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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem této práce je vypracování výukového systému pro část modulu 062 Navigace III. 

v programu PowerPoint a obecně zpracovat problematiku RNAV a družicové navigace 

GNSS v programu Microsoft Word.  

V první kapitole jsou čtenáři vysvětleny základní principy a dělení prostorové 

navigace. Věnovala jsem se provedení tratě RNAV, rozdílu přiblížení na pražské 

letiště mezi RNAV a RNAV (GNSS), RNAV typy i úrovněmi, základní znalosti FMS 

systému a výhodami, které samotná prostorová navigace současnému letectví přináší. 

V druhé kapitole jsou popsány základní informace o principu fungování satelitního 

navigačního systému (GNSS ), jeho rozdělení a samotné využití v budoucnosti u 

jednotlivých typů GNSS. 

Celá má práce se zabývá výhradně využitím v letecké dopravě. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

The aim of this work is to analyse a teaching system for part of the module 062 

navigation III. in program PowerPoint and generally analyse issues RNAV and 

satellite navigation GNSS in program Microsoft Word. 

In the first chapter the basic principles are explained to the readers and also the area 

navigation. I have carried out the making of the route RNAV, differentiating in 

distance of Prague airport between RNAV and RNAV (GNSS), RNAV types and 

levels, basic knowledge of FMS system and advantages which on its own present 

spacious navigation is providing. 

In the second chapter are described the basic information about the principle 

functioning of satellite navigation system (GNSS), its definition and the actual use in 

the future of different types GNSS 

The whole work is mainly based on the use of air travel. 
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1. Úvod 

 

 V samotných počátcích letectví se navigovalo vizuálně. S technickým vývojem, 

rozšířením letadel a hlavně s příchodem obchodní dopravy se zpřísňovaly podmínky 

na bezpečnost letu a  začaly se vyvíjet navigační zařízení (VOR, VOR/DME a NDB), 

které měli za úkol pilotovi poskytnout informaci o poloze, kurzu a vzdálenosti. S 

dalším nárůstem dopravy bylo zapotřebí zdokonalit srovnávací navigaci a zajistit co 

nejpřesnější navigování a  převážně samotnou bezpečnost letu. Vyvinula se družicová 

a prostorová navigace. V součastné době se radiomajáky stále používají, ale 

interpretace jejich signálů je mnohem jednodušší, a proto na palubě nemusí být 

radionavigátoři, jako tomu bylo v minulosti. Létá se na traťové, nebo virtuální body. 

Samotná navigace je vypočítána a prováděna počítačem (FMS), který je na palubě 

moderních dopravních letadel a obsahuje systém řízení a optimalizaci letu. 

 Letecká doprava přepraví zhruba 9,5 milionů lidí denně, stále se vyvíjí, zdokonaluje 

a je více využívána. To je nezbytný předpoklad proto, aby byla letecká navigace 

dostatečně přesná a vyhovovala stále se zpřísňujícím požadavkům dosáhnout co 

nejvyšší ekonomičnosti,  zvýšení kapacity vzdušného prostoru a převážně bezpečnosti 

letu.  

 Jedním z mnoha prostředků, jak tohoto dosáhnout, je prostorová navigace (dále jen 

RNAV), ta v dnešní obchodní letecké dopravě představuje hlavní navigační 

prostředek. Její hlavní výhody jsou vysoká přesnost letu, snížení rozestupů mezi 

letadly, výrazné zkrácení tratě a tím i ušetření paliva a drahocenného času. Díky 

RNAV navigace se s větší mírou využívá vzdušný prostor, zvyšuje se jeho kapacitu a 

taky bezpečnost letu samotného.  

 Bakalářskou práci jsem si rozdělila na dvě hlavní kapitoly a to systém prostorové 

navigace (RNAV) a systém družicové navigace (GNSS). 

 Dané téma jsem si zvolila zejména proto, že mě tato problematika zajímala a chtěla 

jsem se o ni sama dozvědět více. 
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2. Systémy prostorové navigace RNAV 

2.1 Obecná filozofie 

RNAV je prostorová navigace (aRea NAVigation) používána při letu podle přístrojů 

(IFR). Je to způsob letecké navigace, který umožňuje letadlům provádět lety po 

přímější požadované letové trati s větší navigační přesností, čímž se zvyšuje 

efektivnost letu. Let po letových tratích se provádí s menšími rozestupy mezi letadly, 

jak vertikálně tak horizontálně, a tím se vzdušný prostor lépe využije. 

Systém využívá navigační zařízení (pozemní či kosmické), vlastní vybavení letadla, 

nebo použije kombinace více faktorů, tudíž umožní letadlu letět po jakékoliv trati 

definované body, bez použití pozemních NAV prostředků. 

RNAV umožňuje provoz letadla po každé trati letu, která je definována traťovými 

body o známých souřadnicích. Pilot zadá do FMS (Flight Managemant System- systém 

řízení letu) dané traťové body, které má zadané v letovém pláně a na jejich základě 

FMS zvolí letovou trať.  

Letadla využívají vstupních signálů (systémy INS, IRS, VOR/DME, GPS apod.), které 

jsou například v provozu v Severoatlantického vzdušného prostoru (NAT MNPS- 

North Atlantic Track - Minimum Navigation Performance Specification) schváleny. 

Pro provedení letu RNAV nad kontinentálním vzdušným prostorem je povinností, aby 

bylo letadlo speciálně vybaveno, certifikováno a nastaveny navigační body. U většiny 

soudobých typů dopravních letadel je systém prostorové navigace součástí systému 

řízení letu (FMS- Flight Management Systems).   K zajištění požadované navigační 

přesnosti, musí být zařízení doplněno o veškeré provozní postupy, které jsou 

povinností posádky řádně akceptovat. 

RNAV trvale indikuje: 

 polohu letadla vzhledem k určené trati (zobrazit trať na navigační displej nejlépe do 

zorného pole pilota),  

 směr i vzdálenost k nejbližšímu vybranému traťovému bodu, aby se pilot mohl předem 

na manévry s letadlem připravit (zatáčení, měnění výšky apod.), 
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 traťovou rychlost popřípadě dobu letu ke zvolenému traťovému bodu, ke zvýšení 

bezpečnosti musí v každé fázi letu poskytovat možnost změny tratě v letovém plánu, a 

musí archivovat veškeré navigační údaje.  

 určuje polohu letadla, kurz a předpokládaný čas příletu (ETA- estimated time of 

arrival) tyto informace jsou průběžně aktualizovány, aby byla výsledná informace, co 

nejpřesnější a zabezpečila, co největší bezpečnost letu. 

 

Vzdušný prostor nad definovanými oblasti vzdušného povrchu vyžaduje využívání 

RNAV. Například: 

 prostor spravovaný systémem Eurocontrol; 

 CMNPS (Canadian Minimum Navigation Performance Specifications)- jsou to lety 

nad severní Arktidou a Kanadou; 

 NAT MNPS ( North Atlantic Track - Minimum Navigation Performance 

Specification) Severoatlantický vzdušný prostor. 
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2.2 Konstrukce tratě RNAV  

V popisu provedení tratě letu pomocí RNAV se jedná o funkci ve 2D prostoru. 

V případě letu z majáku VOR/DME SND k majáku VOR/DME NEW jsou k dispozici 

dvě možnosti, jak let provést. První možností je letět delší cestou od majáku k majáku 

(SND - LAM - DTY - POL - přes GATER do bodu NEW), nebo může pilot zvolit trať 

RNAV, pokud je ovšem letadlo vybaveno. RNAV trať se letí, v našem případě jako je 

na obrázku pod textem, pomocí WPT1 a WPT2 k WPT3. Cesta je kratší, letadlo 

spotřebuje méně paliva.   

 

 

 

 

 

obrázek č. 1 RNAV- Princip stanovení vlastní tratě letu 

RNAV navigace se provádí po definovaných bodech na trati (waypoint), tyto body se 

nejčastěji používají k označení změny nadmořské výšky, směru a rychlosti.  

RNAV trať je v paměti FMS, ale pro kontrolu letu má pilot k dispozici mapu s tratěmi 

prostorové navigace. Jsou dva typy mapy: mapa spodního vzdušného prostoru a 

horního vzdušného prostoru. 

Tratě obsahují maximálně 6 znaků, obvykle 1 písmeno a 3 číslice (1 – 999) Označení 

tratí dle jejich druhu, na základě začínajících písmen: 

• A, B, G, R – součást oblastní sítě tratí, ne RNAV 

• L, M, N, P – součást oblastní sítě tratí, RNAV  

• H, J, V, W – ne součást oblastní sítě tratí, ne RNAV 
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• Q, T, Y, Z – ne součást oblastní sítě tratí, RNAV 

Např. L984, M748, P27, W32, T43, Z81 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.2 mapa spodního vzdušného prostoru ČR 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.3 mapa horního vzdušného prostoru ČR 

Základní označení se může doplnit písmenem: 

• K (kopter) – tratě pro nízké hladiny, hlavně pro vrtulníky 

• U (upper) – trať zřízena v horním vzdušném prostoru 

• S (supersonic) – tratě zřízené výhradně pro použití nadzvukovými letadly 

Např. UL984, UZ35, UT170 
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V mapě jsou zobrazeny omezené, zakázané i nebezpečné prostory, CTR, TMA letišť. 

