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Seznam zkratek a značek 

Zkratka 

(značka) 
Anglický význam Český význam 

IATA International Air Transport Association
Mezinárodní asociace leteckých 

dopravců 

LPH Fuel Letecké pohonné hmoty 

PAX Passenger Cestující 

MTOW Maximum Take-off Weight Maximální vzletová hmotnost 

AIP Aeronautical information publication Letecká informační příručka 

PRG Prague Praha 

ACN Aircraft Classification Number 
Klasifikační číslo letounu působícího 

na povrch provozních ploch 

RVSM Reduced Vertical Separation Minima 
Snížené minimum vertikálního 

rozstupu 

PCN Pavement Classification Number 
Klasifikační číslo únosnosti povrchů 

provozních ploch 

ATC Air Traffic Control Řízení letového provozu 

AOC Air Operator Certificate Osvědčení leteckého provozovatele 

MM Mathematical model Matematický model 

ÚF Target function Účelová funkce 

I  množina relací 

J  množina typů letounů 

jN  počet letounů typu Jj∈ , které má dopravce k dispozici [ ] letouny

jR  požadovaná rezerva pro letouny typu Jj∈ [ ]letouny  

jK  kapacita letounu typu Jj∈ [ ]místa  

iQ  požadavek cestujících na relaci Ii∈ [ ]cestující  

arr
ijt  čas příletu letounu typu Jj∈  do destinace  Ii∈ [ ]h

dep
ijt  čas odletu letounu typu Jj∈  v opačném směru z destinace Ii∈ [ ]h  

ijt  doba letu letounu typu Jj∈  do destinace Ii∈ [ ]h (v jednom směru) 
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ijt  doba pobytu letounu typu Jj∈  na letišti destinace  Ii∈ [ ]h

ijn  
náklady na hodinu letu letounu typu Jj∈  na letiště destinace  v optimální 

letové hladině

Ii∈

[ ].. jp  

ijn  
náklady na hodinu pobytu (stání) letounu typu Jj∈  na letišti destinace Ii∈  

[ ].. jp  

ijn  

náklady na přiblížení a přistání (poplatky) letounu typu  na letišti destinace 

 (při letu tam) a na domovském letišti (při letu zpět), včetně zahrnutí 

poplatků za použití traťových služeb 

Jj∈

Ii∈

ijh  
hlukový poplatek při přistání letounu typu Jj∈  na letišti destinace  Ii∈  

analogicky jako v předchozím případě 

ijp  
náklady na handlingové služby a předletové prohlídky související s letem letounu 

Jj∈  na letiště Ii∈  

ijx  proměnná, reprezentující nasazení, či nenasazení letoun typu  na relaci Jj∈ Ii∈

ija  
prvek incidenční matice A, reprezentující splnění určitého požadavku na danou 

relaci či nikoliv 

PHNp průměrné hodinové náklady na mzdu výkonného letce 

PHNpp průměrné hodinové náklady na mzdu palubní/ho průvodčí 

PHNt průměrné hodinové náklady na mzdu technika 
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1 Úvod 

Jedním z nejdůležitějších trendů současné doby u leteckých dopravců je důraz 

na neustálé snižování nákladů vznikajících při provozu letecké dopravy a z toho plynoucího 

jejího zefektivňování. Letecký dopravce provozující efektivní systém linkové sítě (rozumí 

se systém linek provozovaný s minimálními náklady) je schopen patřičně konkurovat jiným 

dopravcům. Příkladem účinných opatření proti zvyšující se konkurenci tak může být 

(v důsledku omezení celkových nákladů na obsluhu leteckých linek) snižování nebo 

zachování cen letenek a výše příplatků (palivové aj.) v situacích, kdy jsou jiní letečtí dopravci 

nuceni ceny zvyšovat. Význam uvedeného problému vzrůstá zejména v době současné 

hospodářské krize, která velmi citelně zasáhla i civilní letectví.  

V předložené bakalářské práci bude řešen problém rozmístění letounů na spoje linek 

zajišťujících obsluhu vybrané skupiny destinací. Optimalizačním kritériem budou přímé 

náklady na provoz spojů a cílem optimalizace bude jejich minimalizace. Problém bude řešen 

s využitím metod lineárního programování. Důvodem pro použití metod lineárního 

programování je především jeho schopnost řešit velké spektrum rozlišných reálných problémů 

mnohdy značných rozsahů. 
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2 Cíle práce 

Cílem práce je navrhnout efektivní přístup k plánování nasazení letounů 

jednotlivých typů na spoje leteckých linek. Ke splnění uvedeného cíle je zapotřebí splnit tři 

cíle dílčí: 

1. vytvořit matematický model, který bude efektivní řešení nacházet, 

2. analyzovat potřebné údaje a stanovit metodiku jejich výpočtu vztaženou 

k navrženému modelu, 

3. prokázat funkčnost matematického modelu na konkrétním příkladu v podmínkách 

vnitrostátního provozu. 
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3 Náklady na obsluhu letecké linky související s obsluhou 

vnitrostátních reg. letišť 

V následujícím textu budou podrobněji zmapovány jednotlivé skupiny nákladů 

souvisejících s obsluhou leteckých linek. Struktura nákladů bude odpovídat struktuře přijaté 

mezinárodní asociací leteckých dopravců IATA [1]. Podle struktury IATA lze náklady členit 

na náklady: - přímé 

     - nepřímé 

3.1. Přímé náklady 

Přímé náklady se přiřazují jednotlivým druhům výrobků nebo poskytovaných služeb 

přímo. K přímým nákladům se řadí například náklady na přímý materiál, přímé mzdy 

a ostatní přímé náklady jako náklady na technologické palivo, opravy a udržování, příspěvky 

na sociální zabezpečení apod. [1]. Z hlediska letecké dopravy se jedná o tyto skupiny nákladů:  

                

1) náklady na výkonné letce, 

 

2) náklady na letecké pohonné hmoty (LPH) a oleje, 

 

3) náklady na poplatky za použití letišť/heliportů, 

 

4) náklady na poplatky letové a navigační služby, 

 

5) náklady na palubní průvodčí, 

 

6) náklady za služby cestujícím,  

 

7) náklady za služby na zemi, 

 

8) náklady na opravy letadel, 

 

9) náklady na nájemné, 
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10) ostatní přímé náklady. 

