nepřesahuje  700,  může  být  požární 
  kategorie snížena maximálně o 2 stupně [1] 
 

Výše uvedená pravidla neplatí pro nákladní letadla (Cargo), ale pouze pro 
letadla osobní. 

Jelikož je nynější počet pohybů Boeingu B747-400ER na letišti Praha-Ruzyně 
velmi nepravidelný, lze považovat kategorii 9 za vyhovující, a to i v případě nově 
zaváděné verze B747-8I. Pokud by došlo k nárůstu pohybů B747-8I, je třeba najít 
vhodné řešení a to přeřazením letiště do kategorie 10. Jedinou změnou by v tomto 
případě bylo navýšení počtu personálu, počet zásahových vozidel se nezmění. 
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6. Návrh vhodného řešení nevyhovujících parametrů letiště Praha- 
    Ruzyně 

Tato část shrnuje požadavky a nevyhovující parametry letiště Praha-Ruzyně 
vzhledem k letounu Boeing B747-8 a navrhuje vhodné řešení jednotlivých částí tak 
jak jsou popsány v kapitole 5. Dále se budu v této kapitole podrobně zabývat 
vlastním pojížděním letounu a jeho požadavky vůči pojížděcím drahám (TWY) a 
naznačím možné problémy v oblasti střetu letounu s překážkami a výhledu pilota z 
letounu na pohybové plochy a jejich značení. 

V rámci přehlednosti zachovám chronologický postup jednotlivých provozních 
oblastí dle kapitoly 5 a některé části podle potřeby doplním. 

 
6. 1. Přiblížení na přistání 

Letounu B747-8 bude využívat pro přistání RWY 06-24 jako hlavní plochu a 
lze počítat i z RWY 13-31. Letiště je dostatečně vybaveno veškerou zabezpečovací 
leteckou technikou nutnou pro navedení letounu do koncové oblasti a posléze zajistit 
jeho bezpečné přistání. 
 
RWY 06-24 

RWY 06-24 je vybavena přesnou naváděcí světelnou soustavou CATII/III. 
PAPI světelnou sestupovou soustavou, zábleskovým světelným systémem a 
zařízením ILS, VOR/DME a majáků NDB. Splňuje požadavky na přistání za snížené 
viditelnosti a při IFR přistáních (letech). 
 
RWY 13-31 

RWY 13-31 je vybavena přesnou naváděcí soustavou CATI, zábleskovým 
světelným systémem, PAPI a jednoduchou naváděcí soustavou a samozřejmě ILS, 
VOR/DME tak jako RWY 06-24. 
 
Nevyhovující parametry a jejich řešení 

Vybavení obou RWY je plně v souladu s požadavky letounu B747-8. RWY 06-
24 je z hlediska přiblížení na přistáni vybavena lépe než RWY 13-31, to však 
neznamená její nutnou modernizaci, jelikož je v plánu výstavba paralelní RWY.  
Možná teoretická vylepšení radionavigačních sytému RWY 13-31 nabízí zpřesnění 
naváděcí světelné soustavy např. CATII/III a dovybavení touto naváděcí soustavou 
směr RWY 31 atd. 
 
Závěr 

Letoun B747-8 neklade žádné zásadně rozdílné požadavky z hlediska 
zabezpečovací letecké techniky na letiště Praha-Ruzyně oproti jiným typům letounu, 
které jsou na letišti v součastné době provozovány a je plně schopen přistát, 
respektive být naveden na přistání. 

 
6. 2. Přistání 

Délka RWY nutná pro bezpečné přistání, respektive pro snížení rychlosti 
letounu na hodnotu takovou aby mohl využít tzv. rychloodbočky dráhového systému 
se určí z maximální přistávací hmotnosti MTOW, která je dána výrobcem letounu. 
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Délka RWY 06-24  a požadavky letounu B747-8 
Pokud letoun B747-8I využije pro přistání RWY 06-24 bude potřebovat při 

maximální přistávací hmotnosti délku RWY rovnu 6 700ft (2 043m). RWY 06-24 
disponuje délkou potřebnou pro přistání 3 715m, a tudíž vyhovuje a splňuje 
požadavky letounu. Maximální přistávací hmotnost je stanovena výrobcem a neměla 
by překročit hodnotu 675 000lb (306 175kg). Lze předpokládat, že hodnota přistávací 
hmotnosti bude nižší než stanovených maximálních 675 000lb. Tedy potřebná délka 
pro přistání se může zkrátit. 

V případě varianty B747-8F je potřebná délka RWY na bezpečné dobrzdění 
letounu 7 700ft (2 348m). Opět vycházím z maximální přistávací hmotnosti letounu, 
ta činí 749 000lb (338 741kg). Využitelná délka RWY pro přistáni je 3 715m a tudíž 
vyhovuje.  
 
Šířka RWY a požadavky letounu B747-8 

Tak jak bylo uvedeno v kapitole 5, části 5. 2. 3. šířka RWY 06-24/13-31 
z hlediska požadavků B747-8 nevyhovuje. Nevyhovuje na úrovni srovnání potřebné 
šířky RWY dle předpisu L14 a kategorizace letiště vůči vlastnímu letounu. Letiště 
patří do kategorie 4E a letoun pak do kategorie F. Pokud by mělo být vyhověno 
předpisu L14 je nutné RWY rozšířit ze stávajících 45 na 70m včetně postranních 
pásů RWY. Tato úprava by si však vyžádala značné finanční investice do rozšíření 
dráhového systému.  

Postranní pásy RWY slouží jako zpevněná část plochy, která zabraňuje nasátí 
cizích předmětů do pohonných jednotek letounu. Vnější motory B747-8 mírně 
přesahují hranici oddělující postranní pás RWY od vlastní RWY (obr. 26). 

 

 
              

        Obr. 26 Pozice vnějších motorů B747-8 vůči postranním pásům RWY    
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Tak jak ukazuje obrázek 26, přesah motorů dosahuje řádově desítek 
centimetrů a nutné úpravy z hlediska rozšíření by byly neefektivní. Taktéž podle 
dokumentu organizace BACG není nutné provádět rozšíření RWY na šířku 
odpovídající kategorii F při zajištění dostatečné přesnosti letounu ve fázi přiblížení na 
přistání. 
 
Nevyhovující parametry a jejich řešení 

Nevyhovujícím parametrem pro provoz letounu B747-8 je tedy stávající šířka 
obou RWY. Její rozšířením a povýšením letiště na kategorii 4F by dosáhla potřebné 
šířky 70m, tak aby vyhovoval novému typu letounu. Tato úprava by si vyžádala 
výrazné změny kompletního dráhového systému letiště Praha-Ruzyně a pohledu 
vlastního přistáním byla velmi neefektivní, protože letoun B747-8 disponuje 
dostatečně přesným přístrojovým vybavení a ve spolupráci z pozemními 
zabezpečovacími prostředky je schopen velmi přesně dodržet souosost s RWY ve 
fázi dotyku kol hlavního podvozku. 
 