Jsou v nich potřebné frekvence ať už se jedná o komunikační frekvence tak o 

frekvence radiových majáků (VOR, VOR/DME, NDB). Letová trať je v mapách 

znázorněna modrou barvou (v rámečcích nad tratí je její označení- písmeno + 2 až 6 

čísel). Jsou v ní výšky, kurzy a vzdálenosti k dalším bodům.  

Traťové body po trati jsou buď fyzické rádiové majáky (typu VOR, VOR/DME, nebo 

NDB, které jsou značeny třemi písmeny: BNO, TBV, TRA;  například v obrázku číslo 

1 se jedná o majáky LAM, DTY, POL, SND), anebo virtuální body na trati, které se  

nazývají  fixy (tyto body jsou označeny 5-ti místným kódem např. RASIM nebo 

PR541) tyto body převažují. 

Je mnoho druhů fiktivních bodů, například: 

 vyčkávací fix (holding FIX)- je to vztažný bod, který určuje zeměpisnou polohu k 

postupu vyčkávání. 

 FAF- Fix konečného přiblížení (Final approach fix); 

 IAF- Fix počátečního přiblížení (Initial approach fix) je to virtuální bod, který 

označuje začátek úseku počátečního přiblížení a konec úseku příletu. Tyto body jsou 

definovány ještě traťovými body, které vedou letadlo do zatáčky s předstihem; 

 IDF- fix počátku odletu (Initial departure fix) konečný fix pro vizuální úsek a fix, kde 

začíná přístrojová fáze odletu; 

 IF- Fix středního přiblížení (Intermediate fix) fix, který označuje konec úseku 

počátečního přiblížení a začátek úseku středního přiblížení. Fix je obvykle definován 

traťovým bodem zatáčky s předstihem; 

 MAHF- Fix vyčkávání při nezdařeném přiblížení (Misses approach holding fix) 

označuje konec úseku nezdařeného přiblížení a středový bod vyčkávání při 

nezdařeném přiblížení;
 [1]

 

 fiktivní body na trase letu. 

Samotná trať je v letových mapách a v paměti FMS. Povinností FMC je, aby měla tyto 

body nainstalované a co 28 dní aktualizované. Pilotova povinnost je se před letem 

ujistit, že body po trati jsou aktualizované.  

Trať kromě samostatných traťových bodů je doplňována i o další body. Jako jsou 

například: 
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Bod Fly-by waypoint- traťový bod zatáčky s předstihem. Jedná se o bod, kdy letadlo 

se musí dostat do stanovené polohy daného waypointu, tak aby nemuselo prudce 

zatáčet. Stanovily se body, kdy má docházet k postupnému manévrování letadla. 

Například stanovený waypoint má kurz 130°, ale my letíme po trati ze směru 090°, 

proto aby letadlo na daném bodu nemuselo měnit svůj kurz velkým poloměrem 

začátky je někdy před traťovým bodem bod fly-by waypoint, neboli bod kdy musí 

letadlo začít postupně točit, aby dosáhla na traťovém bodu patřičné poloze. Waypoint 

je daný na konkrétních souřadnicích určené zeměpisnou šířkou i délkou.  Tento typ 

bodu je upřednostňován pro všechny tratě SID a STAR v přesné prostorové navigaci 

P-RNAV. Je i na en-route. 

 

 

 

Obrázek č. 4 bod Fly-by 

Dalším bodem po trati je fly-over waypoint- Traťový bod zatáčky po přeletu. Je to 

bod, kdy se musí letět ve větší výšce před zahájením obratu. Filozofie je stejná jako u 

Fly-by waipointu, jen se jedná o výšku. Tento bod je využitý pro en-route navigaci pro 

systémy základní prostorové navigace B-RNAV. 

 

 

 

obrázek č. 5 bod Fly- over 

Traťové body lze volit a nastavovat pro navigaci po trati (en-route), nebo pro 

standardní odletové (SID) a příletové tratě (STAR) případně pro definování GNSS 

přiblížení. 

Na RNAV mapách není dán letadlu přesný kurz (heading), ale ukazuje se mu 

magnetický směrník (track), po kterém má pilot letět. Přesný kurz nemůže být na mapě 



16 
 

zobrazen z mnoha důvodů, jeden z nich je například snos větru, který snese letadlo z 

kurzu. 

Systém RNAV neobsahuje žádný monitorovací systém ani systém varování narušení 

těchto ochranných hranic. K zajištění co největší bezpečnosti jsou letadla vybavena 

zařízením ACAS neboli TCAS, které slouží k varování pilota před kolizí s ostatními 

letadly.  

 

 

 

 

 

obrázek č. 6 rozdíl letu tratě před RNAV a po RNAV 

Na obrázku číslo 6 jsou graficky znázorněny situace letu podle RNAV navigace a před 

RNAV. Trasa před RNAV je mnohem delší, letadlo spotřebuje více paliva a let je 

časově náročnější. V praxi bývá obtížné realizovat lety bez RNAV v neosídlených 

místech, jako jsou například pralesy a pouště v Africe, a země Nepal, Indie, Čína, 

Austrálie, Canada, Jižní Amerika apod.  

Je tedy snahou, aby všechna letadla v dnešní době mohla letět za podmínek RNAV po 

letových trasách, což usnadňuje let v náročném terénu.  

2.3 Způsob příletu RNAV a přiblížení pomocí RNAV (GNSS) 

2.3.1 Obecná filozofie 

Postup přiblížení podle přístrojů má pět fází: přílet, počáteční, střední a konečné 

přiblížení a nezdařené přiblížení. Jednotlivé úseky jsou definovány výškou, kurzem a 

polohou, začínají a končí v navržených fixem. Každé letiště má podmínky pro danou 

kategorii letadel (kategorie A - H) a dle jejich požadavků vytváří STAR mapy, podle 

kterých letadlo vykoná přiblížení. Kategorie jsou stanoveny hlavně z důvodu 

rozdílných rychlostí, přistávací hmotnosti a výkonů letadel. 
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obrázek č. 7 úseky přístrojového přiblížení 

Využití RNAV u příletových tratí má mnoho výhod. Nejvýznamnější je, že umožňuje 

pilotovi uvézt letadlo, dle použitých systémů, do optimálního profilu klesání. Piloti 

nemusí klesat po takzvaných "schodech", ale můžou díky volnoběžnému chodu motoru 

postupně dle úhlu přiblížení klesat z cestovní hladiny na konečné přiblížení. Díky 

tomu se ušetří na provozních nákladech. Postupný sestup nemá tak velký vliv na 

životní prostředí a má menší hlučnost. Další výhodou je usnadnění komunikace mezi 

pilotem a řídícími středisky, jelikož nedochází k vektorování, ale letadla jsou radarově 

sledovány a využívají traťové body (fixy). 

Nevýhodou RNAV i RNAV (GNSS) postupů je omezující flexibilita pro dispečery 

letového provozu z hlediska radarového vektorování.  

V prostorové navigaci rozlišujeme dva základní typy příletových tratí: 

a) Open RNAV STAR- tento druh přiblížení končí v poloze "po větru" daného okruhu, 

na úrovni FAF. Na konečné přiblížení jsou letadla radarově vektorování řídícím 

střediskem, anebo letadlo letí po předepsané trati na mapě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 8 open RNAV STAR 
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b) Closed RNAV STAR- tento typ přiblížení končí v bodě FAF, tudíž letadlo letí dle 

fixů z letové tratě rovnou do úseku konečného přiblížení pomocí přístrojového 

vybavení.  

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 9 closed RNAV STAR 

 

2.3.2 RNAV přílet 

Standardní příletový přílet (STAR) je definován kritérii navigační výkonnosti (RNP 1). 

U přiblížení se FMS přepíná na bodě FAF z modu RNAV do modu NAV (popřípadě 

modu HEADING nebo APP, záleží na konfiguraci letu a rozhodnutí pilota), kdy pilot 

pokračuje na sestup dle přístrojů ILS, VOR, nebo NDB (NDB a VOR nejsou P-RNAV 

ani B-RNAV přiblížení, proto se využívají až ve chvíli, kdy má pilot problém s 

zachycením ILS, nebo když je ILS nefunkční. Tyto prostředky nejsou tak přesné jako 

ILS, a proto jsou brány jako zálohové přiblížení). ILS přiblížení je v součastné době 

nejpřesnějším a nejvyužívanějším přiblížením.  