 

V následujícím textu budou jednotlivé skupiny přímých nákladů podrobněji 

rozepsány. 

 

Ad. 1) Náklady na výkonné letce 

Náklady na výkonné letce zahrnují náklady na jejich mzdy, ubytování, jejich 

cestovní náhrady (vyplacené a spotřebované za dané období), stravné (podání občerstvení 

letcům na palubě letadla), pořízení uniforem, pojištění, sociální a zdravotní pojištění, školení 

výkonných letců (training, simulatoring training), náklady na provozní administrativu a další 

s tím spojené činností [1]. Mzdové náklady plynou z vnitřních předpisů dopravce, cestovní 

náhrady a další náhrady pak z obecně platných právních předpisů. 

 

Ad. 2) Náklady na letecké pohonné hmoty (LPH) a oleje 

Náklady na letecké pohonné hmoty zahrnují spotřebu pohonných látek a olejů 

potřebných pro provoz letadlových pohonných jednotek (motorů letadel a jejich podvozků). 

Náklady se sledují podle technických charakteristik jednotlivých letadel a jejich nasazení 

na linku (relaci). Do této kalkulační položky nepatří spotřeba pohonných hmot a mazadel, 

které byly použity k provádění ošetření, údržbě a opravám letadel či agregátů, které jsou 

na tomto zdroji energie závislé [1]. 

          Náklady na plnění LPH se propočítávají podle kalkulace daného hospodářského 

střediska podle počtu odebraných litrů LPH [1].  

 

Ad. 3) Náklady na poplatky za použití letišť/heliportů v České republice 

Mezi poplatky související s používáním letišť se řadí následující poplatky: 

a) Přistávací poplatky 

Základem pro výpočet přistávacích poplatků je maximální vzletová hmotnost 

(MTOW) letadla uvedená v osvědčení letové způsobilosti, nebo průměrná hodnota MTOW 

všech modifikací nebo verzí stejného typu používaných jednotlivými provozovateli (výjimku 

tvoří letiště Praha - Ruzyně, kde se pro letadla do 9t maximální vzletové hmotnosti uvažuje 

s hodnotou MTOW z osvědčení letové způsobilosti a pro letadla s MTOW nad 9t z osvědčení 

o hlukové způsobilosti dle kategorií [3], další výjimky jsou podrobněji popsány v Letecké 

informační příručce AIP). Maximální vzletová hmotnost je udávána v tunách a při kalkulacích 
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se počítá každá započatá tuna. Jednotlivé sazby, výjimky a situace, kdy jsou letadla 

osvobozena od přistávacích poplatků, jsou uvedeny v letecké informační příručce AIP České 

republiky. 

b) Hlukové poplatky – Letiště Praha Ruzyně 

Základem pro výpočet hlukového poplatku pro letiště Praha-Ruzyně je hluková 

kategorie a maximální vzletová hmotnost letadla MTOW. Hlukový poplatek se aplikuje pouze 

na letadla o MTOW vyšší než 9 tun. Na ostatních letištích v České republice není tento 

poplatek zaveden [3]. 

c) Parkovací poplatky  

Základem pro výpočet parkovacích poplatků je MTOW letadla uvedená v osvědčení 

letové způsobilosti a doba parkování (výjimku tvoří letiště Praha - Ruzyně kde, pro letadla 

do 9t maximální vzletové hmotnosti se vychází z hodnoty MTOW z osvědčení letové 

způsobilosti a pro letadla s MTOW nad 9t z osvědčení o hlukové způsobilosti dle kategorií, 

další výjimky jsou podrobněji popsány v Letecké informační příručce AIP). Sazba 

za parkování pro mezinárodní a vnitrostátní provoz na jednotlivých mezinárodních letištích 

je stanovena za každou (i započatou) hodinu a tunu [3]. Jednotlivé sazby, výjimky a situace, 

kdy jsou letadla osvobozena od parkovacích poplatků jsou opět uvedeny v letecké informační 

příručce AIP České republiky. 

d) Poplatky za použití letiště cestujícími  

Za každého odlétávajícího cestujícího (i transferového cestujícího – což je cestující, 

jehož doba pobytu na letišti mezi příletem a odletem do jiné destinace nepřekročí 24 hodin) 

v pravidelné i nepravidelné vnitrostátní i mezinárodní letecké dopravě platí dopravce poplatek 

za použití letiště cestujícím [3]. Jednotlivé sazby, výjimky a situace, kdy jsou dopravci 

osvobozeni od poplatků za použití letiště cestujícími, jsou uvedeny v letecké informační 

příručce AIP České republiky. 