Závěr 

I přes nevyhovující šířku RWY ji není nutné stavebními úpravami měnit, tak 
stejně jako součastnou kategorii letiště. Možnou jednoduchou úpravou je posunutí 
značení postranních pásu RWY, z hlediska funkčnosti to však není nutné.  
 
6. 3 Základní pozemní manévry  

V kapitole 5, část 5. 2. 3. jsou popsány základní pozemní manévry a to tak jej 
prezentuje výrobce letounu firma Boeing ve svých materiálech. Jedná se hlavně o 
operace během pojíždění, tj. otočení letoun o 180°, přejezdy z RWY na TWY a 
z TWY na TWY. Popsané pohybové manévry definují požadavky letounu na 
jednotlivé úseky pojezdových drah a jsou vybrány s ohledem co nejmenších 
rozměrových nároků letouny na tyto plochy. 

Předpokladem pro hodnocení navrhnutý pojezdových manévrů je využití 
všech systémů letounu B747-8 tak, aby poloměry zatočení nepřevyšovaly možnosti 
drah letiště Praha-Ruzyně. Je využito tzv. metody přetočení, která zajišťuje 
dostatečnou vzdálenost kol vnějšího podvozku od okraje RWY a TWY. Při tomto 
postupu letoun využívá k zatáčení diferenciálního brzdění hlavního podvozku, 
rozdílného tahu pohonných jednotek na levém a pravém křídlu a možnosti natáčení 
hlavního podvozku. 

Hodnocení jednotlivých rozměrových požadavků vychází z předpokladu, že 
letoun využívá pohybové plochy letiště spadající do kategorie E, protože tuto 
skutečnost splňuje díky zachování vnějšího rozměru hlavního podvozku, tak jak 
uvádí předpis L14 (tab. 5, str. 25, kap. 4) i přes to že svým rozpětím (68,4m) a délkou 
trupu (76,3m) patří do kategorie F. 

V kapitole 5 však nepojednávám o vhodnosti jednotlivých pojezdových drah, 
protože dle řazení spadají do části návrhu nevyhovujících parametrů a způsobu jejich 
řešení proto jej zařazuji do následující části. 
 
6. 3. 1. Návrh vhodných pojezdových drah pro Boeing B747-8 

Letoun B747-8 a jeho varianty B747-8I a B747-8F jsou rozměrově identické 
jak rozpětím a délkou trupu, tak rozměry hlavního podvozku tedy rozchodem a 
rozvorem (obr. 27). 
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Obr. 27 Základní rozměry podvozku letounu B747-8 

Rozměry podvozku jsou taktéž identické s letounem B747-400, kromě 
rozvoru, který je u verze B747-8 větší díky delšímu trupu. Tento fakt ovšem 
podstatně mění manévrovací možnosti letounu a klade jiné požadavky na poloměry 
zaoblení jednotlivých oblouků pojezdových trati. Přesto, jak ukazuje následující 
obrázek (obr. 28), je vzhledem k Boeingu B747-400  vzdálenost okraje pneumatik 
hlavního podvozku oproti B747-8 větší, a proto většina oblouků pohybových ploch 
letiště vyhovuje, jak bude ukázáno dále. 

 

 
                       

Obr. 28 Poloměry zatočení letounu B747-8 a B747-400 
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Rozbor pojezdových drah letiště Praha-Ruzyně 
Volba vhodné pojezdové dráhy (TWY) závisí na momentálním obsazení těchto 

ploch jinými letouny. Pro komplexnost je však nutné počítat s možností, aby letoun 
mohl využít jakékoliv provozní plochy, a to bez omezení. Dále nebudu hodnotit 
pojezdové dráhy z hlediska vhodné únosnosti, ale pouze se zaměřím na jejich 
rozměrové parametry. 

Základním parametrem pro vhodnost pojezdové dráhy je její šířka, ta je pro 
letiště kategorie E stanovena na 23m. Praha-Ruzyně disponuje šířkou TWY 22,5 
metrů, tak jak je uvedeno v AIPu. Tato šířka TWY nevyhovuje pro letouny kategorie 
F. V tomto případě se již vnitřní motory nacházejí na rozhraní mezi TWY a jejím 
pásem, vnější motory pak dokonce zasahují nad nezpevněnou plochu, která již 
nemusí zaručit podmínku pro to, aby nedošlo k nasátí cizích předmětů do pohonných 
jednotek (obr. 29). Tato skutečnost však nebrání v pohybu letounu po zvolené 
pojezdové dráze a z hlediska vlastního pojíždění, není tak kritická jako oblouky TWY. 
Ty jsou podle potřeby zakřiveny, a tudíž je podstatně složitější pro pilota vést letoun 
po středové čáře (osovém značení) tak, aby v případě dlouhých táhlých oblouků 
nedošlo k vybočení letounu a najetí ať už příďovým podvozkem nebo hlavním na 
nezpevněnou plochu pojezdové dráhy. Podobná situace hrozí v i případě velmi 
krátkých oblouků, kdy může mít letoun problém vzhledem ke své délce projet tak, 
aby nedošlo k pomyslnému vzpříčení trupu mezi pojezdovými drahami, pak by bylo 
letoun nutné pomocí vhodného tažného zařízení navést zpět na pojezdovou dráhu. 

 
 

Obr. 29 Pozice motorů B747-8 vůči TWY 
 
Postup při hodnocení vhodnosti TWY pro pojíždění letounu 

Základním materiálem, který mi pomohl při analýze pojezdových drah letiště 
Praha-Ruzyně je výkres (výkres č. 1) znázorňující terminál Sever, RWY 06-24, část 
RWY 13-31 a přilehlé pohybové plochy těchto RWY. Pro přehlednost a detailnost 
provedení jsem použil právě tuto část, a to i s ohledem na skutečnost, že RWY 06-24 
slouží jako hlavní a terminál Sever včetně Cargo terminálu budou sloužit pro 
odbavení letounu B747-8I/F.  
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Vlastní analýzu jsem provedl na základě plánu (příloha č. 12) nevhodných 
částí pohybových ploch poskytnutým z laskavého souhlasu letiště Praha-Ruzyně. 
Vlastní postup pak spočíval v umístění modelů letounu B747-8 na jednotlivé části 
TWY v  okolí křižovatek a oblouků. Tímto postupem došlo k pokrytí všech 
problémových míst a vzniku výkresu, který naznačuje místa s nevyhovujícími částmi 
dráhového systému letiště Praha-Ruzyně. Výkres č. 1 je součásti přílohy diplomové 
práce. 

Zvolený postup je však celkově nepřesný a slouží pouze k poskytnutí 
orientačních  informací o daných pohybových plochách. Program AutoCad, 
ve kterém příloha vznikla, neumožňuje jednoduchou a hlavně přesnou práci při 
umisťování modelu letounu do složitě tvarovaných oblouků pojezdových drah tak, 
aby bylo vyhověno zvolenému způsobu projetí daným místem. Za tímto účelem by 
bylo vhodnější zvolit některý specializovaný program, který dokáže simulovat pohyb 
letounu po letišti a vyhodnotit kritická místa na jednotlivých TWY. Letiště Praha, a.s   
k tomuto účelu využívá software AutoTurn. Co se však týče rovných úseků TWY, 
výkresová dokumentace poskytuje názornou ukázku umístění letounu na TWY a 
vztah letounu k jeho okolí, tedy letištní infrastruktuře.    