Popis obrázku číslo 10 STAR na RNAV letiště v Praze: 

Záhlaví 

1. Lokace letiště- název města a státu 

2. Typ příblížení a číslo přistávací a vzletové dráhy 

3. Jeppesen kod a ICAO kod letiště 

4. Název letiště 

5. Indexové číslo, datum aktualizace mapy 

6. Frekvence ATIS, pražského radaru, věže a země 

7. frekvence primárního navigačního zařízení aktivně používané na letišti 

8. kurz na finální přiblížení 
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9. sestupová nadmořská výška  Glide Slope v OM poloze pro přesné přiblížení 

nebo minimální výška bodu FAF (fixu konečného přiblížení) pro nepřesné 

přiblížení 

10.  Výška rozhodnutí DA (H) nebo minimální výška pro klesání MDA (h) pro 

přímé přistání 

11. výška letiště a bodu dosednutí  

12. minimální sektorová  bezpečná výška (MSA) 

13. Kompletní pokyny pro postup při nezdařeném přiblížení 

14. Společné umístění poznámek vztahujících se na postup přiblížení 

 

Půdorysný pohled 

15. směr, frekvence a název ILS/DME doplněn o morseuv kód 

16. bod konečného přiblížení s kurzem na dráhu 

17. Tabulka uvedení výšky se vzdáleností 

 

Profilový pohled 

18. profilový pohled s uvedení kurzů, výšek a vzdáleností od prahu dráhy  

19. Převodní tabulka profilu pro lepší přehlednost 

20.  Grafické znázornění rozhodného přibližovací světelné soustavy PAPI 

21. Počáteční pilotní akce ("nahoru a ven") pro nezdařené přiblížení 

 

Minima 

22. Rozhodující nadmořská výška DA (H) nebo min výšky pro klesání MDA (H)  

23. Poznámky vztahující se k přistání 
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obrázek č. 10 STAR na RNAV letiště Praha 
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2.3.3 RNAV (GNSS) přiblížení 

GNSS systém je celosvětově využíván hlavně pro traťovou navigaci. Postupný vývoj 

satelitní navigace, konkrétně zvětšení její přesnosti a spolehlivosti, umožnil vznik 

RNAV (GNSS) přiblížení, tedy přiblížení s prostorovou navigací pomocí GPS 

přijímače. Prvním takto zavedeným postupem bylo přístrojové přiblížení pouze s 

horizontálním vedením označené jako LNAV (NPA) a hodnota minimální výšky pro 

klesání (MDA) zůstávala přibližně stejná jako pro standardní NPA. Následně se do 

provozu zaváděla přiblížení LNAV/VNAV a LPV, každé dále umožňující zmenšení 

hodnot minim na přiblížení.
 [4]

 

GNSS není tak přesný jako přiblížení podle ILS, proto piloti vždy tam, kde je letiště 

vybaveno ILS přiblížením nevyužívají tento typ.  

Družicové přiblížení v součastné době využívá GPS a v budoucnosti se počítá s 

použitím družicového systému Galileo. 

Výhodou systému je, že pilot na FMS nemusí před FAF přepínat mód, ale pokračuje v 

předešlém nastavení. GNSS je P-RNAV přiblížení. 

Na obrázku číslo 11 je mapa pražského letiště. Jedná se o RNAV přiblížení pomocí 

GNSS na dráhu 06. V horním panelu jsou frekvence ATISu, pražského radaru, 

approach a věže. V druhém panelu jsou informace o minimálních výškách, kurzu, a 

také specifikace typu přiblížení  v našem případě RNAV (jakmile bude zaveden 

systém Galileo, bude v této kolonce daná frekvence).  

V České republice jsou RNAV (GNSS) přiblížením vybavena tyto letiště: LKPR, 

LKTB, LKVO, LKMT, LKKV. 

Patří mezi nejsnazší přiblížení, jelikož má minimální nároky na vybavení letadla i 

samotného letiště. 
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obrázek č. 11 přiblížení na dráhu 06 v Praze podle družicové navigace 

Dle srovnání obrázku číslo 10 s obrázkem číslo 11 jde názorně vidět rozdíl přesnosti 

mezi RNAV přiblížením a RNAV GNSS přiblížením. RNAV měl ILS 1 402 ft zato 

RNAV GNSS má výšku 1 590 ft a pro LNAV dokonce 1 600 ft v Praze na dráze 06.  

U dráhové dohlednosti jsou rozdíly obrovské. U RNAV přiblížení na ILS se jedná o 

750m a u RNAV GNSS dokonce o 1 700 m. 

LNAV / VNAV přiblížení s výškovým vedením 

LNAV  nepřesné přístrojové přiblížení  
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obrázek č. 12 mapa GNSS připlížení na dráhu 06 v Praze 

1) Úsek z IAF do IF – počáteční přiblížení  

Po přelétnutí bodu IAF (v Praze jsou tři varianty, jak se dostat na bod IF a to pomocí 

bodů IAF: BAROX, KUVIX, AKEVA - záleží ze kterého směru letadlo přiletí) by na 

úseku počátečního přiblížení následovalo přístrojové klesání ze 4 000 ft na 3 100 ft, 

což je navrhovaná minimální výška sektoru středního přiblížení. Tato výška vychází z 

minimální výšky pro radarové vektorování (MRVA) v daném sektoru . Bod IF je 

PR742.  

2) Úsek z IF na FAF – střední přiblížení  

Tento úsek je dlouhý 5 NM s minimální letovou výškou 1930 ft. Magnetický kurs je 

062°. Minimální výška nad překážkami je 150 m (492 ft). FAF je PR06F vzdálený od 

prahu dráhy 06 celkem 8,6 NM.  

3) Úsek FAF – MAPt – konečné přiblížení  

Jedná se o úsek, kde se letadlo vyrovná do směru dráhy a provádí klesání k prahovému 

bodu dráhy. Jsou čtyři druhy konečného přiblížení (viz praktická část prezentace).  

Po minutí bodu FAF ve výšce 1930 ft bude zahájeno klesání s úhlem 3°. Magnetický 

kurs je 062°. Stanovení minimální bezpečné výšky nad překážkami (OCA/H) není 

předmětem této práce.  
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obrázek č. 13 graficky znázorněný úsek mezi FAF a MAPt na letišti v Praze RWY 06 

 

2.4 Typy RNAV 

1. Základní typ RNAV (B-RNAV basic RNAV) 

2. Přesný typ RNAV (P-RNAV precision RNAV) 

 

V České republice je RNAV uplatněn: Nad FL95 musí být pro traťové lety vybavení 

B-RNAV. P-RNAV se používá například v Pražském TMA pro SID a STAR. 

 

2.4.1  B-RNAV 

Je základním typem prostorové navigace RNAV.  

Uplatnění: 

a) kontinentální prostor- na území Evropy pro všechny letadla nad třicet cestujících je 

B-RNAV povinný, podmínka pro uskutečnění letu B-RNAV nad kontinentem Evropy 

je vybavení letadla, které musí být vybaveno: palubním počítačem FMS a alespoň 

jedním zařízením DME/DME nebo VOR/DME a dalšími nezávislými senzory GPS, 

nebo INS/IRS.  

b) oceánské prostory a odlehlé oblasti (hory, pouště, pralesy)- povinné vybavení LRNS 

(long range navigation specification) 

Palubní navigační vybavení, které je klasifikováno jako B-RNAV musí splňovat 

požadavky navigační výkonnosti RNP 5. 
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Využití B-RNAV je při letu po trati definované pomocí RNAV bodů. Tento typ 

navigace musí splnit podmínky minimální přesnosti ±  5 NM (± 9,26 km) od osy tratě 

z 95% případů měření okamžité polohy.  

Minimální požadavky na systém B-RNAV jsou aktuální ukazatel polohy letadla na 

letové trati v rámci zeměpisné šířky a délky,  dále je nutno aktualizovat zobrazení 

směru, traťové rychlosti, vzdálenosti a času k aktivnímu bodu na trati (Waypoint), 

systém musí být schopen uložit minimálně 4 traťové body, a signalizovat poruchu 

systému RNAV.    

B-RNAV platí pro všechny lety podle přístrojů (IFR) provozované jako všeobecné 

letectví (GAT) podle procedur dle ICAO. V některých případech byla B-RNAV 

zrealizována také na některých SID a STAR za předpokladu, že:  

a) část tratě B-RNAV je nad minimální sektorovou výškou MSA/minimální letovou 

výškou MFA/minimální radarovou výškou pro vektorování byla vyvinuta v souladu s 

ustanovením kritérii PANS-OPS pro provoz po trati, 

b) počáteční část fáze postupů pro odlet je non-RNAV až do tradičního fixu za, kterým je 

v souladu s danými kriterii poskytnuta B-RNAV. 
[3]

 

V České republice se B-RNAV uplatňuje nad hladinu FL 95.  

Doporučuje se, aby systém měl možnost se připojit na autopilota. 

 

2.4.2  P-RNAV 

Je přesným typem prostorové navigace RNAV (Precision RNAV).  

 

Palubní navigační vybavení musí splňovat požadavky navigační výkonnosti RNP1. 

RNAV musí splnit podmínky přesnosti měření okamžité polohy letadla v rozmezí do ± 

1,0 NM (± 1,85 km) nejméně v 95% z letového času. 