          

Přistávací, parkovací poplatky a poplatky za použití letiště cestujícími je povinen 

uhradit provozovatel letadla. V případě, že provozovatel není identifikován, 

je za provozovatele považován majitel letadla. Za přistání nebo vzlet mimo stanovenou 

provozní dobu letiště jsou provozovatel letiště a organizace poskytující přibližovací služby 

řízení letů oprávněni vyúčtovat provozovateli letadla všechny náklady spojené s odbavením 

a zajištěním těchto letů [3]. 
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Ad. 4) Náklady na poplatky za letové navigační služby 

Základem pro výpočet poplatků za přibližovací a letištní služby řízení letů 

je maximální vzletová hmotnost letadla (MTOW) letadla uvedená v osvědčení o letové 

způsobilosti či jiném rovnocenném úředním dokumentu předloženém provozovatelem letadla. 

Na letištích, kde přibližovací a letištní služby řízení letů zajišťuje Řízení letového provozu 

ČR, s.p., uvedenými letišti jsou letiště Praha-Ruzyně, Karlovy Vary, Brno-Tuřany, Ostrava-

Mošnov, jsou poplatky stanoveny, účtovány a vybírány v souladu s Nařízením Komise ES 

č. 1794/2006 ze dne 6. 12. 2006. Podle [3] spadají letiště Praha-Ruzyně, Karlovy Vary, Brno-

Tuřany, a Ostrava-Mošnov do jednotné zóny zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb 

s jednotnou sazbou poplatku za přibližovací a letištní služby. Za přiblížení a odlet letadla 

je vybírán jediný poplatek za přibližovací a letištní služby, poplatek je vybírán za každý přílet. 

Není-li MTOW u konkrétního letounu známa, je použita hmotnost nejtěžšího známého letadla 

stejného typu. Pokud má letadlo několik certifikovaných maximálních vzletových hmotností, 

je ve výpočtu použita ta nejvyšší. V případech, kdy provozovatel letadla provozuje dvě či více 

letadla, která jsou různými verzemi stejného typu, je použita pro každé letadlo uvedeného 

typu průměrná maximální vzletová hmotnost všech jeho letadel uvedeného typu. Další 

podrobnosti jsou uvedeny AIP [3]. Výpočet faktoru hmotnosti každého typu letadla u každého 

provozovatele se provádí alespoň jednou ročně. Maximální vzletová hmotnost letadla 

pro účely výpočtu poplatku za přibližovací a letištní služby je vyjádřena jako číselný údaj 

v tunách zaokrouhlený na jedno desetinné místo [3].  

Poplatky za letové a navigační služby se dělí na:  

a) poplatky za přibližovací a letištní  služby řízení letů, 

b) poplatky za použití traťových služeb. 

 

a) Poplatky za přibližovací a letištní služby řízení letů - jsou vybírány za každou 

přibližovací jednotku pro letadla těžší než dvě tuny na letištích, kde přibližovací a letištní 

služby řízení letů zajišťuje Řízení letového provozu ČR (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy 

Vary). Přibližovací jednotka se rovná faktoru hmotnosti dotčeného letadla [3]. 

Faktor hmotnosti, vyjádřený jako číselný údaj zaokrouhlený na dvě desetinná místa, 

odpovídá jedné padesátině maximální vzletové hmotnosti letadla (MTOW) umocněné na 0,7 

[3]. 

                                        Přibližovací jednotka 
7,0

50
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

MTOW                                         (3.1) 
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MTOW – představuje maximální vzletovou hmotnost [t] 

 

Poplatek za přibližovací a letištní služby řízení letů se stanoví vynásobením aktuální 

sazby poplatku (6800,-Kč k 31.01.2010) a příslušné přibližovací jednotky daného typu 

letounu [3]. 

Další sazby (pro letiště jiná, než mezinárodní), výjimky a situace, kdy jsou dopravci 

osvobozeni od poplatků za přibližovací a letištní služby řízení letů, jsou uvedeny podrobněji 

v letecké informační příručce AIP České republiky. 

b) Poplatky za použití traťových služeb - stanovení a vybírání poplatků za traťové 

navigační služby ve vzdušném prostoru České republiky se řídí pravidly stanovenými 

v dokumentu “Podmínky aplikace systému letových poplatků a platební podmínky”, 

publikovaných v AIC sérii A. Základní sazba poplatku za traťové navigační služby 

ve vzdušném prostoru České republiky se rovná 47,54 EURO za přeletovou jednotku 

(k 31.01.2010) [3]. 

Přeletová jednotka je definována vztahem: 

                                         Přeletová jednotka 
10050

5,0 dMTOW
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=                                    (3.2) 

d – představuje přeletěnou vzdálenost [km] 

MTOW – představuje maximální vzletovou hmotnost [t] 

 

Další sazby (pro letiště jiná, než mezinárodní), výjimky a situace ,kdy jsou dopravci 

osvobozeni od poplatků za použití traťových služeb, jsou uvedeny podrobněji v letecké 

informační příručce AIP České republiky. 

 

Ad. 5) Náklady na palubní průvodčí 

Náklady na palubní průvodčí se vedou v analogickém členění jako náklady 

vztahující se na výkonné letce (viz bod 1) [1]. 

 

Ad. 6) Náklady za služby cestujícím 

Služby cestujícím zahrnují veškeré služby pro veřejnost, které se zahrnují do ceny 

za letenku [1]. Jedná se o tyto služby:  
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a) stravování cestujících na palubě letadel – uvedená položka zahrnuje náklady na stravování 

cestujících podle norem pro potraviny, které platí v České republice, v zahraničí se stanovují 

pro tratě a typy letadle přímo a jsou obsaženy v přímých závislých nákladech [1]; 

b) ostatní servis na palubách letadel pro cestující – zahrnuje náklady na tiskoviny, dárkové 

předměty, spotřebované nádobí při podávání občerstvení. Náklady, které nelze určit, 

se rozvrhují podle využitých osobokilometrů. Od nákladů cateringu se odečte příslušný podíl 

přímých nákladů a režie pro externí odběratele [1]; 

c) poplatek za cestující – (pokud není inkasován při prodeji letenky) zahrnuje poplatky, které 

dopravce hradí provozovateli letiště nebo jinému subjektu. Jsou vztaženy na počet 

odbavených cestujících, od cestujícího však nejsou zpravidla vybírány (pokud jsou 

kalkulovány v ceně letenky) [1]. 