 
Vyhodnocení parametrů nevyhovujících pohybových ploch letiště 

Jak znázorňuje přiložený výkres č. 1 a příloha č. 12, pohyb letounu po letišti je 
znázorněn silnou linkou, a to buď pomocí červené barvy, která vyznačuje 
nevyhovující místa, nebo pomocí barvy zelené, jež označuje místa bez nutných 
změn.  

Základní nevyhovující oblasti TWY lze rozdělit do dvou kategorií, a to 
z hlediska: 
 
pojezdových drah, u kterých je nutné změnit trajektorii zakřivení 

Jedná se o oblouk TWY Z, křižovatku TWY Z a A1, křižovatku TWY A a B, 
křižovatku TWY L a D, křižovatku TWY G a F a G a L. Dále pak křižovatku pojezdové 
dráhy D s RWY 13-31 - platí pro pohybové plochy kolem terminálu Sever a Západ. 

Pro pohybové plochy kolem terminálu Jih a části RWY 13-31 a RWY 04-22 
pak křižovatka TWY M a L, křižovatka TWY P a RWY 13-31, křižovatka TWY P a L, 
křižovatka TWY M a RWY 04-22, křižovatka TWY P a RWY 04-22, křižovatka TWY L 
a RWY 04-22. 
 
pojezdových drah, u kterých je nutné změnit jejich šířku 

Jedná se o oblouk rychloodbočky z RWY 06-24, tedy  TWY E navazující na 
TWY F dále oblouk TWY C a oblouk TWY B a D - opět platí pro pohybové plochy 
přilehle k terminálu Sever a Západ 

Pro pohybové plochy kolem terminálu Jih jsou to pak oblouk TWY L a oblouk 
mezi TWY L a H4 
 
Pozn. Jednotlivé úseky znázorňuje příloha č. 12 včetně slovního označení nutné   
 změny. 
Vhodné úpravy nevyhovujících pohybových ploch 

Potřebné změny nevyhovujících parametrů pojezdových drah letiště lze 
dosáhnout několika způsoby. V případě nutného rozšíření dané TWY je třeba provést 
stavební zásah a pomocí něj upravit TWY rozměrově na šířku odpovídající letišti 
kategorie F tedy 22m včetně postranních pásů. Tento způsob úpravy je finančně a 
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časově náročný a také musí být daná plocha dočasně uzavřena, čímž dojde 
k snížení dráhové kapacity letiště. Vzhledem k počtu takto nevyhovujících části 
letiště však nemusí jít o problém neřešitelný. 

Části pohybových ploch, u kterých je nutné změnit trajektorii zakřivení oblouků 
TWY, je možné řešit tento problém dvojím způsobem, a to opět stavební úpravou, 
která dané místo rozšíří a uzpůsobí tak, aby oblouk vyhovoval nebo přeznačením 
osových vedení obloukových částí TWY a přemístěním osových návěstidel. Tato 
úprava je z hlediska nutného omezení pohybu letounů po TWY méně náročná a 
teoreticky se dá provést za plného chodu letiště pouze s časově omezenou provozní 
neschopností dané pohybové plochy. 
Závěr 

Z výše uvedeného textu vyplývají možnosti úprav nevyhovujících částí 
pohybových ploch letiště. Za nejdůležitější lze považovat rozšíření TWY D, která je 
nutná pro odbočení letounu z RWY 06-24 . Co se týče úpravy nevhodných poloměrů 
TWY, musí se hodnotit nutnost dané změny s ohledem na možnost naplánovat trasu 
letounu tak, aby se nevyhovujícím místům vyhnul. Toto řešení však může způsobit 
problémy z hlediska obsazení pohybových ploch jinými letadly (hlavně kolem 
odbavovací plochy terminálu Jih a k němu přilehlých stání) a koordinaci vůči nim, 
proto se jedná spíše o řešení částečné případně dočasné.  

6. 3. 2. Letoun B747-8 a překážky na pohybových plochách letiště 
S volbou vhodných pojezdových drah úzce souvisí problematika překážek 

nacházejících se v okolí pohybových ploch, které mohou ztížit průjezd letounu po 
dané TWY. Obecně jsem problematiku kolem překážek rozdělil do dvou skupin. A to 
na skupinu překážek, které se nacházejí kolem jednotlivých TWY, jedná se 
především o znaky TWY (pojezdové vodící znaky, znaky výjezdů z RWY) a dále pak 
překážky, které díky velikosti letounu mohou způsobit kolizi některých jeho části 
s překážkou (dále označovanou jako cat. 1). Do druhé skupiny pak patří všechny 
odbavovací plochy, plochy stání atd., tedy místa, kde může dojít ke kontaktu letounu 
s infrastrukturou letiště (budovy, terminály) nebo s ostatními letadly, které využívají 
místa stání jim určená (dále označovanou jako cat. 2). 

V obou zmíněných skupinách nemusí jít nutně o prostory, případně překážky, 
u kterých dojde k přímému kontaktu některé části letounu, ale jedná se i o místa, kdy 
je překročená minimální vzdálenost např. konce křídla od dané překážky nebo výška 
motorové gondoly nad ní. Rozdílný přístup je pak třeba použít pro variantu letounu 
B747-8I a variantu B747-8F. Další text bude řešen komplexně pro letoun B747-8. 
Hodnocení překážek 

Základní parametrem pro hodnocení překážet je opět kategorizace daného 
letiště tedy Prahy-Ruzyně. To patří do kategorie 4E. Podle mnou zmíněného dělení 
překážek na letišti platí pro první skupinu následující tabulka (tab. 12), která 
stanovuje základní rozměry a umístění znaků kolem pohybových ploch na letišti. 

 
Tab. 12 Vzdálenosti pro umístění znaků dle předpisu L14 
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Znamená to tedy, že hodnocení překážky není provedeno vzhledem 
ke kategorii letounu tedy F ale vzhledem ke kódovému číslu letiště tedy 4. Ta je dle 
předpisu L 14 maximálně 4 (tab. 12). Tabulka ovšem nabízí pro dané kódové číslo 
možnost volby umístění daného znaku, tak aby tento rozměr vyhovoval pro dané 
letiště a aby znak splňoval viditelnost z pilotní kabiny pro velké spektrum letounu, jež 
jsou na letišti provozovány. Pro komplexnost jsou v příloze č. 13 zobrazeny úhlové 
poměry výhledu z pilotní kabiny letounu B747-8. 