 

Přesná prostorová navigace umožňuje letět po definovaných traťových bodech,  

využívá se ve všech fázích letu (počínaje odletovou tratí SID,  traťovými lety, v 

prostorech TMA, až po využití příletových tratí STAR a pro počáteční přiblížení na 
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přistání. P-RNAV nesmí být užíván pro konečné přiblížení na přistání, a nezdařené 

přiblížení, jelikož nesplňuje přesnostní požadavky směrové stability letadla). 

 

Tento typ prostorové navigace zlepšuje bezpečnost na přiblížení, zvyšuje provozní 

kapacitu  (proto rozestupy mezi letadly jsou u tohoto typu navigace sníženy) a lepší 

využití vzdušného prostoru za podmínek špatné viditelnosti na letišti při přiblížení, 

vhodným návrhem oddělení SID tratě od tratě STAR se ulehčuje pilotovi i 

pracovníkovi ŘLP pracovní zatížení, jelikož se zmenší potřeba radarového 

vektorování.  

Značnou výhodou je úspora paliva, vylepšení optimálního profilu letu, a snížení hluku. 

 

V České republice se P-RNAV aplikuje, jak ve vzdušném prostoru, pro plánování tratí, 

tak v prostoru letišť: 

a) TMA Ostrava 

b) TMA Brno 

c) TMA Praha 

d) TMA Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 14 RNAV SID RWY 04 LKMT 

 

Ne všechny letadla jsou vybavena zařízením FMS, které splňují podmínky P-RNAV. 

Pilot si vybere vhodnou SID/STAR, automaticky se mu nahrají z databáze cílové body 

tratě (waypoint) a na displeji se mu zobrazí v grafické podobě. Každý pilot, který létá s 

letadlem vybaveným P-RNAV navigací musí projít patřičným výcvikem. 
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LNAV (horizontální navigace) a VNAV (vertikální navigace)  

 

LNAV 

LNAV je prostorová navigace 2D pouze v horizontální rovině. 

LNAV přiblížení spadá pod Non-precision RNAV (GNSS) postupy, které je 

definované na minimální výšce pro klesání (MDA). 

LNAV poskytuje stejnou úroveň služeb jako je současná GPS standardních přiblížení. 

Výstupy FMC jsou v horizontální rovině obvykle ortodromickými tratěmi mezi 

zvolenými traťovými body. 

Letadlo může použít zařízení VOR, GPS, DME.  

LNAV může být doplněn o údaj o výšce letu 

 

VNAV 

VNAV je prostorová navigace ve 3D prostoru. 

VNAV je obsažen v postupu pro přiblížení podle přístrojů v rámci navigační databáze 

RNAV systému. Užití bývá i na provádění konečného přiblížení, jelikož VNAV je 

velice přesný (na některých mapách jsou vertikální zaměřovací body, takzvané VIP- 

vertical intercept point. VIP je poslední bod, na kterém musí být letadlo v ose na ILS 

před zachycením sestupové dráhy). 
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2.5 Úrovně RNAV  

1. 2D RNAV (prostorovou navigaci lze plánovat a provádět pouze v horizontální rovině) 

LNAV, 

2. 3D RNAV (Jedná se o prostorovou navigaci. Řízení je, jak ve vertikální, tak v 

horizontální rovině) VNAV, 

3. 4D RNAV (řízení je promítnuto do 3D prostoru a v čase) 

 

2.5.1 2D RNAV 

Palubní deska jednoduchého systému 2D RNAV obsahuje následující součásti: 

a) Navigační počítač (NCU- Navigation Computer Unit); 

b) blok řízení indikátorů (CDU- Condrol Display Unit); 

c) indikátor: CDI- ukazatel odchylky od kurzu (course deviation indicator), nebo  

               HSI- indikátor horizontálního zobrazení (horizontal situation indicator). 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 15 VOR/DME RNAV integrovaný navigační systém 

CDI signalizuje odchylku od tratě letu. Výchylka přepočtená na jednu tečku je 

odchylka od tratě 1nm, bez ohledu na vzdálenost k aktuálnímu traťovému bodu. Plná 

výchylka je 5nm odchylky od tratě a při přiblížení je plná výchylka odchylkou od tratě 

1,25nm (jedna tečka je 0,25nm). 
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Pilot si na letové trati zvolí traťové body pomocí zařízení VOR/DME, které spočítá 

vzdálenost a směr k danému bodu a končenou informaci zobrazí na HIS nebo CDI, 

jako otočný bod na trati. 

V předletové přípravě si pilot ověří, že jsou všechny RNAV systémy k dispozic a 

pracují bezchybně, podívá se znovu do letového plánu zkontroluje, jak cílové, 

náhradní, popřípadě ETOPS letiště, tak i letové cesty. Pilot dle letového plánu zadává 

do zařízení CDU jednotlivé waypointy. Musí si všechny vstupní informace 

zkontrolovat, jelikož systém není schopen rozpoznat popřípadě opravit zavedené údaje. 

Letadlo letící, z příkladu v obrázku 16, z WPT1 (letadlo letí na kurz majáku DTY) k 

WPT 2 (kde jakmile letadlo přeletí waypoint 1 přeladí se na maják POL a měří se od 

něj úhel 145° a vzdálenost 104 nm). Systém na základě polohy letadla vzhledem k 

majáku POL určí vzdálenost traťových bodů a kurz. 

Pilot udržuje letadlo na zadané trati dle zobrazených informací na zařízení HSI nebo 

CDI. 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 16 Let na trati RNAV 
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5.2.2 3D RNAV 

Řízení je, jak ve vertikální, tak v horizontální rovině. Jedná se o VNAV i LNAV. 

Palubní deska je vybavena ukazatelem odchylky od kurzu (CDI), indikátorem 

horizontální zobrazení (HDI) a Indikátorem SPI (Symbolic Pictorial Indicator), který 

dává pilotovi informaci, o kolik námořních mílí je letadlo odchýleno. 

 

2.5.3 4D RNAV 

RNAV 4D je schopen se orientovat v horizontální rovině, má schopnost navádění ve 

svislé rovině, a kromě toho má funkci časování.  

 

2.6 FMS  

Zefektivňuje navigaci, spotřebu paliva a snižuje zátěž posádky. Funkci RNAV v 

moderních letadlech realizuje FMC (Flight Management Computer), který během letu 

současně sleduje vedení po trati a další činnosti. I když se sestavy FMS u jednotlivých 

typů letadel liší, princip jejich funkce je stejný. 

FMS obsahuje: 

 Flight Management Computer System (FMCS)- počítačový systém pro řízení a 

optimalizaci letu, 

 Command display unit (CDU) 

 dva inerciální referenční systémy  (IRS- Inertial Reference Systems).
 
 

FMC spolupracuje kromě CDU i s ovládacími panely automatických systémů řízení 

AFCS (MCP), komplexního zobrazení EFIS (ECP), FADEC a SAŘL.  

Označení FMS znamená integraci všech těchto systémů pro automatickou navigaci, 

sledování po trati a sledování dalších funkcí. Provádí prostorovou navigaci 3D a je 

stanou budoucnosti i 4D (zeměpisná šířka a délka, výška a čas). Cílem je ekonomický 



31 
 

let. Zajišťuje centrální ovládání letadla v rámci zvolených parametrů trati a další 

úkony.
 [3]

 

Tento systém automatizuje širokou škálu úkonů za letu, čímž sníží zatížení posádky. 

Obsahuje navigaci (ETA, ETO, čas letu, odchylky od vytyčeného kurzu, stav paliva, 

východ a západ slunce, zeměpisný a magnetický kurz), výpočty (traťová rychlost, 

UTC čas, rychlost větru a jeho směr), letový plán (manuál pro vyhotovení LP, 

automatické generování LP, záložní LP, nouzový LP), databáze (letové trasy, letiště, 

navigační prostředky na letiště, SID, STAR, APP, komunikační frekvence, databáze 

požadovaných výkonů letadla a provozní údaje). Systém se musí aktualizovat, co 28 

dní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.17 schéma FMS 

CDU- Control Display Unit. Primární funkce je spojení mezi posádkou a počítačovými 

systémy letadla. V cocpitu jsou umístěné alespoň dvě CDU jedna pro kapitána a druhá 

pro FO.  

Skládá se z malého displeje a klávesnice, nebo z dotykové obrazovky. Je to v podstatě 

ovládací a zobrazovací jednotka, která pošle letový plán do systémů elektronických 

palubních přístrojů (EFIS), a multifunkčních či navigačních displejů. Před letem do 

zařízení pilot zadá polohu letadla, letiště odletu a cílové letiště, odpovídající procedury 

SID a STAR, a kompletně zpracovaný traťový let ( v systému jsou nainstalovány 

standardní tratě, proto pilotovi stačí zadat pouze identifikační znak tratě nebo pilot 

může trať vložit ručně).       
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obrázek č. 18 ovládací jednotka k systému FMS (CDU) 

Základní úkony FMS: 

 INIT REF- vkládání počátečních údajů pro IRS (Initialization Performance) 

 RTE- trať (route), údaje o letištích vzletu a přistání, veškeré potřebné informace pro 

RWY, popis tratě (traťové body a zvolené části tratě, výběr SID a STAR).  