 

Ad. 7) Náklady za služby na zemi 

Služby na zemi jsou spojeny s náklady, které se týkají handlingových služeb, 

nákladů spojených s přepravou zboží a ostatních služeb na zemi (viz níže – nepřímé náklady) 

[1].  

a) Handlingové služby – handling zpravidla zahrnuje přímé náklady kalkulačního vzorce, 

který se soustřeďuje na služby spojené pod pojmem ostatní přímé náklady [1]. Handlingové 

služby vytvářejí například tyto náklady:  

• spotřeba materiálu; 

• spotřeba tepla, energie, vody; 

• mzdy, sociální a zdravotní pojištění; 

• nájemné a pronájem (odbavovací budovy, dopravníková zařízení, odbavovací 

přepážky, odbavovací systémy, za přepravu cestujících po ploše letiště a technický 

handling a ostatní služby). 

Náklady na handling se určují přímo podle sazeb z uzavřených smluv. Tyto náklady 

jsou zahrnuty do přímých závislých nákladů. 

b) Náklady na cargo – zahrnují veškeré náklady týkající se přeprav zboží. V případě, 

že nejsou provozovány v samostatných organizačních jednotkách, jsou účtovány 

na nákladových střediscích. Od celkových nákladů cargo je třeba odečíst náklady připadající 

na externí odběratele [1]. 
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Ad. 8) Náklady na opravy letadel 

Náklady na opravy letadel (mimo režie jejich provozu) je vhodné určit přímo 

na typy letadla a na jejich tratě (relace), a to v závislosti na naturálním ukazateli „nalétané 

hodiny“ [1]. 

 

Ad. 9) Nájemné 

Jedná se například o pronájem sedačkové kapacity letadel (dohodnutý počet míst, 

které si dopravce pronajme v letadlech jiných provozovatelů a uvedený pronájem 

pak následně hradí).  

Podobný problém, ale kalkulačně jinak ošetřen, vzniká u nákladů operačního 

leasingu. Ten je zpravidla veden jako krátkodobý, který zahrnuje smluvní cenu za pronajatý 

dopravní prostředek (letadlo) a určuje přímo podle hodin použití letadla nájemné stanovené 

na základě naturální jednotky (hodiny). Výkon je přímým závislým nákladem, přičemž jsou 

zde zahrnuty pronájmy. Vždy však záleží na podmínkách, sjednaných v uzavřené smlouvě 

mezi podnikatelskými subjekty [1]. 

 

Ad. 10) Ostatní přímé náklady 

Občerstvení, ubytování a přeprava cestujících na zemi – obsahuje náklady spojené 

s výše uvedenými službami při nepravidelnostech, ale také v tranzitu, který zahrnuje přepravu 

do hotelu. Náklady se na kalkulovaný výkon určí přímo. Pokud není možno tyto náklady určit 

přímo, potom lze použít k jejich rozvržení využité osobokilometry [1].        

3.2. Nepřímé náklady 

Nepřímé (režijní) náklady jsou společně vynakládané náklady na celé kalkulované 

množství výrobků nebo na zajištění chodu celého podniku, které není možné stanovit 

na kalkulační jednici (v případě letecké dopravy je kalkulační jednicí letová hodina) přímo, 

nebo jejich přímé určování by bylo nehospodárné. Na jednotlivé výrobky se režijní náklady 

zúčtují nepřímo prostřednictvím přirážek podle určitých klíčů [1]. Mezi nepřímé náklady patří 

tyto náklady: 

 

1) náklady na pojištění, 

 

2) náklady na údržbu a opravy letadel, 
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3) náklady na odpisy letadel, 

 

4) náklady za služby na zemi, 
           

5) náklady na nájemné, 

 

6) náklady na výkonné letce, 

 

7) další náklady. 

 

Ad. 1) Náklady na pojištění 

a)Pojištění cestujících za letu - je dáno sazbou za využitý osobokilometr [1], 

b)Pojištění letadlové techniky - je rozvrhováno podle počtu nalétaných hodin [1]. 

 

Ad. 2) Náklady na údržbu a opravy letadel 

Údržba a opravy letadel zahrnují náklady s tím spojené, tzn. draků letadel, 

ale i motorů a náhradních dílů. Náklady nepřímo související s kalkulací nákladů na jednotlivé 

relace se rozvrhují (klíčují) podle naturálního ukazatele „nalétaných hodin“ [1]. 

           

Při údržbě a opravách letadel se tedy zpravidla vyskytují nákladové položky: 

a) spotřeba materiálu na opravy, 

b) mzdy leteckých mechaniků, 

c) externí (na zakázku provedené) opravy letadel, 

d) vytváření zákonné rezervy na generální opravy letadel, 

e) náklady na technickou údržbu letadel, 

f) režie (zahrnuje mzdy ostatních pracovníků včetně sociálního a zdravotního pojištění; 

nákladů složek zabezpečujících provoz a opravy letadlových celků; náklady plynoucí 

ze spotřeby energie, tepla a vody ve vyhrazených prostorech; nájmy; odpisy budov; náklady 

na úklid a další činnosti). 

