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Anotace 

Digitalizace probíhá všude kolem nás a jinak by tomu nemělo být ani v letectví. Když se však 

podíváme na aktuální praxi při pozemním odbavení, spatříme obrovský potenciál pro 

rozsáhlejší nasazení mobilních zařízení. Tato práce si klade za cíl popsat aktuálně používané 

postupy při odbavení letadel, představit dostupné možnosti využití mobilních zařízení 

k zefektivnění celého procesu a přiblížit jejich nasazení v praxi.   
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1. Úvod 
Bezpečnost, peníze, čas. Tři faktory, které v dnešní letecké dopravě hrají významnou roli. 

Letecké společnosti se proto snaží sledovat nové trendy a zároveň zpříjemnit a usnadnit 

pasažérům let. Check-in už dnes lze provést z pohodí domova ještě dříve, než dorazíte na 

letiště, letenku si můžeme uložit do smartphonu a pokud nemáme zavazadlo na odbavení, tak 

jít přímo k letadlu. Na palubě se připojíte k internetu, můžete přehrávat ve vašem zařízení 

filmy, číst elektronické vydání deníků, magazínů a novin nebo si zobrazit polohu letadla včetně 

jeho rychlosti na mapě. Jak to ale vypadá za oponou?  

Abych zjistil aktuální situaci, domluvil jsem si jednodenní pozorování práce zaměstnanců na 

různých pozicích v handlingové společnosti na Letišti Václava Havla v Praze. Na konci dne jsem 

však nabyl dojmu, že tento důležitý trend digitalizace by se v odbavení dal rozšířit mnohem 

více, než tomu je nyní.  

Při pozemních operacích, jak již bylo řečeno, jde hlavně o čas. Letadlo, které stojí na zemi, 

nevydělává. Letecké společnosti proto kladou velký důraz na rychlost handlingu a každé 

zpoždění si nechávají detailně vysvětlit případně z nich poté vyvozují důsledky. V této práci 

navrhovaná technologie je zamýšlena k využití mimo jiné na pražském letišti, přes které každý 

rok projde více a více pasažérů a pro které by také mělo být stěžejní, držet krok sice s větším, 

ale přesto konkurenčním letištěm ve Vídni. Použití mobilních zařízení při odbavení zrychlí a 

zpřehlední celý proces a zároveň umožní pružnější reakci na případné problémy či změny. 

V neposlední řadě také výrazně šetří životní prostředí a mohlo by být dalším z lákadel pro 

letecké společnosti, které se rozhodnou k expanzi na Letiště Praha.  
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2. Letecká přeprava nákladu 
Leteckou nákladní přepravou ročně projde přes 52 milionů tun nákladu. Celkový objem tržeb 

za přepravu zboží se odhaduje na 13% z celkových tržeb leteckých dopravců.  Téměř 

polovina nákladu se přepravuje pomocí pasažérských letadel v nákladové části. Pasažérskými 

letadly chápeme letadla primárně určená k přepravě osob a nákladu. Druhá polovina je 

přepravována nákladními letadly. Nákladní letadlo nemá prostor pro cestující a je tak určeno 

pouze k přepravě nákladu.  

Výhody letecké nákladové přepravy: 

- Rychlost – letadlo nabízí na střední a velké vzdálenosti nejrychlejší možný způsob 

přepravy 

- Spolehlivost  

- Bezpečnost 

- Méně náročné a tím také levnější balení 

Nevýhody letecké nákladové přepravy: 

- Dražší než přeprava po zemi  

- Zpravidla vázána na letový plán – menší flexibilita než např. u kamionové přepravy 

- Ne všechny typy nákladu se hodí pro leteckou přepravu 

Letecká nákladní přeprava může být poskytována: 

- Jako doplňková činnost 

V tomto případě letecké společnosti využívají volný nákladový prostor a přepravují 

společně s cestujícími ještě náklad. Primární zdroj příjmu je pro letecké společnosti 

přeprava pasažérů, přeprava nákladu tedy tvoří doplňkový příjem. 

 

- Jako hlavní činnost nákladových dopravců 

Specializované letecké společnosti využívají nákladní letadla na tzv. zbožových 

linkách.  

 

- Jako hlavní činnost zásilkových dopravců 

Specializované letecké společnosti, které se soustředí na přepravu tzv. home-to-

home zásilek (z domu do domu). Tyto zásilky lze sledovat on-line přes web dopravce.  
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Obrázek 1 - Nákladový prostor A321 

2.1 Letecký kontejner 
Aby se zabránilo pohybům je třeba náklad v nákladovém prostoru upevnit. Volně uloženo 

může být pouze malé množství. V pasažérských letadlech to bývají například příruční 

zavazadla cestujících, které se už nevejdou na palubu. Řešení je použití leteckých kontejnerů. 