 CLB - stoupání (climb), je zde plánovaná cestovní výška, rychlost omezení stoupání, 

ekonomická rychlost stoupání, signalizace otáček motoru při stoupání. 

 CRZ - směr (cruise), ukazuje okamžitou výšku letu, rychlost letu, údaj o 

předpokládaném množství paliva na cílovém letišti, optimální a maximální výšku letu 

pro hmotnost letadla, směr a rychlost větru. 

 DES- klesání (descent), je plánovaná cestovní výška, údaje o omezení klesání, 

ekonomická rychlost klesání, signalizace otáček motoru při klesání. 

 DIR INTC -  zobrazení možnosti letět z aktuální polohy na různé body tratě anebo z 

bodů, které jsou mimo trať. 

 DEP / ARR - odlet / přílet (deparature / arrival) možnost nastavení, nebo změny 

postupů odletu či příletu. 

 HOLD- vyčkávání, jsou zde zobrazeny a nabídnuty možnosti vytvoření vyčkávacích 

míst. 

 PROG- tato stránka zobrazuje navigační informace a aktivní data jako např. optimální 

a maximální letovou hladinu, průběh letu, navigační údaje včetně otočných bodů, 

ETA, zbytek paliva. 

 N1 LIMIT - zobrazení limitu tahu 
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2.7 Navigační prostředky RNAV 

Navigace je realizována různými způsoby, od nejjednoduššího navigačního prostředku 

DME/VOR až po různé druhy navigačních systémů GNSS. Nejčastěji využitým 

systémem, který stanový polohu je využívám palubní navigační počítač FMS. 

V součastné době jsou k dispozici pro prostorovou navigaci RNAV různé typy 

navigačních zařízení, které jsou charakterizovány stupni složitosti a mají široké 

spektrum možností. 

obrázek č. 19 vstupy do systému FMS, který vykoná let RNAV 

 

VOR 

VKV všesměrový radiomaják- určuje letadlu směr vůči danému majáku.  

Typy zařízení VOR: 

 VOR- je vysílač, který umožňuje letadlu určit azimut k majáku pomocí dvou 

signálů. Je na kmitočtu 108,00 - 117,95 MHz. Dosah pozemního zařízení VOR je 

přibližně 200 km. Nevýhoda: výskyt bouřek zhoršuje přesnost zaměření; celkově 

nepřesné měření  ± 1°  

 VOR/DVOR- (Doppler-VOR) je přesnější a modernější verzí pozemního zařízení 

VOR (přesnost až o jeden řád lepší).  Lépe odolává rušivým vlivům jako například 

bouřka. Pozemní vysílač je vybaven dvěma druhy antén. Směrovou (vysílá 

harmonický signál na nosném kmitočtu) a všesměrovou anténou, kterou je vysílán 

referenční signál, který přenáší základní informace do měření VOR. Dosah zařízení 

DVOR bývá přibližně 350 km. Zařízení je P-RNAV 

VOR/ ILS- Indikuje pilotem předem nastavený směr k úhlové odchylce letadla. 
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VOR/DME 

Je jedním z nejjednodušších systému prostorové navigace je spojení všesměrového 

majáku a palubního dálkoměru.  

Spadá pod typ B-NAV (posádka dostává informaci o vertikální odchylce od tratě v 

intervalech přiměřeně každou 1 NM na rozdíl od horizontální odchylce od tratě, kterou 

získává nepřetržitě. Posádka proto musí klesat plynule a co 1NM kontrolovat výšku, 

nebo může klesat po schodech- step down FIX).   

Je kombinací radionavigačního majáku VOR a zařízení na měření vzdálenosti DME.  

VOR/DME pracuje na principu přijetí signálu z radiomajáku VOR, radiálu, na kterém 

se nachází letoun a pomocí DME se zjistí vzdálenost od radiomajáku, z těchto 

informací se určí poloha letadla. Pilotovi se navigační údaj pro let k danému bodu na 

trati zobrazuje v multi-senzorovém systému FMS. 

Letadlo musí být vzdáleno od zařízení maximálně na 50NM (93km), tak aby zařízení 

zajišťovala potřebnou úroveň přesnosti pro základní RNAV. Přesnost navigace záleží 

především na přesnosti měření úhlu VOR. 

Pro získání povolení na provoz RNAV, musí VOR/DME mít možnost zadat do 

systému minimálně tři použité body tratě.  

 

DME/ DME 

Je jedním z nejpřesnějších zařízení, dosahuje stupně přesnosti P-RNAV.  

Pro stanovení polohy měří šikmou vzdálenost získanou z minimálně dvou pozemních 

stanic DME, občas není možné zajistit pokrytí DME/DME ve všech potřebných 

výškách a v takových případech se zařízení  dá nahradit pomocí VOR/DME. 

 Jeho přesnost je srovnatelná s přesností GPS. Tento systém měří vzdálenost ke dvěma 

odpovídačům DME.  
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GPS 

Více o GPS na straně 44. 

INS  

INS inerciální navigační systém (Inertial navigation system) pracuje na principu 

precesního pohybu, který získáme z údajů akcelerometrů, nebo laserového gyroskopu 

(záleží na typu vybavení letadla) umístěného na stabilizované rovině letounu. Měří 

zrychlení, které vzniká při pohybu letadla, pomocí zdrojů umístěných v gyroskopicky 

stabilizované základně. 

Inerce počítá polohu a pohyb letadla, měří ve které ose letadlo zrychluje. 

Body na trati se programují před vzletem, poté systém vede letadlo po zadané trati letu. 

Pilot může do systému i během letu zadat nové body po trati, popřípadě trať změnit a 

nastavit novou.  

Nevýhoda inerciálního systému je nepřesnost, která se snižuje v průběhu času od 

poslední korekce, proto má většina letadel zdvojený až ztrojený systém, kde se pak 

hodnoty průměrují a zvyšují přesnost. 

IRS 

Inerciální referenční systém, se skládá ze soustavy laserových setrvačníků a 

akcelerometrů. Před začátkem letu se do přístroje zadá zeměpisná poloha letadla 

(zeměpisná šířka a délka). Akcelerometry a setrvačníky pak měří pohyby letadla a díky 

nich je systém schopen vypočítat aktuální polohu, trať i traťovou rychlost. IRS musí 

být třikrát zálohovaný, a za letu se naměřené hodnoty neustále porovnávají, pokud se 

zaznamenají jiné údaje, indikuje systém pilotovi varovný signál.  

FMS 

Více o FMS na straně 30.  
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2.8 Výhody navigace RNAV 

 

1. větší bezpečnost letu 

2. snížení rozestupů mezi letadly, 

3. možnost zkrácení tratě (nelétá se maják-maják, ale po trati jsou definované body: 

track to point, waypoint nebo rádius to point.) 

4. možnost zkrácení tratě vede ke značnému ušetření paliva a času,  

5. umožňuje tvorbu vhodných obletových tratí (vyhýbá se koncovým oblastem s 

hustým provozem) 

6. účinnější využívání vzdušného prostoru (RNAV umožňuje tvorbu paralelních tratí) 

7. usnadňuje volbu vyčkávacích prostorů i mimo pozemních navigačních zařízení 

(VOR, NDB, DME), 

8. nevyžaduje lety od jednoho bodu pozemní infrastruktury ŘLP k dalšímu tam, kde to 

není nutné, tím se usnadní práce, jak řídícím letového provozu, tak pilotům a hlavně se 

uvolní frekvence, 

9. možnost letu zdvojenými nebo paralelními tratěmi, 

10. snížení hlukové zátěže měst, 

11. zvýšení kapacity vzdušného prostoru, 

12. snížení počtu leteckých navigačních zařízení. 
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2.9  Úrovně navigační výkonnosti RNP 

 

RNP- požadovaná navigační výkonnost (Required Navigation Performance)  

Vyjadřuje maximální hodnotu přípustné chyby měření polohy ve vzdušném prostoru s 

daným navigačním zabezpečením.
 [4] 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 20 rozdělení RNP APCH 

Nemusí být neustále pokrytí radarem, oproti RNAV, kde musí být radarové pokrytí. 

Oproti RNAV navigace RNP obsahuje požadavek "on board monitoring and alerting". 

 

Úrovně RNP: 

RNP 1 je přesnost navigačních prostředků do 1 NM (±1,85 km) na každou stranu od 

osy letadla, kdy se letadlo musí nacházet uvnitř prostoru s 95% letové doby. Tento typ 

našel nejefektivnější uplatnění v letištní oblasti. Jedná se o sestup ze vzdušného 

prostoru požadované trati ATS do prostoru letiště a naopak.  