 

Ad. 3) Náklady na odpisy letadel 

Odpisy letadel se dělí  na odpisy vlastních letadel a odpisy letadel provozovaných 

formou finančního leasingu [1]. 
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U vlastních letadel obsahuje kalkulace veškeré odpisy leteckého vybavení: draky, 

motory, náhradní díly. Pro potřebu kalkulací je možné používat tzv. účetní odpisy. Rozdělení 

takových odpisů na tratě a typy letadel se provádí na základě naturálního ukazatele „nalétané 

hodiny“ [1]. 

U letadel provozovaných formou finančního leasingu se doporučuje postupovat 

podle skutečně zúčtované splátky, která je vztažena k ročnímu časovému období, přičemž 

se rozdělí na tři hodnoty [1]: 

1) účetní odpisy odpovídající pořizovací ceně letadla, kde roční odpis odpovídá např. u A310 

a B737 jedné dvacetině pořizovací ceny, u ATR72 a ATR42 odpovídá účetní roční odpis 

jedné osmnáctině pořizovací hodnoty letadla; 

2) úrok ze splátky letadla; 

3) zůstatková cena (zbývající hodnota) se do kalkulace cen nepočítá.  

 

Ad. 4) Náklady za služby na zemi 

Služby na zemi jsou spojeny s náklady, které se týkají handlingových služeb, 

nákladů na přepravu zboží (například při dokládce letounu) a ostatních služeb poskytovaných 

letištním personálem [1]. Do položky „Náklady na služby na zemi“ se zahrnují: 

a) náklady na administrativu – jsou náklady spojené s řízením a správou podniku. 

Na jednotlivé tratě se rozvrhují podle celkových přímých závislých nákladů, přičemž 

je vhodné odečíst podíl režie na ostatní činnosti podniku letecké dopravy [1].    

b) náklady na ostatní služby na zemi – sledují náklady režijního charakteru (zásobování, 

ostatní provozy, rozvrhují se podle indexů nabízené kapacity letounu) [1]. 

 

Ad. 5) Náklady na nájemné 

Do nákladové položky „Náklady na nájemné“ patří platby při pořizování letadel 

s využitím dlouhodobého operačního leasingu. 

Dlouhodobý operační leasing vychází ze skutečně zaplacených splátek, které jsou 

vztaženy k ročnímu časovému období. Pro čtvrtletní výsledné a na jich základě upřesňované 

operativní propočtové kalkulace jsou takové, které používají sazby odpovídající přepočtu 

roční splátky na počet plánovaných nalétaných hodin [1]. 

 

 - 17 -



Ad. 6) Náklady na výkonné letce 

Nepřímé náklady na výkonné letce zahrnují pořízení uniforem, pojištění, sociální 

a zdravotní pojištění, školení výkonných letců (training, simulatoring training), provozní 

administrativa a s tím spojené další činnosti a jejich náklady [1]. 

 

Ad. 7) Další náklady 

Do položky „Další náklady“ se zahrnují: 

• náklady na vyřazení HIM včetně zůstatkových cen a případných investic; 

• náklady spojené s úhradou zaviněných manek a škod nad stanovenou normu; 

• náklady související s odstraňováním ostatních škod na hospodářských prostředcích 

(včetně cen nevyužitých zásob) a jejich fyzickou likvidací; 

• ztráty vyplývající ze změn měnových kursů; 

• odepsání pohledávek; 

• placené úroky; 

• náklady spojené s úhradami letištních tax nebo poplatků za cestujícího, není-li 

od cestujícího inkasován; 

• náklady související s úhradou udělených pokut; 

• náklady na rekreační a bytovou činnost; 

• dary; 

• DPH, ostatní daně. 

• náklady na prodej, distribuci a propagaci – náklady na prodej, distribuci a propagaci 

tisku jsou položkou ostatních nákladů, které zahrnují náklady na:  

              - provoz zahraničních zastoupení, 

                    - řízení prodeje a marketing, 

                    - zastoupení podniku letecké dopravy  u mezinárodních organizací, 

                    - propagaci, 

                    - provize za přepravu či agentům apod. 

• tvorba opravných položek aj.. 

 

Nepřímé náklady nemají přímou vazbu na matematický model, jehož sestavení 

a ověření funkčnosti je cílem bakalářské práce, proto není těmto nákladům věnována bližší 

pozornost. 
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Strukturu kalkulačních položek a jejich uspořádání vyjadřuje kalkulační vzorec [1]. 

 

 

Položka 

Náklady 

závislé nezávislé

km hod. cest. MTOW  

1. Letecké pohonné hmoty, oleje  ●  ●  

2. Přímý materiál   ●   

3. Přímé mzdy  ●    

4. Odpisy letadel  

    4.1. Letadlo ve vlastnictví dopravce  ●    

    4.2. Letadlo pořízené na finanční leasing  ●    

5. Ostatní přímé náklady kalkulováno celkem nebo 

na podpoložky  

    ● 

 

    5.1. Letištní poplatky    ●  

    5.2. Navigační poplatky ●   ●  

    5.3. Stravování, ubytování posádky 

a cestujících 

 ●    

    5.4. Sociální a zdravotní pojištění     ● 

    5.5. Ostatní náklady (pojištění let. techniky)     ● 

Přímé náklady celkem ● ● ●  ● 

 
 