Letecký kontejner (ULD - unit load device) je speciální nákladová schránka pro uložení 

přepravovaného nákladu vyrobená tak, aby co nejlépe využila objem letadla. Oproti 

například kontejnerům používaným v železniční dopravě, má letecký kontejner speciální 

fixační prvky a umožňuje manipulaci na válečkových tratích, kterými jsou letadla pro 

přepravu ULD vybavena. K fixaci dochází minimálně na čtyřech místech a na kontejneru se 

nesmí vyskytovat jakékoliv deformace. Z bezpečnostních důvodů je proto kladen velký důraz 

na správnou manipulaci s ULD.  

Všechny přepravní obaly jsou standardizovány a rozděleny do dvou skupin dle velikosti trupu 

letadla.  

-  Menší skupina 

 do této patří například letadla typu A320 či B737  

-  Větší skupina, tzv. širokotrupá letadla 

 do této patří například letadla typu B747 

Výhoda dopravy v kontejnerech je v rychlé a snadné manipulativnosti při překládce, ale také 

díky standardizovaným rozměrům využití jednoho kontejneru více leteckými společnostmi na 

více letounech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - letecký kontejner 
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2.2 Značení leteckých kontejnerů  
Letecké kontejnery mají své přidělené číslo a obsahují na straně průhlednou kapsu na štítek s 

doplňujícími informacemi viz níže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - štítek kontejneru 

Kód leteckého kontejneru 

Cílová destinace  

Místo naložení 

Celková hmotnost 

kontejneru vč. nákladu 

Počet, hmotnost 

a druh nákladu 
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3. Odbavení (handling)  
Jak již bylo psáno v úvodu, letadlo vydělává jen v případě, že je ve vzduchu. Proces 

odbavení tedy musí být co nejkratší a co nejefektivnější. 

Odbavovací procesy dělíme do dvou základních skupin: 

- Obchodní odbavení 

- Technické odbavení 

Obchodní odbavení:  

Obchodním odbavením se rozumí vše, co souvisí s odbavením cestujících, zavazadel a 

zboží. Spadá sem ale i zasílání provozních zpráv, příprava dokumentace a vyúčtování 

poplatků.  

Technické odbavení: 

Do technického odbavení řadíme fyzické odbavení letadla, vykládku/nakládku zavazadel, 

plnění paliva, nástup/výstup cestujících a s tímto spojené podoperace. 

Technické odbavení je rozděleno do několika fází, které na sebe navazují. Volba 

prostředků k odbavení je ovlivněna: 

- Typem linky 

- Kapacitou letiště 

- Velikostí letadla 

- Rozsahem technického vybavení  

Níže zobrazený harmonogram odbavení letadla ukazuje čas, který je v průměru potřebný 

k provedení daných fází a podoperací. Tento čas se nazývá průletový čas a liší dle 

aerolinky, letiště a prostředky uvedenými výše. Digitální technologie by mohla přispět ke 

zrychlení a zefektivnění tohoto procesu.   
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3.1 Load control 
Letadlo by se dalo přirovnat k autobusu. Oba prostředky transportují pasažéry a mají 

nákladový prostor. Do letadla však nemůžeme pouze natankovat palivo a bezstarostně 

nastoupit a uložit náklad. Jsou zde totiž faktory jako je váha, typ nákladu a jeho celkové 

rozložení v nákladovém prostoru.  Z tohoto důvodu mají handlingové společnosti 

oddělení specializující se na tzv. load control, tedy vyvažování letadel a zajištění 

správného rozložení nákladu.  

Dokumenty 

LOADING INSTRUCTION REPORT (LIR)  

- Tento dokument slouží k alokaci nákladu dispečerem a následném správném naložení 

do letadla ramp agentem 

BALANCE AND TRIM SHEET 

- Tento dokument obsahuje všechny detaily k váze nákladu a jeho rozložení a je po 

vyplnění předán kapitánovi letadla 

- Pokud kapitán souhlasí, stvrzuje svůj souhlas podpisem a oficiálně přijímá náklad 

LOADSHEET 

- Loadsheet se vyhotovuje až po naložení nákladu a obsahuje stručně řečeno 

informace o tom, co je do letadla fyzicky naloženo, jelikož i v průběhu nakládání 

mohou nastat změny  

V dnešní době se tyto dokumenty již vyhotovují elektronicky. Data z loadsheetu se posílají 

přímo do kokpitu pomocí systému ACARS, kde se ukládají do systému a je s nimi počítáno při 

plánování letu. V případě výpadku systému jsou však stále v záloze staré papírové verze. 