RNP 4 je přesnost navigačních prostředků do 4 NM (±7,4 km) na každou stranu od 

osy letadla, kdy se letadlo musí nacházet uvnitř prostoru s 95% letové doby. Nejčastěji 

se jedná o lety po trati ATS v kontinentálním vzdušném prostoru s velkým provozem. 
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V novém PBN manuálů se plánuje zavézt RNP 4 pro lety nad oceány a nad odlehlými 

oblastmi, namísto RNP 12,6. 

RNP 12,6 je přesnost navigačních prostředků do 12,6 NM (±23,3 km) na každou 

stranu od osy letadla, kdy se letadlo musí nacházet uvnitř prostoru s 95% letové doby. 

Používá se u letů nad oceánským vzdušným prostorem (Atlantický oceán), kde je 

snížená úroveň zabezpečení navigačními prostředky a hustý provoz, proto zajišťuje 

omezenou optimalizaci tratí.  

RNP 20 je přesnost navigačních prostředků do 20 NM (±37 km) na každou stranu od 

osy letadla, kdy se letadlo musí nacházet uvnitř prostoru s 95% letové doby. Lety nad 

kontinentálním a oceánským vzdušným prostorem leteckých tratí s malým provozem. 

Například lety nad Pacifickým oceánem. 

 

Praktické příklady: 

Basic-RNP1 se používá pro příletové a odletové procedury na letištích se sníženým 

nebo středním provozem. 

Precision-RNP1 APP slouží pro přibližovací procedury úseku počátečního, středního 

a nezdařeného přiblížení (na konečné přiblížení musí být hodnota TSE ± 0,3 NM ).  

RNP je přístrojové přiblížení, pro které musíte mít speciální výcvik a nebo zařízení k 

použití. 

 

2.10 RNP RNAV 

Hlavním cílem zavedení RNAV navigačního systému je zvýšení bezpečnosti letu a 

kapacity daného segmentu vzdušného prostoru. Systém má deset druhů přesnosti 

RNAV1-RNAV10, kdy se letadlo musí nacházet uvnitř prostoru po 95% letové doby 

(například RNAV10 znamená, že letadlo se musí nacházet uvnitř prostoru 10NM na 

každou stranu od této osy trati; RNAV1 pak na 1NM na každou stranu od osy této 

trati.) 
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RNAV má systém monitorování přesnosti a systém varování porušení požadované 

přesnosti. Ten zaručí, že se letadlo bude nacházet uvnitř RNAV/RNP oblasti pod 95% 

doby letu a s jistotou 99,999% bude posádka varována, pokud dojde k narušení oblasti. 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 21 grafické znázornění rozdílu mezi RNP a RNP RNAV 

RNP RNAV přináší značnou část výhod ať už to je snížení vertikálních a horizontální 

vzdáleností, více přímých tratí či vytvoření více duálních a paralelních tratí s cílem 

zvýšení kapacity vzdušného prostoru tak umožní i vytvoření nových postupů přesného 

přiblížení. 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 22 Optimalizace trasy RNP 

Ke své činnosti RNP využívá systém GNSS. 
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3. Systémy družicové navigace GNSS 

 

3.1 Obecná filozofie 

 

GNSS- Globální družicový navigační systém (Global Navigation Satellite System). 

Je služba umožňující určit polohu, rychlost a čas, s celosvětovým pokrytím za pomoci 

družic. 

Uživatelé služby GNSS používají malé elektronické přijímače, velikosti mobilních 

telefonů, které na základě času vyslaného radiového signálu z družic určují vzdálenost 

vypočtenou rozdílem mezi vysílacím a přijímacím signálem daného segmentu (letadlo, 

loď, auto) od družice. Reálnou polohu např. letadla přijímač určí rozdílem polohy 

družice v daném okamžiku od zachycení signálu přijímače.  

Přesnost systémů určení polohy bývá v rozmezí desítek až jednotek metrů a určení 

polohy řídících segmentů je na centimetry přesný. 

Vojenské systémy GPS a GLONASS nedávají záruku, že budou plně využitelné k 

civilnímu provozu. Ať už se jedná o jejich přesnost, nebo zaručení stabilního signálu. 

Právě nový družicový systém Galileo je primárně navržen pro řízení v civilním 

provozu.  

 

Princip činnosti GNSS 

Systém GNSS má tři základní části: 

 kosmický 

 řídící 

 uživatelský 

 

 

Kosmický segment    

   obrázek č. 23 struktura GNSS 

 Kosmický segment má dohromady třicet dva družic, z tohoto počtu jich je osm 

záložních. 

 Operačních družic je dvacet čtyři a jsou umístěny na šesti eliptických oběžných 

drahách, po nichž se pohybují podle zákonů nebeské mechaniky (Keplerovy zákony), 

ve výšce 20 180 km nad Zemí.  Doba oběhu družice kolem Země je 11 hodin 
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58 minut. Životnost jedné družice je přibližně 7 až 10 let. Satelity musí obíhat Zemi 

šikmo k rovníků, proto se musí pohybovat rychleji než Země. 

 Záložní družice jsou celkem tři ve vesmíru a pět na zemi, které jsou schopny být 

vyneseny při poruše nějakého segmentu na oběžnou dráhu do jednoho dne. 

 Každá družice je vybavena přijímačem, vysílačem, atomovými hodinami (pro 

správné načasování, které pracují s UTC časem) a řadou přístrojů, které slouží pro 

navigaci nebo jiné speciální úkoly. Družice přijímá, zpracovává a uchovává informace 

předávané z pozemního řídícího centra, na základě kterých koriguje svoji dráhu 

raketovými motory, sleduje stav vlastních systémů a podává o těchto skutečnostech 

informace zpět do řídícího centra.
 [4] 

 V podstatě družicový navigační systém pracuje na stejném principu jako DME. 

Přijímač měří čas vyslaného radiového signálu z vysílače v satelitu, a na základě 

znalosti rychlosti šíření vln, přesné polohy satelitu na orbitu určí vzdálenost mezi 

přijímačem a vysílačem a zaznamená polohu. Poloha se vypočte z průsečíku průměrů 

kružnic, které jsou vykresleny na obrázku 12 kolem satelitů. 

 

 

 

 

 

obrázek č. 24 určení polohy přijímače 

Řídící segmenty  

 Cílem je monitorování funkcí každé družice, sledování a výpočet dráhy družice, 

komunikace a zajištění přesného chodu atomových hodin na družicích.  

 Řídící segmenty tvoří pět monitorovacích stanic (Diego Garcia, Ascension Island, 

Hawaii, Kwajalein) a 3 pozemní řídicí stanice, které spolupracují s hlavní řídicí stanicí 

v Colorado Springs MCS (Master Control Station), která shromažďuje data z 

monitorovacích stanic a centrálně je zpracovává.
[6]

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 25 rozmístění části řídicího segmentu GPS ve světě 
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Uživatelský segment  

 Uživatelský segment se skládá z antény, přijímače GNSS, navigačního počítače a 

displeje. Zařízení získá informace o čase, poloze a zdánlivé vzdálenosti.   

 

Rádiové vysílání 

 Všechny družice vysílají rádiové vlny, které přijímač formou signálu zachycuje. 

Každý typ GNSS systému pracuje na vyhrazeném kmitočtovém pásmu dané frekvence, 

aby se systémy navzájem neovlivňovali, nerušily, a aby nemohlo dojít k zachycení 

jiného signálu, než přijímač vyžaduje. Samostatné systémy pak jednotlivé družice 

odlišuje pomocí kódové nebo frekvenční metody. 

 

 Kódová metoda- Uživatel na daném přijímači zachycuje různé kódy, který vysílá 

družice. Signály ostatních družic přijímač taktéž zachytí, ale v podobě šumu, u 

dobrých přijímačů už nezachytí nic, kromě daného kódu. Kódy se vysílají na stejné 

frekvenci. Tento systém využívají GPS a Galileo. 

 Frekvenční metoda- princip je obdobný jako u kódové metody, výhradní rozdíl bývá 

však v tom, že družice vysílá kódový signál na různých frekvencích. Toto využívá 

systém GLONASS a různé systémy GNSS. 

 

 

Využití GNSS 

 Navigace v dopravě(lodě, letadla, silniční navigace), 

 sledování pohybů zemských desek, 

 určování polohy bodů s vysokou přesností až do 5 mm, 

 geodézie, 

 navádění řízených střel na cíl s přesností 20 cm, 

 zemědělství atd. 

 

Výhody systému GNSS 

 Celosvětové pokrytí, 

 vysoká přesnost, 

 navigační systém je k dispozici 24 hodin denně. 



43 
 

 

Globální družicové polohové systémy (GNSS): 

 Americká  FAA- WAAS (Wide Area Augmentation System)- GPS 

 Evropský  EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)- 

   Galileo, 

 Čínský  SNAS- Compass 

 Ruský   SDCM- Glonass 

Regionální autonomní družicové polohové systémy: 

 Japonský   MSAS, QZSS  

 Kanadský  CWAAS 

 Francouzský   DORIS 

 Indický   GAGAN, IRNSS 

Indie a Čína se plánují začlenit do systému GNSS. 