 
Vliv úprav TWY na umístění překážek kat. 1 

V případě stavebních úprav té pojezdové dráhy, u které je to nutné vzniká 
problém s posunutím jednotlivých překážek tak, aby vzdálenost od okraje TWY 
splňovala požadavky dle tabulky 12. Jedná se především o rozšiřování oblouků TWY 
D. Všechny překážky cat. 1 jsou vyznačeny v přiložené výkresové dokumentaci. A 
jednotlivé vzdálenosti je možné snadno odměřit a určit podle měřítka výkresu. Pro 
naznačení výškových poměrů jednotlivých částí je dále v přílohách uveden patřičný 
náčrt letounu B747-8 s tabulkou jednotlivých hodnot vztahujících se k výškovému 
profilu letounu (příloha č. 14). 

 
Vliv úprav pohybových ploch vzhledem k překážkám kat. 2 

Jak jsem uvedl výše, do této skupiny patří veškerá infrastruktura letiště, jako 
jsou budovy a terminály. Opět využiji předpis L14, který říká, cituji: „ Stání letadel 
musí zajistit následující minimální bezpečné vzdálenosti mezi letadlem používajícím 
stání a jakoukoliv přilehlou budovou, letadlem na jiném stání a dalšími objekty“[2]. 

Tato vzdálenost je podle předpisu L14 rovna 7,5 metrů pro letiště kategorie E 
a F. Pro znázornění opět využiju výkresové přilohy č. 1. Ta zobrauje situaci kolem 
terminálu Sever a Cargo terminálu. Pro přehlednost jsem zvolil barevného značení, 
kdy linka spojující okraje křídel modelů letadel pro vizualizaci jejich vzdálenost od 
jednotlivých objektů a ploch. Pokud má modrou barvu, vzdálenosti konce křídel 
nevyhovují podmínce min. 7,5m, pokud má linka zelenou barvu, pak vzdálenost 
konce křídel od objektu vyhovuje. Příklad značení (obr. 30). Zároveň silná červená 
čára upozorňuje na nevhodnost dané trasy pro pojíždění právě z důvodu překážek 
v okolí letounu. 

 
 

          Obr. 30 Příklad značení vzdálenosti letounu od překážek cat. 2 
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Vhodné úpravy nevyhovujících parametrů 
V případě kategorie překážek jedna (cat. 1) se v podstatě jedná o posunutí 

daného znaku nebo zařízení tak, aby vyhovovalo podmínce nutné vzdálenosti od 
okraje TWY nebo RWY. Ve většině případů tato úprava nebude nutná vzhledem 
k rozsahu, které L14 ve vzdálenostech umístění nabízí. Problematické ovšem bude 
upravit vzdálenosti u překážek cat. 2. Jelikož prostor kolem terminálů je hustě 
obsazen stojícími letadly a posun budov je samozřejmě nemyslitelný. Určité možnosti 
nabízí posunutí značení středové čáry tak, aby bylo dosaženo potřebné vzdálenosti 
mezi koncem křídla B747-8 a objektem. Ale už z obrázku 30. a výkresu č. 1 je 
zřejmé, že i tato úprava bude těžce proveditelná. 
 
Závěr 

Je zřejmé, že díky zvětšení rozpětí a délky trupu o 10 metrů vzhledem 
k Boeingu B747-400 znamená v případě řešení překážek na provozních plochách 
problém. V rámci pojezdových drah a jejich značení, potřebné úpravy nebudou nijak 
náročné a v podstatě budou záviset na dostatečné viditelnosti značení z pilotní 
kabiny letounu B747-8. Ovšem řešení pohybu letounu kolem terminálů nebude 
snadno proveditelné. Prakticky jediným možným způsobem řešení tohoto problému 
je přizpůsobit pozemní situaci na letišti aktuálnímu příletu B747-8 a přeplánování 
pohybu letounu po letišti, tak aby nedošlo k překročení vzdáleností mezi stáním 
ostatních letounu a budov mezi B747-8. Toto řešení je však možné pouze v případě 
nepravidelného provozu B747-8I. V případě provozu B747-8F je příjezd letounu ke 
Cargo terminálu podstatně snazší a proveditelný i za stávajících podmínek na letišti.  

 
6. 4. Vzlet 

Délka RWY potřebná pro vzlet letounu B747-8 se liší podle dané varianty a její 
maximální vzletové hmotnosti (MTOW) a je stanovena na základě grafů v kapitole 5. 
části 5. 2. 5 Vzlet. 
 
RWY 06-24 

V případě vzletu letounu B747-8I je potřebná délka při maximální vzletové 
hmotnosti MTOW = 970 000lb (439 985kg) RWY 06-24 rovna 10 650ft (3 246m). 
Použitelná délka RWY pro vzlet je 3 715 metrů a tedy z hlediska nároků na vzlet 
vyhovuje. 

 Nákladní varianta B747-8F má maximální vzletovou hmotnost dle výrobce 
shodnou jako varianta I tedy 970 000lb (439 985kg), proto i délka RWY odpovídá 
potřebám B747-8I. 

 
RWY 13-31 

Stejným způsobem je určená potřebná délka RWY pro vzlet B747-8 vzhledem 
k dráze 13-31. V tomto případě nastává problém a při dané MTOW nelze tuto RWY 
použít, protože délka RWY 13-31 je 3 250m. Je nevhodná jak pro B747-8I tak B747-
8F díky stejným maximálním vzletovým hmotnostem obou variant. 
 
Šířka RWY 06-24/13-31 

Co se týče potřebné šířky obou RWY platí pro ně stejné předpoklady jako 
v části 5. 2. 5 Vzlet. Dá se říci, že vzhledem k tomu, že vzlet je snazší a méně 
náročný manévr než přesné dosednutí a vedení letounu při přistání není šířka 
z hlediska nevyhovujícího parametru tak důležitá a hodnota 45m včetně postranních 
pásu RWY vyhovuje nárokům letounu kategorie F. 
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Nevyhovující parametry a jejich řešení 
Pokud budeme striktně dodržovat příslušnost letounu B747-8 ke kategorii F a 

příslušnost letiště ke kategorii 4E. Pak je nevyhovujícím parametrem šířka obou 
RWY. Avšak jak již bylo výše mnohokrát uvedeno, není tento parametr tak podstatný, 
aby letoun danou RWY nemohl pro vzlet využívat. Možným řešením je opět rozšířit 
obě RWY dle kategorizace letiště 4F, ale tento zákrok je finančně náročný a 
vzhledem k předpokládanému pohybu letounu na letišti Praha-Ruzyně 
neopodstatněný. Jak v případě B747-8I tak v případě B747-8F.  

Podstatnějším problémem je nedostačující délka RWY 13-31 pro vzlet obou 
variant B747-8. V tomto případě by bylo nutné RWY prodloužit, ale vzhledem k tomu, 
že na obou koncích RWY je umístěný značný počet zařízeni (zábleskové světelné 
systémy, naváděcí soustava CATI atd.), znamenala by tato operace celkově 
komplikovaný stavební zásah. Samotné prodloužení by muselo být alespoň na 
úroveň délky RWY 06-24, čili téměř o 500 metrů. 

 
Závěr 

Z hlediska délky a šířky potřebné pro vzlet B747-8 plně vyhovuje RWY 06-24 
a to při maximální vzletové hmotnosti. 