 

3.2 Ramp agenti 
Ramp agent je zaměstnanec letiště nebo odbavovací společnosti, který má na starosti 

pozemní operace při technickém odbavení letadla a jeho přípravy na odlet. Koordinuje 

uklízeče, nakládku a je v kontaktu s kapitánem letadla a pracovníky obchodního 

odbavení. Je také zodpovědný za dodržování bezpečnostních předpisů a přesného 

vyplnění loadsheetů.  
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3.3 Aktuální stav  
V této části bych chtěl popsat aktuální stav a postupy ramp agenta při technickém 

odbavení, abychom se v části příští mohli věnovat jejich zefektivnění pomocí digitálních 

technologii.  

1. Vše začíná plánováním rozložení nákladu. Dle případně zbývajícího volného místa se 

kontaktují přepravní společnosti, které mohou zaslat víc kontejnerů.  

 

 

V load control rozhraní společnosti SWISS dispečer vidí jednotlivé segmenty nákladového 

prostoru letadla a graficky znázorněné trimování. Software má také kontrolní funkci, 

například nedovolí umístit radioaktivní materiál do blízkosti zvířat.  

 

 

Obrázek 4 - load control SWISS 
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2. Následně obdrží ramp agent od dispečera LIR a přesouvá se k letadlu, kde koordinuje 

nakládku, vykládku a další operace.  

 

 

V praxi to funguje tak, že spousta leteckých společností má vlastní rozhraní pro odesílání dat 

o naložení a loadsheety si hlavně z ekonomických důvodů vyhotovují samy. Například 

společnosti Lufthansa si své loadsheety vyhotovuje v africkém Johannesburgu. Níže na 

obrázku lze vidět rozhraní KLM, kde ramp agent právě on-line potvrdil naložení. 

 

Obrázek 5 - LIR Obrázek 6 - nakládka zavazadel 

Obrázek 7 - rozhraní pro handling KLM 
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Obrázek 8 - ramp agent doprovází letadlo 
dokud není ukončen push-back 

3. Jakmile je letadlo připravené na vzlet, pilot žádá o tzv. push-back (vytlačení letadla). 

Ramp agent jde s letadlem a je spojen s piloty v kokpitu. Když vozidlo push-back 

odjede, ramp agent odpojí svá k letadlu připojená sluchátka a v bezpečné vzdálenosti 

od letadla dává vztyčeným palcem pilotům znamení, že letadlo může odletět.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Vzory papírových dokumentů 

 

Obrázek 9 - LIR "nováčka" na pražském letišti, společnosti Air Arabia 
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Kapitán letu LX1487 do ZRH dostal speciální zprávu o 11kg živých chameleonů a radioaktivním 

materiálu typu A v nákladovém prostoru. 

Obrázek 10 - LOAD and TRIM SHEET společnosti Air Arabia Obrázek 11 - loadsheet SICHUAN AIRLINES 

Obrázek 12 - speciální zpráva kapitánovy  



                             15    

4. Navrhované zefektivnění pomocí mobilních zařízení 
 

Jak jste si mohli všimnout, při procesu technického odbavení se stále spotřebovává velké 

množství papíru, které po odletu letadla končí v koši. Pomocí moderních technologií bychom 

mohli dosáhnout větší rychlosti a především přehlednosti ve všech procesech. V případě 

jakýchkoliv problémů při handlingu je ramp agent osoba, na kterou se budou všechny 

zúčastněné strany obracet a od které se očekává neodkladné vyřešení vzniklého problému. 

Doplňující, avšak důležitou hodnotou by také bylo zmenšení ekologické stopy. Tento fakt by 

poté mohli handlingové společnosti a letiště prezentovat a dosáhnout tak skvělého 

marketingového tahu. Nesčetně průzkumů nám totiž ukazuje, že lidé raději volí firmy, které 

myslí na životní prostředí. Jinak tomu není ani v B2B.  

Použít lze mobilní telefon nebo ekonomicky náročnější tablet, kterým by byli ramp agenti 

vybaveni a který by obsahoval všechny dokumenty, které dnes ještě musí být vytištěny, 

v digitální podobě.  

 

4.1 Funkce smartphonu 
 

Pro využití v ground handlingu by se dal pořídit jakýkoliv smartphone s operačním systémem 

Android pro jednodušší využívání a programování všech funkcí. Ten by byl stále připojen na 

síť letiště a mohl tak odesílat a přijímat data v aktuálním čase. Zároveň by byla použita AR 

technologie, neboli technologie rozšířené reality.  

Rozšířená realita je pojem používaný pro reálný obraz nasnímaný kamerou, do kterého jsou 

přidány dodatečné prvky. Jedná se v zásadě o další objekty či textové popisy. Rozdíl oproti 

virtuální realitě je ten, že zatímco se VR snaží vytvořit úplně nový, od skutečnosti oddělený 

svět, AR pracuje s reálným obrazem.  