Náklady zahrnuté pod body 1), 2) a 5) budou mít v matematickém modelu (MM) 

přímou vazbu na koeficient účelové funkce (ÚF) ; náklady zahrnuté pod bod 3) – 

parkovací poplatky budou mít v MM vazbu na koeficient ÚF 

ijn

ijn ; náklady zahrnuté pod body 

3) – přistávací poplatky a 4) budou mít v MM přímou vazbu na koeficient ÚF ijn ; náklady 

zahrnuté pod bod 3) – hlukové poplatky budou mít v MM přímou vazbu na koeficient ÚF  

a náklady zahrnuté pod body 1), 2) – cestovní náhrady a 7), 8) budou mít v MM přímou vazbu 

na koeficient ÚF . Pokud jsou příslušné náklady závislé na letové hladině, bude jejich výše 

odpovídat letu v optimální letové hladině. 

ijh

ijp

Ostatní skupiny výše popsaných nákladů nemají vazbu na hodnoty koeficientů 

účelové funkce. 
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4 Vymezení rámce optimalizace a přehled omezujících faktorů 

Vymezením rámce optimalizace se rozumí definování základních předpokladů, 

jejichž platnost je v modelu uvažována. 

Omezujícími faktory jsou rozuměny faktory s přímým či nepřímým vlivem 

na rozhodování o nasazení konkrétního typu letounu na danou relaci.    

4.1 Vstupní předpoklady 

• pro potřeby bakalářské práce není při kalkulaci nákladů uvažováno s náklady 

na opravy a údržbu letounů (nemají přímý vliv na rozhodování o rozmístění 

jednotlivých letounů), 

• posádka letící do dané destinace se při zpátečním letu vrací zpět (opět jako posádka 

letící), 

• je znám letový řád pro dané destinace, bude uvažováno, že let bude realizován 

v optimální letové hladině daného typu letounu se zaškolenou posádkou, 

• nebudou uvažovány lety s mezipřistáním, 

• uvažují se pouze letouny kategorie IFR(Instrument Flight Rules – pravidla létání 

pro let podle přístrojů).  

4.2 Faktory s přímým vlivem na rozhodování v rámci řešené úlohy 

K faktorům mající přímý vliv na rozhodování v rámci řešené úlohy patří: 

1) typy letounů, které jsou k dispozici a jejich charakteristické vlastnosti a vybavenost; 

2) počty jednotlivých typů letounů, které jsou k dispozici; 

3) kapacity letounů, které jsou k dispozici; 

4) stanovení počtu záložních letounů, které jsou k dispozici dle jednotlivých typů; 

5) náklady související s uskutečněním letů do jednotlivých destinací pro jednotlivé typy 

letounů, které jsou k dispozici; 

6) parametry letiště ovlivňující rozhodnutí o nasazení letounu k jeho obsluze. 

 

Ad.1) Typy letounů které jsou k dispozici a jejich charakteristické vlastnosti 

a vybavenost  

Uvedený faktor omezuje leteckého dopravce ve výběru určitého typu letounu 

(Boeing 737, Airbus A319, ATR 72 apod.) například na základě jeho konstrukčních 
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parametrů: rozměry, maximální vzletová hmotnost, druh pohonu (proudové motory, 

turbovrtulové), ACN – klasifikační číslo letounu, apod.. Dále na základě specifických 

vlastností: dolet, dostup, rychlost, spotřeba paliva, hlučnost atd.. A na základě vybavenosti: 

kategorie přesného přiblížení, vybavení pro lety v prostorech RVSM (prostor ve, kterém jsou 

sníženy vertikální rozestupy), MNPS (prostor, ve kterém je požadována určitá minimální 

navigační přesnost), atd..  

 

Ad. 2) Počty jednotlivých typů letounů, které jsou k dispozici 

Uvedený faktor omezuje leteckého dopravce ve výběru určitého typu letounu 

na základě počtu letounů daných typů, které má dopravce k dispozici v řešícím období. 

 

Ad.3) Kapacity letounů, které jsou k dispozici 

Uvedený faktor omezuje leteckého dopravce ve výběru určitého typu letounu 

na základě očekávané poptávky po přepravě. 

 

Ad.4) Stanovení počtu záložních letounů, které jsou k dispozici dle jednotlivých 

typů 

Uvedený faktor omezuje leteckého dopravce ve výběru určitého typu letadla 

na základě schopnosti nahradit dočasně či trvale neprovozuschopný nebo z jakéhokoliv jiného 

důvodu odstavený letoun. Rezerva neznamená pouze, že by některý letoun byl odstaven 

a čekal na použití, může zohlednit například skutečnost, že v jistých časových intervalech 

nemusí mít dopravce všechny letouny daného typu k dispozici (např. z důvodu údržby – 

v závislosti na rozsahu údržby). Výše rezervy v případě letounu typu  závisí zpravidla 

na možnosti vzájemné zastupitelnosti daného typu letounu letounem jiného typu. 

Jj∈

 

Ad.5) Náklady související s uskutečněním letu do jednotlivých destinací 

pro jednotlivé typy letounů, které jsou k dispozici  

Uvedený faktor byl podrobněji rozveden v předchozí kapitole 3. 

 

Ad.6) Parametry letiště ovlivňující rozhodnutí o nasazení letounu k jeho obsluze 

Uvedený faktor omezuje leteckého dopravce ve výběru určitého typu letounu 

z několika hledisek. Například:   

• typ letiště (zpevněné, nezpevněné); 
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• kategorie letiště – udává vybavenost letiště (handling, parametry vzletové 

a přistávací dráhy/drah; požární kategorie letiště; PCN - klasifikační číslo 

únosnosti povrchů; kategorie přiblížení; kategorie světelné soustavy; 

stojánky a jejich vybavenost; terminály a jejich vybavenost – například 

nástupní mosty, počet odbavovacích míst a jejich vybavenost; dostupnost 

leteckého paliva, jeho cena a kvalita; odmrazování; bezpečnostní  

vybavenost letiště, provozní doba letiště, dostupnost údržby letounu, aj.); 

• dostupnost letištních slotů (časová mezera přidělena letadlu pro vzlet 

nebo přistání správou letiště). 