 

obrázek č. 26 rozdělení družicových systému 
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3.2 GPS 

3.2.1 Obecná filozofie 

Globální systém měření polohy (Global positioning system).  

 Družicová soustava obsahuje dvacet čtyři satelitů a tři záložními satelity vyrobené 

firmou Rockwell International, satelity jsou v šesti různých oběžných drahách po 

čtyřech různých družicích, ve výšce 20 200 km nad zemským povrchem. Jsou vůči 

zemskému povrchu nakloněny k rovině rovníku o 55°. Pracují na Dopplerově jevu. 

 Každý uživatel může nad sebou pozorovat součastně pět až devět těchto družic, z 

nichž každý je alespoň 5° nad jeho horizontem.
 [7]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.27 rozmístění orbit GPS okolo Země 

 Každý satelit obsahuje dvoje atomové hodiny, a na základě zprůměrovaných 

hodnot se s vysokou přesností řádově nanosekund určuje vzdálenost a přijímač 

používá křemíkové hodiny (atomové hodiny se pohybují v ceně až 100 000 dolarů). 

Pro napájení vysílačů jsou na satelitu solární panely. 

 Z každého místa na zemi za dobrých meteorologických podmínek lze vidět až 12 

družic. 

 

3.2.2 Princip GPS 

Každá družice vysílá informace o své poloze, přesný čas z atomových hodin a dále 

přibližné polohy ostatních družic. Přijímač, který musí mít přímou viditelnost na 

oblohu, pak pro výpočet polohy využívá časového rozdílu mezi okamžikem vyslání a 

okamžikem přijmutí dat. Pokud takto získá a zpracuje data ze tří družic, dokáže určit 

zeměpisnou šířku a délku (tvz. 2D poloha). Pro výpočet nadmořské výšky je pak 

potřeba signál ze satelitů čtyř (tvz. 3D poloha). Díky ostatním satelitům se výpočet 

více zpřesňuje.
 [8] 
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Systém je tedy schopen určit v třírozměrném prostoru polohu  na zemi bez ohledu na 

denní dobu, či nepříznivost počasí.  

Běžným přijímačem je zachycení přesnosti určení polohy uživatele 5 až 10 metrů, při 

optimálních podmínkách až 3 metry (otevřený, rovný terén). 

Služby GPS 

Systém nabízí uživatelům dvě základní služby a to: 

SPS- ( Měření polohy při standardní/ běžné přesnosti - Standard positioning service). 

Měření polohy při běžné přesnosti, tato služba je volně přístupná každému uživateli. 

Pracuje  nosném kmitočtu 1 575,42 MHz (L1). 

PPS- ( Je služba přesného měření polohy GPS- precise positioning service) je to 

dokonalejší forma služby SPS. Pracuje na dvou nosných kmitočtech a to 1 575,42 

MHz a  1 227,6 MHz součastně). Je poskytována autorizovaným uživatelům například 

ozbrojené složky, armáda státu NATO.  

Využití GPS v letectví 

GPS využívají piloti jako navigační prostředek. GPS by měla být vybavena Jappesen 

databází, což je databáze významných bodů, letových tras, zakázaných zón, 

omezených prostorů v letovém vzdušném prostoru. Databáze se musí průběžně 

aktualizovat (co 28 dní), pokud chce pilot provádět celkovou navigaci jen na základě 

GPS. Moderní GPS jsou vybaveny vizuálním i akustickým varováním posádky, při 

vzlétnutí například do zakázaného prostoru. 

 

3.2.3 Budoucnost GPS 

Plánuje se do roku 2017 vypustit třetí generaci GPS satelitů. Jsou to vylepšené 

kosmické složky, a systémy. Nové satelity, kromě určování polohy a běžného využití, 

získají i schopnost přenášet zašifrovaný vojenský signál. Dále se plánuje zdokonalit 

atomové hodiny o nejnovější generaci gyroskopů nebo akcelerometrů. 
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3.3 Galileo 

 

3.3.1 Obecná filozofie  

 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový 

polohový systém (GNSS), který by měl být obdobou amerického systému Navstar 

GPS a ruskému systému GLONASS. Jeho výstavbu zajišťuje Evropská unie (EU) 

reprezentovaná Evropskou komisí (EC) a Evropskou kosmickou agenturou (ESA). 

GNSS Galileo měl být původně provozuschopný od roku 2010, dle nových plánu je 

nejbližší rok spuštění naplánován na rok 2018.
 [9]

 

 Projekt je pojmenován podle vědce Galilea Galileiho, a sídlí od roku 2012 v Praze.  

Systém Galileo bude přesnější než systém GPS, umožní držiteli přijímače signálu určit 

polohu s přesností do jednoho metru, a proto bude obsažen v civilním využití letecké 

dopravy. 

 Družicová soustava bude obsahovat 30 satelitů z toho jsou tři záložní satelity. 

Satelity budou ve třech různých oběžných drahách po devíti aktivních družicích a 

jedné záložní družici, aby mohl být systém při selhání jedné z družic okamžitě doplněn 

a uveden do provozu, tak rychle aby doba náhrady byla co nejkratší. Družice jsou ve 

výšce 23 222 km nad zemským povrchem (což je zhruba o 2 700 km výše než je tomu 

u systému GPS), to by mělo zajistit větší viditelnost družic. Jsou vůči zemskému 

povrchu nakloněny k rovině rovníku o 56°. Životnost jedné družice se odhaduje na 2 

roky. 

 

3.3.2 Princip Galileo 

Družice využívají frekvence v rozmezí od 1,1 do 1,6 GHz. Všechny družice vysílají na 

stejných frekvencích L1 (1 575,42 MHz). Proto při připojení musí uživatel přidat kód, 

díky němuž přijímače následovně rozpoznají o jakou družici se jedná. Právě pomocí 

kódu, který vysílá družice, se vypočítá poloha objektu na zemi a to tím, že se měří 

doba, za kterou signál urazil vzdálenost mezi danou družicí a přijímačem. Pokud se 
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kódy, které vysílá družice a snímá přijímač, shodují došlo k identifikaci družice a ta 

určí polohu. V opačném případě přijímač zkouší přijatý kód porovnávat s kódem jiné 

družice tak dlouho, dokud neuspěje. 

K určení přesné pozice je zapotřebí minimálně čtyř satelitů. 

Princip v letectví bude založen na podstatě určování pozice letounu a tejně tak i 

určování možné odchylky, sílu šumu nebo identifikaci chyb letové cesty. 

Služby Galileo 

Systém bude schopen poskytnout široké uplatnění nejen v celkové dopravě ale i v  

průmyslu, zemědělství, civilní ochraně, stavebnictví či bankovnictví. 

Mezi jeho základní služby spadají: 

Základní služba- pro uživatele je tato služba zdarma a je volně dostupná. Signál se 

bude pohybovat ve dvou kmitočtových pásmech: 1 164 - 1 214 MHz a 1 563 - 1 591 

MHz. Uživateli je dána možnost díky dohodě o kompatibilitě s americkým systémem, 

zachytit zároveň i signál GPS. Proto tyto systémy spolu spolupracují a dávají tak 

uživateli velikou přesnost. 

Komerční služba - Jedná se o chráněný signál, který bude šifrován s důrazem na 

bezpečnost.. Plánované využití bude pro armádu. 

Vyhledávající a záchranná služba - bude se jednat výhradně o službu nouzové 

lokalizace v rámci spolupráce s celosvětovým družicovým záchranným systémem. Zde 

je možnost oboustranné komunikace. 

Veřejná regulovaná služba- Je opatřen dalšími dvěma šifrovanými signály, pro 

zajištění bezpečnosti a snahy o zabránění rozšíření se informací do veřejného sektoru. 

Jedná se výhradně o budoucí využití u řízení letového provozu. 

 

 

 



48 
 

3.3.3 Historie a budoucnost systému Galileo 

V roce 2005 byla na orbit vynesena první družice, pojmenována Giove-A, o tři roky 

později byla vynesena další družice Giove-B. V roce 2011 byli na oběžnou dráhu 

dodány dva satelity Galileo a o rok později byla vynesena družice jménem David, 

která provedla první zaměření cíle s přesností na 15 metrů (přesnost se zvyšuje s 

počtem přibývajících satelitů, proto tento výsledek nabyl překvapivých hodnot skvělé 

přesnosti). 

V roce 2014 systém Galileo přešel o dvě kompletně nové družice a to tím že ruská 

raketa  vynesla družice na špatnou oběžnou dráhu. Je technicky nereálně družice vrátit 

do správného orbitu, a proto jsou družice považovány za ztracené, i když navázali 

spojení s řídícím střediskem v Darmstadtu. 

V průběhu roku 2015 by mělo být na orbit dopraveno celkem 18 družic. Družice jsou 

aktuálně připraveny k vynesení do kosmického prostoru, ale z technického selhání 

umístění předešlých družic, které byli dány na jiný orbit, je start pozastaven do doby 

vyšetření příčin. 