Naopak RWY 13-31 není pro vzlet B747-8 vhodná kvůli nedostačující délce, 
šířka RWY vyhovuje. Nejjednodušším řešením je využívat pro vzlet pouze RWY 06-
24, čili přizpůsobit možnosti provozu na letišti, tak aby letoun mohl vždy využít tuto 
RWY. Je možné počítat i s menší vzletovou hmotností než daná MTOW. Toto řešení 
je však pouze částečné a použitelné v omezeném množství případů v závislosti na 
plánované délce konečné destinaci B747-8 danou leteckou společností.  

 
6. 5. Potřebná únosnost vozovek pro pohyb B747-8 na letišti Praha-Ruzyně 

Potřebnou únosnost vozovek jsem stanovil pomocí metody ACN-PCN. ACN 
letounu B747-8 je stanoveno na základě grafů poskytnutých výrobcem a vychází 
z maximální pojížděcí (vzletové) hmotnosti, tak jak je uvedeno v kapitole 5, části 5. 3. 

 
Potřebná únosnost RWY 06-24 

Podle kódového značení je PCN RWY 06-24 rovno 62 (PCN 62/R/B/X/T) a dle 
podmínek stanovených s MTOW letounu potřebuje B747-8 pro pohyb po RWY 
hodnotu ACN 67. Tedy ACN je větší než PCN vozovky, čímž není splněna podmínka 
ACN≤PCN. Proto RWY 06-24 z hlediska únosnosti jak v případě B747-8I tak 
v případě B747-8F nevyhovuje. 

 
Potřebná únosnost RWY 13-31 

Pro RWY 13-31 je PCN vozovky rovno 40, (PCN 40/R/C/X/T) a podobně jako 
pro RWY 06-24 plátí, že ACN letounu musí být menší než PCN vozovky. V tomto 
případě je hodnota ACN B747-8 podstatně vyšší než PCN RWY 13-31, a tudíž RWY 
taktéž z hlediska únosnosti vůči letounu nevyhovuje.  

 
Potřebná únosnost pojezdových drah TWY 

Únosnost pojezdových drah letiště je následující, pro TWY L, M činí PCN 50 
(PCN 50/R/A/X/T), PCN TWY P je rovno 40 (PCN 40/F/D/X/T) a pro ostatní dráhy je 
PCN stanoveno na hodnotu 60 (PCN 60/R/B/X/T) jedná se o TWY E, F, D, G, H, A, 
Z, B. Opět jde vidět, že hodnota PCN vzhledem k nárokům letounu nevyhovuje. 
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Potřebná únosnost odstavných ploch a ploch pro odbavení 
Plochy pro odbavení letounu kolem terminálu Sever disponují povrchem o 

únosnosti PCN 68 (PCN 68/R(F)/B/X/T) včetně stání pro letouny, odbavovací plocha 
tedy vzhledem k ACN letounu plně vyhovuje. 

Plochy kolem cargo terminálu Východ dle únosnosti nevyhovují. PCN je rovno 
hodnotě 65 (PCN 65/R/C/X/T) 

Odbavovací plocha Jih (PCN 30/F/B/X/T) také z hlediska potřebné únosnosti 
nevyhovuje. 

 
Nevyhovující parametry a jejich řešení 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že jedinou vyhovující plochou pro pohyb 
letounu B747-8 je odbavovací plocha terminálu Sever. Kritickou částí jsou pak obě 
RWY a pojezdové dráhy TWY. Letiště Praha-Ruzyně v současnosti pracuje na studii, 
která se zabývá vhodným řešením ohledně zvýšení únosností stávající pohybových 
ploch, tak aby splňovaly potřebné parametry. Pravdou však je to, že dané parametry 
drah a ploch mohou vyhovovat a to za podmínky, že nebude překročen počet pohybů 
letounu B747-8 na letišti tak, aby nedocházelo k vysoké zátěží daných pohybových 
ploch. Celkové namáhání povrchu je také závislé na délce stání letounu, protože při 
pojíždění jsou statické síly působící na danou plochu menší než při delším vyčkávání 
na jednom místě a naopak právě díky nevyhovujícím vlastnostem RWY může být 
jejich dynamické zatížení a tedy i opotřebení například při doteku letounu během 
dosednutí značné.  

 
Závěr 

Celkově jsou nároky letounů kategorie F na únosnost ploch letišť vyšší, než u 
kategorie E. Toto také platí pro letounu B747-8 ve vztahu k letišti Praha-Ruzyně. 
Řešení nevyhovujících parametrů (únosnosti) je třeba podpořit příslušnou studií, 
která ověří rozsah úprav stávajících pohybových ploch, tak aby mohl být letoun na 
těchto plochá provozován bez následku jejich poškození a snížení životnosti.  

Opět je možné plánovat pojíždění letounu, tak aby se vyhnul kritickým místům. 
Vzhledem k rozsahu nevyhovující části letiště je tento způsob realizovatelný jen do 
určité míry. 

 
6. 6. Technické a obchodní odbavení B747-8 

Technické a obchodní odbavení je nutné rozdělit na odbavení varianty B747-
8I a B747-8F. Vlastní problematika odbavení spočívá nejen vtom, zda letiště 
disponuje vhodnými prostředky pro daný způsob odbavení, ale zahrnuje také 
problematiku volby vhodného stání, které splňuje požadavky na tuto plochu kladenou 
a také na způsobu jakým se letoun na konkrétní místo dostane. 

 
6. 6. 1. Odbavení Boeingu B747-8I 

Letiště Praha-Ruzyně disponuje potřebnými prostředky, které jsou nutné pro 
technické i obchodní odbavení. Z tohoto hlediska stávající vybavení plně dostačuje. 
Problém však spočívá ve volbě vhodného místa pro odbavení a to hlavně vzhledem 
k rozměrům letounu a rozměrům plochy, na které bude letoun ustaven. 

Z kapacitního hlediska je nejvhodnější pro výstup a nástup použít zdvojených 
mostů. Tímto prostředkem disponuje stáni č. 22 a č. 24 terminálu Sever 2, prst C a 
stání č. 14, prst B (obr. 20). Vzhledem k manipulaci s letadlem a pojíždění ke 
zvolenému místu teoreticky vyhovují pouze stání č. 22 a č. 14 a dále pak stání č. 3 a 
č. 1 terminálu Sever 2, prst A (příloha č. 5). Poslední dvě zmíněné plochy však 
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nedisponují zdvojeným nástupním mostem. Celkově však všechny výše uvedené 
plochy splňují prostorové požadavky pouze pro letouny kategorie E a v rámci této 
kategorie jsou stání značená tak, aby definovala využitelný prostor kolem letadla pro 
přistavení prostředků technického odbavení. 

Další možností je využít volného stání č. 38. V tomto případě je nutné použít 
pro odbavení letounu mobilní schody. Vzhledem k pravidelnému příletu B747-8I je 
tento způsob výstupu a nástupu cestujících nevhodný, při nepravidelném příletu pak 
proveditelným ovšem s jistými omezeními. 