 

Do skupiny parametrů letiště se řadí i faktory vyplývající z geografické polohy 

letiště. Uvažovaný faktor ovlivňuje leteckého dopravce ve výběru určitého typu letounu 

jen v případě, že zvolený typ letounu například nesplňuje podmínky pro bezpečné přiblížení 

(konstrukční, navigační, hlukové apod.), přistání nebo vzlet na zvoleném letišti, 

anebo by mohlo být přiblížení, přistání nebo vzlet za daných panujících podmínek nebezpečné 

a mohlo by dojít jak k ohrožení samotného letadla, tak objektů nacházejících se na letišti nebo 

v jeho blízkém okolí. 

 

Faktory s přímým vlivem na rozhodnutí budou zohledněny při tvorbě 

matematického modelu úlohy, konkrétně při formulace soustavy omezujících podmínek 

matematického modelu.  

 

4.3 Faktory bez přímého vlivu na rozhodnutí v rámci řešené úlohy 

Jedná se o faktory, které nelze při plánování nasazování letounů na destinace předem 

předvídat. Patří sem: 

1) opatření vydaná ŘLP (ATC), 

2) počasí na trati a na letištích, 

3) hustota provozu ve vzduchu, na letištích a v jejich okolí, 

4) aktuální stav letiště. 
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Ad.1) Opatření vydaná ŘLP 

Uvedený faktor ovlivňuje leteckého dopravce ve výběru určitého typu letounu 

jen v případě, že Řízení letového provozu vyhlásí blíže nespecifikovaná nařízení, zákazy 

či omezení platící na zemi či ve vzduchu.  

 

Ad.2) Počasí na trati a na letištích 

Uvedený faktor ovlivňuje leteckého dopravce ve výběru určitého typu letounu 

jen v případě, že počasí na letišti nebo na trati neumožňuje nasazení zvoleného typu letounu. 

 

Ad.3) Hustota provozu ve vzduchu, na letištích a v jejich okolí 

Uvedený faktor ovlivňuje nebo naopak zvýhodňuje leteckého dopravce 

jen v případě, že předpokládaný provoz je vyšší nebo nižší než provoz plánovaný. Používají 

se takzvané „sloty“ – jsou to v podstatě časové mezery, které jsou přiděleny jednotlivým 

letům pro vzlet a letadla musí v daném „slotu“ odstartovat. V opačném případě musí čekat 

na přiřazení dalšího „slotu“. „Sloty“ přiřazuje Eurocontrol (Evropská mezinárodní organizace 

zajišťující mimo jiné také službu řízení letového provozu v evropském vzdušném prostoru 

a schvaluje letové plány). 

 

Ad.4) Stav letiště 

Uvedený faktor nepřímo ovlivňuje leteckého dopravce ve výběru určitého typu 

letounu jen v případě, že se letiště startu nebo letiště přistání nachází mimořádně v jiném 

provozním stavu než bylo v době, kdy bylo o pravidelném nasazení letounu rozhodováno. 

Jedná se o případ, kdy se na letišti provádí například nějaký neplánovaný druh údržby 

či opravy, anebo při existenci jakýchkoliv jiných, provoz omezujících či pro provoz 

nebezpečných, podmínek na letišti. 

 

Faktory bez přímého vlivu na rozhodování nebudou při tvorbě matematického 

modelu zohledněny, jelikož se jedná převážně o nepředvídatelné jevy a situace, které 

nemohou být v době řešení matematického modelu známy. 
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4.4 Omezení vystupující v matematickém modelu 

• každá relace musí být obsloužena, 

• je uvažován heterogenní letový park, jelikož v případě homogenního letového parku 

by bylo řešení triviální, což znamená, že by byl na každou relaci nasazen stejný typ 

letounu,  

• nesmí nastat situace, že by požadavek některé destinace nebylo možné splnit v rámci 

jednoho letu – kapacita letounu a intenzita cestujících pro danou destinaci. Pakliže 

se dopravce rozhodne jinak, např. v situaci kdy v jednom směru je průměrná poptávka 

80 cestujících na let a v opačném směru 60 cestujících na let a dopravce se rozhodne, 

že rozhodující poptávkou bude pro něj 60 cestujících na let, není problém případnou 

úpravu v modelu provést. Hodnoty vyšších intenzit se v modelu nahradí nižšími, 

cenou za tuto úpravu je, že v zatíženějším směru odmítneme průměrně 20 cestujících 

na let. 
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5 Matematické programování 

5.1. Úvod 

Předmětem matematického programování je sestava a řešení matematických modelů 

rozhodovacích problémů, které se vyskytují například ve výrobě, v dopravě a v dalších 

odvětvích a jejich řešení. Pro tvorbu matematického modelu musí být k dispozici určitá 

údajová základna a musí být zvoleny proměnné modelující rozhodnutí, která mají být v rámci 

řešení provedena a musí být známa veličina, jejíž hodnota se má optimalizovat. 

Každý matematický model v matematickém programování má stanovenou strukturu. 

Skládá se ze dvou částí: 

1) soustavy omezujících podmínek (SOP), 

2) účelové funkce (ÚF). 