Systém by měl být uveden do provozu mezi rokem 2019 a 2020 v celkovém počtu 30 

družic.   
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3.4 GLONASS 

3.4.1 Obecná filozofie  

 Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma. Jedná se o globální družicový 

polohový systém (GNSS) vyvinutý v bývalém sovětském svazu a nyní provozován 

ruskou armádou. V civilním užití je eliminován, výhradně je tento systém použit ve 

vojenství.  

Jedná se o pasivní dálkoměrný systém, kde každá družice vysílá na jiném kmitočtu v 

UKV pásmu 1 602,562 až 1 615,5 MHz nebo 1 246,4735 až 1 257,364 MHz. 

 Družicová soustava obsahuje 24 satelitů z toho jsou tři záložní satelity. Satelity jsou 

ve třech různých oběžných drahách po sedmi aktivních družicích a jedné záložní 

družici. Družice jsou ve výšce 19 100 km nad zemským povrchem (což je níže než u 

systému GPS). Jsou vůči zemskému povrchu nakloněny s inklinací 64,8°. Přesnost je u 

tohoto systému ± 10 m. 

 Výhodou GLONASS oproti GPS je modernější systém, který umožňuje menší 

odchylku a má novější satelity. Dále jsou družice rychlejší o 43 minut v oběhu kolem 

zeměkoule a díky aktualizovanému software i přesnější vůči GPS. 

 

 

 

 

 

obrázek č. 28 rozdíl mezi systémem GLONASS (3 orbity) a GPS (6 orbitů). 
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3.4.2 Princip činnosti GLONASS 

Pracuje na frekvenčním metodě rádiového vysílání.  Každá družice vysílá stejné kódy 

na jiné frekvenci, což vyžaduje velký počet volných frekvencí. Nevýhodou jsou 

vznikající interference vlnění při šíření radiových vln a obtížná interoperabilita mezi 

různými systémy GNSS.
 [11]

 

 

3.4.3 Budoucnost systému GLONASS  

Systém bude nahrazen evropským systémem Galileo. 

 

 

Aby se jednotlivé systémy GNSS vzájemně nerušily má každý podsystém vyhrazenou 

frekvenci, anebo mají systémy smluvní dohodu o způsobu vysílání na stejné frekvenci.
 

[11]
 

V současnosti jsou Mezinárodní telekomunikační unií rezervována pro RNSS tato 

pásma kmitočtů: 

 

1 563,420 – 1 587,420 MHz – GPS L1 

1 215,600 – 1 239,600 MHz – GPS L2 

1 592,952 – 1 620,610 MHz – GLONASS G1 

1 237.827 – 1 261,600 MHz – GLONASS G2 

1 287,696 – 1 591,788 MHz – ENSS E1 (Galileo) 

1 559,052 – 1 563,420 MHz – ENSS E2 (Galileo) 

1 215,068 – 1 215,600 MHz – ENSS E3 (Galileo)
 [10]
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4. Způsob tvorby výukové prezentace  

 

Výukovou prezentaci jsem vytvářela v programu Microsoft Office PowerPoint 2007. 

Celkem jsem vytvořila čtyři prezentace, které mohou být použity pro výuku ke studiu 

na VŠB jako moduly pro teorii ATPL předmětu Navigace III.   

 Jednotlivé výukové prezentace mají průměrně 50 snímků. Každá z těchto prezentací 

obsahuje obecnou filozofii, princip činnosti a uplatnění v letectví. 

Jsou to prezentace na téma FMS, GNSS, RNAV a přílet RNAV a přiblížení RNAV 

(GNSS). Obsah prezentací vychází z teoretické bakalářské práce, ale je doplněn o 

mnohem více informací, obrázků a animací.  

Mým cílem bylo znázornit budoucím studentům danou problematiku co 

nejjednodušším způsobem, a proto jsou jednotlivé prezentace rozděleny a popsány 

samostatně. Pro lepší znázornění jsem vytvořila velké množství animací. Animace jsou 

pohyblivé a doprovázené textem.  

Prezentace je přiložena jako příloha k bakalářské práci na CD spolu s praktickou částí 

bakalářské práce. 
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo vytvořit výukovou prezentaci pro část modulu 062 Navigace III. 

v programu PowerPoint. 

Na závěr bych chtěla podotknout, že RNAV se stala díky velkému množství výhod 

nepostradatelnou součástí navigace, dle které létá převažující množství moderních 

dopravních letounů. Využití výhod jako jsou zkrácení letové tratě, větší flexibilita 

výběru tratí, efektivnější využití kapacity vzdušného prostoru a hlavně snížením 

nákladů na palivo a snížení doby letu se stala RNAV nedílnou součástí každodenního 

leteckého provozu. 

Systémy GNSS jsou stále v procesu zdokonalování a jsou tedy systémy budoucí 

navigační přesnosti. Dlouho očekávaný družicový systém Galileo by měl být uveden 

do provozu v roce 2018. 
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6. Seznam použitých zkratek: 

A/T    autothrottle    automatizace tahu motorů 

ACAS   Airborne Collision Avoidance System  palubní proti srážkový systém 

APP   approach     přiblížení 

ACT   air traffic control    řízení letového provozu 

ATS   Air Traffic Services   letové provozní služby 

B-RNAV   basic RNAV    základní typ RNAV  

CDI    Course deviation indicator   ukazatel odchylky od kurzu 

CDU   Control Display Unit   blok řízení indikátorů 

CTR   Control zone    řízený okresek 

DME   Distance Measuring Equipment  palubní dálkoměrné zařízení 

EFIS   Electronic Flight Information System  Elektronický letový informační 

         systém 

ETA   Estimated Time of Arrival   čas předpokládaného příletu 

ETO   Estimated time over significant point  předpokládaná doba nad  

         význačným bodem 

FADEC   Full Authority Digital Engine  plně automatická řídící jednotka 

         motoru 

FAF   Final Approach Fix    Fix konečného přiblížení 

FL    flight level    letová hladina 

FMCS   Flight Management Computer System  Počítač pro řízení letu 

FMS   Flight Management Systems   systém optimalizace letu 

GAT   General Aviation    všeobecné letectví 

GNSS   Global Navigation Satellite System  Globální navigační satelitní  

         systém 

GPS   Global positioning system    Globální systém měření polohy 

HSI    horizontal situation indicator   indikátor horizontálního  

         zobrazení 

IAF    Initial Approach Fix   Fix počátečního přiblížení 

IAS    Initial Approach Segment    úsek počátečního přiblížení  

ICAO   International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace pro  

         civilní letectví 

IDF    Initial departure fix    fix počátku odletu  

IF    Initial Fix    Fix středního přiblížení 

IFR    instrument Flight Rules   pravidla pro let podle přístrojů 

ILS    instrument landing system   systém pro řízení přesného  

         přiblížení na přistání 

INS    inertial navigation system   inerciální/ inerční navigační  

         systém klasické konstrukce  

IRS    inertial reference systems   inerciální/inerční systém druhé 

         generace (osazené laserovými 

         fyroskopy) 

LNAV   Lateral Navigation    navigace v horizontální rovině 

LORAN-C   Long Range Navigation   LNZ daleké/ dálkové navigace 

LRNS   Aeronautical Radio Navigation Service  Letecká radionavigační služba 

MAHF   Misses approach holding fix    Fix vyčkávání při nezdařeném 

         přiblížení  

MCS   master control station   hlavní řídící stanice 

MDA   Minimum Descend Altitude   minimální výška klesání 

MFA   Minimum flight altitude   minimální letová výška 

MSA   Minimum Sector Altitude   minimální sektorová výška 

NCU   navigation computer unit   navigační počítač 

NDB   Non-Directional Beacon   maják se všesměrovým  

         vyzařováním  

NM    Nautical Mile    námořní míle 

P-RNAV   precision RNAV    Přesný typ RNAV 

RNAV   area navigation    prostorová navigace 

RNP   Radio Navigation Performance  Výkonnost radionavigačního 

         zařízení 

RNP   required Navigation Performance  požadovaná navigační výkonnost 

RNPC   Performance Required Navigation Capability 

RVR   Runway Visual Range   dráhová dohlednost 

ŘLP   Air Traffic Control    řízení letového provozu 

SAŘL   Automatic control of the aircraft  automatické řízení letadla 

SID    Standard Instrument Departure  Standardní přístrojový odlet 

SPI    symbolic pictorial indicator  
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STAR   Standard Instrument Arrival   standardní přístrojová příletová 

         trať 

TCAS   Traffic alert and Collision Avoidance System palubní protisrážkový systém 

TMA   Terminal Maneouvering Area  Koncová řízená oblast  

UTS   Universal Time coordinated   Světový koordinovaný čas 

VIP    vertical intercept point   vertikální bod zachycení 

VNAV   vertical navigation    vertikální navigace 

VOR   VHF Omnidirectiona Range   VKV směrový radiový maják 

WPT   waypoint     traťový bod 
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