 

4.2 Výhody nasazení mobilní technologie 
 

Zefektivnění celého procesu odbavení 

- Při odbavení jde skutečně o minuty a každé zdržení stojí nemalé peníze 

- Při použití smartphonu by například šlo stáhnout horní lištu a zobrazil by se čas 

zbývající do plánovaného odletu 
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Zvýšení bezpečnosti 

- Díky nastavení aplikace lze zamezit případným chybám z nepozornosti při ukládání 

kufrů  

- Při nedostavení se jednoho z cestujících a nutnosti vyložit jeho zavazadlo by se na 

zařízení objevila přesná poloha kontejneru a rozsvítila červená notifikační kontrolka 

- Každá letecká společnost má k všeobecně platným ještě svá vlastní pravidla pro 

přepravu např. radioaktivního nákladu. Tyto pokyny by mohly být nahrány v 

mobilních zařízeních a kromě zvýšení bezpečnosti by se opět zkrátil čas  

Zlepšení komunikace  

- Ramp agent a load controller musí při problémech spolupracovat na dálku, mobilní 

zařízení zajistí jejich lepší komunikaci a případné grafické znázornění změn 

provedených ramp agentem 

- Všechny informace by byly zároveň na jednom místě, zde se myslí především 

aktualizovaný LIR, informace o dokončení nakládky, informace o vystavení či 

aktualizaci loadsheetu 

- Dálkový přístup do load control systému by umožnil aktualizaci o váze, číslech ULD, 

speciálním nákladu a dalších informacích přímo z mobilního zařízení bez nutnosti 

nejprve volat load control. Opět se šetří čas a díky tomu peníze. Zde je ale zapotřebí, 

aby load control systém toto umožňoval.  

- Load controller, ramp agent, gate agent a případně cargo agent by měli být stále na 

aktuálním dění, pro výměnu informací se aktuálně používají vysílačky, na mobilním 

zařízení by však bylo možné zavést něco jako skupinový chat, do kterého by se dali 

nahrávat hlasové zprávy příp. by se hlas převedl na text. Výhodou by bylo, že 

v případě aktuálního zaneprázdnění dispečera by si mohl zprávu přehrát později.  

- Pomocí kamery mobilního zařízení by pak mohly být předávány informace o změnách 

v nakládce příp. aktuálním stavu a další.  

Další výhody a případné možnosti rozšíření 

- Okamžitá notifikace a zobrazení změn všem zúčastněným 

- Usnadnění práce pro load controllery  

- Aktuální informace o stavu nakládání  

- Zvýšení produktivity 

- Pomocí AR technologie a QR kódů na kontejnerech by bylo možné na mobilním 

zařízení zobrazit veškeré informace o daném kontejneru. Podobná technologie 

funguje například na letišti v Singapuru. Tamní handlingová společnost hlásí zrychlení 

celého procesu o 15min.  
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Troufám si tvrdit, že valná většina lidí dnes používá smartphone k soukromým účelům. 

Z tohoto důvodu si myslím, že přechod na smartphone či tablet by neměl být žádný problém, 

ba naopak by mohl být vítaný. Nemusíte totiž s sebou nosit spoustu papírů a dalších věcí. 

Stačí vám jeden jediný smartphone nebo tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 - použití AR technologie, zobrazení informací o kontejneru a jeho 
plánované umístění 

Obrázek 14 -  digitální LIR na smartphonu 
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5. Závěr 
Letecká doprava je dostupná stále více lidem a s tím souvisí také vysoký nárůst pasažérů, 

který bude v příštích letech dále stoupat. Češi se pomalu učí létat nejen na letní dovolenou 

s cestovní kanceláří, ale hledat si letenky i třeba jen na víkend po Evropě.                                  

Zvyšuje se však nejen počet přepravených cestujících, ale i počet přepraveného nákladu o 

skoro dvě desítky procent. Poté, co letecké společnosti úspěšně digitalizovaly odbavení 

cestujících, by bylo na místě tento trend také následovat při pozemních operacích a udržet 

tak letiště s dobou. Nesporné a pro leteckou branži zásadní výhody, jako je rychlost, 

přehlednost a v neposlední řadě bezpečnost této technologie, jsou jen jedny z mála důvodů, 

proč na ni postupně přecházejí letiště po celém světě. Pro správné fungování je však třeba, 

aby ji všechny zúčastněné strany podporovaly.  

Osobně si myslím, že budoucnost letectví je v digitalizaci a automatizaci. Záleží jen na 

letištích a společnostech, jak rychle dokážou nové technologie přijmout a profitovat z výhod, 

které nabízí.  
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