 
Vhodná stáni s pohledu překážek v jejich okolí 

Volba vhodného stání je závislá na dostupnosti dané plochy vhodnými 
pojezdovými drahami a na vztahu letounu respektive jeho rozměrů vzhledem 
k okolním plochám a letounům. 

Opět využiji výkresové přílohy (výkres č. 1), která graficky znázorňuje 
rozměrové poměry vzhledem k místům, která jsou vhodná pro odbavení letounu u 
jednotlivých prstů daného terminálu. 

Nejméně problémovým je v tomto případě volné stání č. 38, jelikož v okolí 
bezpečnostního prostoru plochy je dostatek místa k tomu, aby mohl být letoun 
obsloužen prostředky pro technické odbavení. B747-8 však výrazně zasahuje svou 
délkou mimo hranici stání v případě, že je využito nynější příčky pro zastavení na 
uvedené ploše. Tento to fakt znamená zvýšení rizika vzniku kolize mezi jinými 
letouny, které jsou ustaveny na vedlejších stáních nebo na dané stání pojíždějí. 

 
Nevyhovující parametry a jejich řešení 

Jak bylo uvedeno výše základním nevyhovujícím parametrem, je velikost 
ploch vhodných pro ustavení letounu a to hlavně z pohledu překážek, které se 
nacházejí v jeho okolí. Vhodnost volného stání č. 38 je navíc omezená skutečností, 
že by musel být vypracován postup pro odvezení cestujících z prostoru stání tak, aby 
nedošlo k narušení bezpečnosti vůči okolí. 

Dalším možným řešením je využit stání č. 22, které je nejblíže vzhledem 
k příjezdu B747-8I z prostoru RWY 06-24, a tedy je nejsnadněji dostupné, navíc 
poskytuje možnost odbavení pomocí zdvojeného nástupního mostu. V případě 
alternativního stání č. 22B pak letoun, nebude příliš obrysově zasahovat do prostoru 
pojezdové dráhy H a bránit tak v průjezdu ostatním letadlům směřujícím k prstům B a 
A terminálu Sever 2. I přesto by však TWY H musela být dočasně uzavřena a tím by 
se omezila provozuschopnost letiště. Toto řešení je možné použít maximálně při 
nepravidelném příletu B747-8I nebo v případě, nízkého pravidelného výskytu letounu 
na letišti Praha-Ruzyně. 
 
6. 6. 2 Odbavení Boeingu B747-8F 

Pro odbavení nákladní varianty letounu B747-8 letiště Praha-Ruzyně 
disponuje všemi nutnými prostředky. Jelikož pravidelně odbavuje Boeing B747-400F, 
který má z hlediska obsluhy stejné požadavky jako B747-8F. 

Navíc Cargo terminál 2 disponuje rozměrově vhodným a hlavně lehce 
dostupným místem pro ustavení letounu. Jedná se o stání č. E6 před terminálem 2 
(obr. 31, příloha č. 8). 

Příjezd na stání číslo E6 je možno realizovat po TWY D a A, díky čemuž se 
bude letoun pohybovat po plochách, které vzhledem k jeho rozměrům plně vyhovují 
a nedojde k možnému střetu s okolními letadly nebo překážkami, tak jak zobrazuje 
výkres č. 1.  
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Obr. 31 Stání E6 před Cargo terminálem 2 
 
Nevyhovující parametry a jejich řešení 

V tomto případě nelze mluvit o žádném nevyhovujícím parametru, protože 
plocha E6 z pohledu snadné dostupnosti rozměrů plně vyhovuje požadavkům 
letounu B747-8F. Jistý problém však nastává při komunikaci pilota s pozemním 
personálem navádějící letoun na danou plochu, a to kvůli nedostatečnému výhledu 
před letoun z pilotní kabiny, protože momentální praxe využívá “follow-me“ 
návodčího, který pomocí znakových pohybů rukou zastaví letadlo na stop příčce 
daného stání. Musí být tedy zajištěna přímá viditelnost mezi pilotem letounu a 
návodčím. 

Tento problém lze vyřešit buďto dovybavením budovy terminálu dockingovým 
systémem, který pilotovi naznačí, kdy má zastavit, anebo využít možnosti příďové 
kamery, kterou Boeing do nových typů letounu (B747-8 nevyjímaje) instaluje. Tato 
kamera poskytuje potřebný výhled před letoun a usnadňuje pilotovi reagovat na 
pokyny návodčího a díky tomu zamezit vzniku kolize mezi letounem a budovou 
terminálu.   
 
Závěr 

Technické a obchodní odbavení letounu není problémem z pohledu 
vybavenosti letiště vhodnými technickými prostředky, problém však tkví v navrhnutí 
vhodného místa stání, kde bude odbavení proveditelné s ohledem na pohyb 
ostatních letounů a výskytu překážek v okolí B747-8 a také lehce dostupné 
z hlediska co nekratšího příjezdu z RWY použité pro přistání anebo pro následný 
odlet. 

Tento problém je stěžejní hlavně při odbavení Boeingu B747-8I, který je nucen 
pohybovat se v hustě obsazené části letiště kolem terminálu Sever 1 a 2. V tomto 
případě bude nejjednodušší upravit stání č. 22 B, které je přímo dostupné 
pojezdovou dráhou F, tak aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené. 

Naopak pojíždění Boeingu B747-8F a výběr vhodné plochy pro jeho odbavení 
je bez komplikací. Pouze je třeba patřičně ošetřit výhledové možnosti z letounu, tedy 
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využít příďové kamery nebo nainstalovat vhodný vizuální naváděcí systém na 
budovu Cargo terminálu 2. 

   
6. 7. Plnění B747-8 leteckými pohonnými hmotami 

Jediný momentálně možný způsob plnění letounu Boeing B747-8, který letiště 
Praha-Ruzyně nabízí je využití mobilních cisternových vozů obsahující příslušné 
pohonné hmoty, v tomto případě letecký petrolej Turbo Jet A-1.  
 
Plnění letounu B747-8I LPH 

Maximální množství paliva, které je možno načerpat do vnitřních nádrží 
letounu je 240 619 litrů. Při použiti dvou cisternových vozů, po jednom u každého 
křídelního plnícího hrdla, tato operace zabere celkově 57,5 minut. Z hlediska 
zkrácení času není možné tuto operaci uspíšit, jelikož je závislá na čerpacích 
parametrech daného cisternového vozu a ani při využití výkonnějšího čerpadla 
nedojde k výraznému zkrácení této doby a to taky proto, že množství dodaného 
paliva za určitou časovou jednotku je úzce spojené s průřezem hrdla plnícího 
systému letounu. 
 
Plnění letounu B747-8F LPH  

Maximální kapacita vnitřních nádrží letounu dosahuje hodnoty 230 645 litrů. V 
tomto případě je pro čerpání paliva využito pouze jednoho cisternového vozu. Plnící 
doba dle údajů poskytnutých výrobcem činí 57,5 minut. Možnosti snížení doby nutné 
pro naplnění letounu jsou stejné jakou u varianty B747-8I. 
 
Nevyhovující parametry 

Úkon naplnění letounu pohonnými hmotami nepředstavuje pro letiště žádný 
problém a v této oblasti neexistují reálné nevyhovující parametry. Pořízení 
výkonnějšího čerpacího zařízení, které by zkrátilo dobu nutnou k naplnění není 
nutné.  
 
Závěr 

Letiště Praha-Ruzyně v současné době disponuje dostatečnými kapacitami 
pro naplnění obou variant letounu Boeing B747-8 palivem Turbo Jet-A1. Čas 
potřebný pro tuto operaci, tak jak jej uvádí výrobce nelze zkrátit. To platí pro 
načerpání maximálního množství paliva. Pokud by byl letoun plněn menším množství 
LPH pak se doba potřebná k natankování B747-8 zkrátí. 
  
6. 8.  Zajištění záchranné a požární bezpečnosti letounu Boeing B747-8 

Letiště Praha-Ruzyně patří dle stanovisek ICAO do kategorie 9, a je tedy 
schopná zajisti dostatečné množství potřebné techniky a personálu pro zajištění 
záchranných a požárních prací kolem letounu kategorie E. Pro kategorii 9 to 
znamená mít k dispozici 3 zásahové vozy a dvě skupiny záchranářů. Jednu skupinu 
po 3 lidech plus velitel a jednu po 5 lidech plus velitel skupiny. 
 
Nevyhovující parametry 

Za nevyhovující parametr při zajišťování záchranné a požárních bezpečnosti 
kolem letounu B747-8 lze považovat to, že letiště patří do kategorie 4E a letoun do 
kategorie F. Znamenalo by to tedy, že místo záchranné skupiny o počtu 1+3 a 1+5 
osob by musely být dvě skupiny po 1+5 a 1+5 osob. Počet vozů nutných k zásahu se 
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nemění. Kategorizace letištní záchranné služby je však kromě délky a šířky trupu 
největšího provozovaného letounu určena ročním pohybem tohoto letounu na letišti 
(viz kapitola 5. část 5. 6) a v případě nepravidelného provozu letounu B747-8I je 
možné přeřadit letoun, respektive letiště, do kategorie nižší, než stanovuje ICAO 
postup. Toto se ovšem týká pouze civilní varianty B747-8, pro nákladní verzi tento 
postup neplatí. 

Dle údajů poskytnutých letištěm Praha-Ruzyně lze říci, že pokud by byl letoun 
B747-8I provozován pravidelně, disponuje letiště nutným počtem pracovníků 
záchranné a požární služby, tak aby mohl obstarat potřebnou požární a záchrannou 
bezpečnost kolem letounu kategorie F. Jistý problém však může nastat při 
vyprošťování neprovozuschopného letadla, proto je nutné s takovou situací počítat a 
disponovat možností zajištění nutného počtu prostředků pro vyproštění letounu. 

 
Závěr 

Z hlediska záchranné a požární služby je letiště Praha-Ruzyně schopné 
poskytnout potřebné kapacity jak z pohledu počtu zásahových vozů, tak z hlediska 
odborného personálu. Přeřazení letiště z kategorie 9 do vyšší tedy 10 je pouze 
otázkou recertifikace. Problémy ohledně vyprošťování letounu je pak nutné zohlednit 
při stanovení plánu záchranných prací a možných nouzových postupů při nich. 
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7. Zhodnocení a přínos zavedení letounu B747-8 na letišti Praha-  
 Ruzyně 
 
Zhodnocení 

Všechny důležité změny nutné pro zavedení letounu Boeing B747-8 na letiště 
Praha-Ruzyně jsem podrobně rozpracoval na předcházejících stránkách. Kapitola 5. 
specifikuje oblast požadavků, které je nutné analyzovat a uvádí také obecný přehled 
o struktuře a postupu hodnocení nevyhovujících parametrů v jednotlivých oblastech. 
Všechny výstupy z jednotlivých části jsou pak rozvedeny samostatně v kapitole 6, 
která zároveň nabízí přehled o rozsahu změn nutných pro zavedení nového 
velkokapacitního letounu na stávajícím letišti Praha-Ruzyně. 

Problematika stanovení požadavků letounů B747-8 na stávající letiště Praha, 
je velmi rozsáhlá a jedná se o komplexní činnost, která pokrývá všechny oblasti od 
plánování vhodných postupů letounu na přiblížení, až po jeho samotný pohyb po 
plochách letiště. Ruku v ruce s tímto pak korespondují požadavky letounu z hlediska 
odbavení a s volbou vhodného místa stání, ale také zhodnocení potřebné požární a 
záchranné bezpečnosti letounu a dalších požadavků popsaných v uvedené kapitole.  

Ačkoli se v případě B747-8 jedná o pokračovatele rodiny B747 a zejména pak 
B747-400 jedná se v mnoha směrech o nové letadlo. Podobnost B747-8 s předchozí 
verzí není v tomto případě na škodu a do jisté míry usnadňuje zavedení letounu na 
stávající letiště. A to i navzdory faktu, že nový letoun B747-8 spadá již do rozměrové 
kategorie F a řádí se po bok například Airbusu A380. 

Celkově pak unifikace nové verze B747-8 s předcházející generací B747 
jasně definuje přístup firmy Boeing při konstrukci nového velkokapacitního letounu. 
Je přeci jen podstatně snazší upravit a zdokonalit letoun, který je již dlouhá léta ve 
službě a pro který je pak mnohem jednodušší naplánovat a určit potřebný rozsah 
změn než vyvíjet a zavádět do provozu zcela nový typ. 

 
Přínos zavedení letounu B747-8 

Prvním, a zcela nesporným faktem, je skutečnost, že nynější generace B747 
slouží po mnoho let a z technického hlediska i přes značné modernizace zastarává. 
Proto je následovník v podobě B747-8 logickým krokem, který přináší nové a 
moderní trendy do současného letectví. 

Další skutečností je nutnost vyhovět každoročnímu nárůstu přepravených 
cestujících pomocí letecké dopravy a s ním zavádět do provozu nové letouny právě 
jako B747-8, které nabízí potřebnou kapacitu ať už pro přepravu cestujících anebo 
nákladu. 

Pro letiště Praha-Ruzyně pak schválení a provoz Boeingu B747-8 znamená 
příliv cestních, který může pozitivně ovlivnit ekonomiku regionu i přísun financí pro 
vlastní provozovatele letiště. Zavedení letounu dále rozšiřuje možnosti ze strany 
letiště přijímat velký počet typů letounů, čímž nabízí vstup dalším leteckým 
společnostem, které plánují zařadit Boeing B747-8 do svého letadlového parku ať už 
k vůli navýšení stávajícího počtu přepravených osob a nákladu anebo jako náhradu 
za B747-400. 

Podstatným faktem, který může podpořit zavedení B747-8 je pak pozitivnější 
vliv na ekologičnost a ekonomičnost provozu letounu oproti stávající verzi B747-400 
a to hlavně díky novým pohonným jednotkám, které jsou méně hlučné a vykazují 
menší spotřebu pohonných hmot, což příznivě ovlivní okolní lokality kolem letiště 
Praha-Ruzyně a životní prostředí vůbec. 
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8. Závěr  
Stanovit a vyhodnotit potřebné změny a úpravy letiště Praha-Ruzyně 

vzhledem k požadavkům letounu Boeing B747-8, je velmi komplexní činností. Cíle, 
kterých jsem chtěl během zpracování diplomové práce dosáhnout, samozřejmě 
zahrnují nároky zadání, ale také nabízejí ucelený přehled dané problematiky 
s maximální snahou popsat, vyhodnotit a nabídnou možná řešení v oblasti 
nevyhovujících parametrů. 

I přesto, že je letoun B747-8 považován za další verzi v řadě letounů B747 a 
existuje mezi ním a předchůdcem výrazná podobnost, existuje poměrně velká 
skupina nevyhovujících parametrů stávajícího letiště Praha-Ruzyně, které je nutné 
patřičně uzpůsobit a upravit, tak aby letoun B747-8 mohl být pravidelně na letišti 
provozován. Za vůbec největší problém považuji nutnou úpravu některých 
pohybových ploch letiště, jako jsou například pojezdové dráhy do takového stavu, 
aby vyhovovaly svými parametry požadavkům letounu Boeing B747-8. Dalším 
problematickým prvkem a překážkou pro provoz je pak volba vhodného místa stání 
letounu u odbavovacích terminálů, a to hlavně s ohledem na velikost těchto ploch. 
S tímto problémem také souvisí návrh vhodných pojížděcích drah k dané odbavovací 
ploše, ať už ve vztahu letounu k jeho okolí a překážkám nebo letounům, které jsou 
odstaveny na místech k tomu určených a mohou mít díky vlastním rozměrům B747-8 
vliv na bezpečný pozemní provoz letiště. 

Rád bych také zmínil to, že souběžně se zpracováním této diplomové práce 
vzniká safety studie provozovatele letiště Praha-Ruzyně, a to na základě spolupráce 
mezi letištěm Praha, a. s, ÚCL a ŘLP, která má za cíl definovat nevyhovující oblasti 
letiště a zároveň určit jejich vhodná řešení. Bude při ní využit patřičný software a 
dispoziční prostředky všech zúčastněných stran tak, aby navrhnuté změny vedly ke 
konečným úpravám letiště nutných pro pravidelný bezproblémový provoz Boeingu 
B747-8. Výstupy z této studie však v době tvorby diplomové práce nebyly k dispozici. 

Přesto se domnívám, že na základě mnou zjištěných výsledků, lze po 
provedení patřičných změn považovat zavedení a provoz nové verze B747-8  na 
letišti Praha-Ruzyně za reálný a zároveň jej vnímat jako podstatný a dokonce nutný 
krok, který přispěje k  větší prosperitě a rozvoji nejdůležitějšího letiště v České 
Republice, jímž Praha-Ruzyně bezesporu je. 
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10. Seznam použitých zkratek a jednotek 
 
Zkratky 
 
ACN Aircraft Classification Number Klasifikační číslo letounu 
AEA Association  of  European  Airlines Evropské sdružení leteckých dopravců  
APN Apron Odbavovací plocha 
ASDA Accelerate-Stop Distance Available Použitelná délka přerušeného vzletu 
BACG Boeing Airport Compatibility Group Skupina pro ověření kompatibility 
  B747-8 na letištích stávající kategorie 
CAT Cathegory Kategorie přesného přiblížení 
CBR Kalifornia Bearing Ratio Kalifornský poměr únosnosti 
ČR  Česká republika 
ČSA  České aerolinie 
DME Distance Measuring Equipment Měřič vzdálenosti 
ELFAA European Low Fares Airline Evropská asociace nízkonákladových 
 Association dopravců  
ER Extra Range Zvýšený dolet  
FAA Federal Aviation  Administrativ Vládní letecký úřad 
GE General Electric  
GP Glide Path Sestupový maják 
GEnX Generation neXt Motory nové generace 
GPS Global Positionig System Systém globální navigace 
GEO Geographic Zeměpisný 
IATA International Air Transport Mezinárodní sdružení leteckých  
 Association dopravců 
ICAO International Civil Aviation Mezinárodní organizace civilního   
 Organisation letectví 
IFR Instrument Flight Rules Pravidla pro let bez vidu  
ILS Instrument Landing Systém Systém pro přesné přiblížení a přistání 
JAA Joint Aviation Authorities Sdružené letecké úřady 
JAR Joint Aviation  Společné letecké předpisy 
LD Load Device Nákladové zařízení 
LDA Landing Distance Available Použitelná délka přistání 
LOC Localizer Kurzový maják  
LKPR  ICAO zkratka letiště Praha-Ruzyně 
MM Middle Marker Středové návěstidlo 
MAG Magnetic Magnetický/ká  
MTOW Maximum Take Of Weight Maximální vzletová hmotnost  
NDB Non Directional Beacon Vše (ne) směrový rádiový maják  
OM Outer Marker Vnější návěstidlo 
PW Pratt and Whitney  
PCN Pavemet Classification Number Klasifikační číslo vozovky  
PRG IATA zkratka letiště Praha-Ruzyně 
PAPI Precision Approach Path Standardní sestupová soustava pro  
 Indicator vizuální přiblížení 
RR Rolls Royce 
RWY Runway Vzletová a přistávací dráha  
RETILS Rapid Exit Taxiway Indicator Světelná indikační soustava  

 Lights pojezdové dráhy pro rychloodbočení 
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ŘLP  Řízení letového provozu  
SALS Simple Approach Light System Jednoduchá přibližovací světelná  
  soustava 
STAR Standard Instrument Arrivals Standardní příletové cesty  
THR Threshold Práh dráhy   
TMA Terminal Control Area Koncová řízená oblast   
TWR Tower Control Service Letecká řídící věž 
TWY Taxi Way Pojezdová dráha 
TODA Také Off Distance Available Použitelná délka vzletu 
TORA Také Off Run Available Použitelná délka rozjezdu 
ULD Unit Load Device Jednotkové nakládací zařízení 
VIP Very Important Person Velmi důležitá osoba 
VFR Visual Flight Rules Pravidla letu za viditelnosti 
VOR VHF Omnidirectional Radio Range VKV všesměrový maják 
 
Jednotky 
 
°C Centigrade degree Stupně Celsia 
cm Centimetre Centimetr 
IN Inche Palec 
kg Kilogram Kilogram 
km Kilometre Kilometry 
kN KiloNewton Kilo Newton 
lb Pound Libra 
m Metre Metr 
m3 Solid Meter Kubický metr 
MPa Megapascal Mega Pascal 
NM Nautical Mile Námořní míle 
PSI Pound force per Square Inch Libra na čtvereční metr 
R Radius Poloměr 
t Ton Tuna 
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