 

Ad.1) Soustava omezujících podmínek vymezuje množinu přípustných řešení úlohy. Řešení 

je přípustné tehdy, jsou-li splněny všechny omezující podmínky. Soustava omezujících 

podmínek obsahuje dva typy podmínek:  

a) obligatorní podmínky - určují definiční obory jednotlivých proměnných vystupujících 

v úloze. 

b) strukturální podmínky - jsou všechny ostatní podmínky zařazené do modelu s výjimkou 

obligatorních podmínek (zpravidla reprezentují reálná omezení, která mají být při řešení 

dosažena nebo vytvářejí požadované vazby mezi proměnnými apod.). 

 

Ad.2) Účelová funkce umožňuje kvantifikovat (vyčíslit) hodnotu přípustného řešení z pohledu 

optimalizované veličiny. Principem, na základě kterého probíhá řešení úlohy matematického 

programování, je tedy sestava množiny přípustných řešení, ve které se následně vyhledává 

to přípustné řešení, u kterého je hodnota účelové funkce minimální (maximální). 

 

Nejpropracovanější částí matematického programování je lineární programování, 

které umožňuje řešit široké spektrum problémů. Některé problémy z nelineárního 

programování se vhodnými úpravami matematického modelu dají převést na problémy 

lineární. Cenou za převedení nelineárního matematického modelu na model lineární však 

bývá zpravidla zvýšení počtu proměnných nebo počtu omezujících podmínek v úloze. 
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5.1.1. Lineární programování 

Lineární programování je disciplína matematického programování, kdy soustava 

omezujících podmínek a účelová funkce mají lineární charakter. V lineárním programování 

je povoleno proměnné mezi sebou sčítat, odčítat, případně násobit libovolným reálným 

číslem. K označení proměnných i konstant je možno volit libovolné označení vyhovující 

řešiteli.  

Z hlediska definičních oborů proměnných se v lineárním programování používají tři 

definiční obory: 

1) množina nezáporných čísel, 

2) množina celých nezáporných čísel, 

2) množina hodnot 0 a 1 (proměnné s tímto definičním oborem se nazývají bivalentní). 

 

Definiční obor proměnné závisí na typu rozhodnutí, které se prostřednictvím dané 

proměnné modeluje. 

5.2. Matematický model nasazování letadel na linky 

Zadání pro matematický model lze zformulovat následovně: 

Je dána množina leteckých linek (relací), které mají být v určitém časovém období 

obslouženy. Dále je dána množina typů letounů, které je možno k obsluze daných relací 

použít (může se připustit varianta, kdy je možno na stejnou linku nasadit jakýkoliv typ 

letounu, vždy však musí být možno nasadit na danou linku minimálně dva typy letounů, 

pokud by takováto možnost nebyla, nebylo by o čem rozhodnout, protože není jiná možnost 

než nasadit k obsluze dané linky jediný vhodný typ letounu).  

Pro každý typ letounu, který má dopravce k dispozici, je znám jejich počet, kapacita 

a požadovaná rezerva letounů, která musí zůstat dislokována na domovském letišti leteckého 

dopravce (u větších leteckých společností čítajících kupříkladu 20 či více letounů různých 

typů, je výhodné, ne-li nezbytné, při plném vytížení těchto letounů, zajistit určitou rezervu 

letového parku v podobě náhradního/náhradních letounu/ů, aby bylo možné nahradit 

pravidelně nasazované letouny například z důvodu plánované údržby těchto letounů).  

U každé relace je známa dvojice požadavků cestujících na tuto relaci. Požadavek 

cestujících může být vyjádřen v různé formě. Může jít například o intenzitu cestujících 

(průměrné počty cestujících v jednotlivých intervalech, 60% z maximálních požadavků 

apod.).  
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Pro každý typ letounu je známa doba letu (v hodinách) a náklady (v peněžních 

jednotkách) na tento let do všech destinací, které je daný typ letounu schopen na základě 

svých letových vlastností obsloužit. 

Pro každé letiště všech obsluhovaných destinací jsou známy doby pobytů na těchto 

letištích (v hodinách) a náklady na hodinu pobytu (v peněžních jednotkách) pro všechny typy 

letounů, které mohou daná letiště destinací obsluhovat. 

5.2.1. Označení konstant a proměnných v modelu 

Konstanty 

I  - množina relací, 

J  - množina typů letounů, 

jN  - počet letounů typu , které má dopravce k dispoziciJj∈ [ ]letouny , 

jR  - požadovaná rezerva pro letouny typu Jj∈ [ ]letouny , 

jK  - kapacita letounu typu Jj∈ [ ]místa , 

iQ  - požadavek cestujících na relaci Ii∈ [ ]cestující , 

arr
ijt  - čas příletu letounu typu  do destinace Jj∈ Ii∈ [ ]h , 

dep
ijt  - čas odletu letounu typu  v opačném směru z destinace Jj∈ Ii∈ [ ]h , 

ijt  - doba letu letounu typu  do destinace Jj∈ Ii∈ [ ]h (v jednom směru), 

ijt  - doba pobytu letounu typu  na letišti destinace Jj∈ Ii∈ [ ]h , 

ijn  - náklady na hodinu letu letounu typu Jj∈  na letiště destinace Ii∈  v optimální letové 

       hladině [ ]1h.pj − , 

ijn  - náklady na hodinu pobytu (stání) letounu typu Jj∈  na letišti destinace  Ii∈

        [ ]1h.pj − , 

ijn  - náklady na přiblížení a přistání (poplatky) letounu typu Jj∈  na letišti destinace Ii∈    

        (při letu tam) a na domovském letišti (při letu zpět), včetně zahrnutí poplatků za použití  

        traťových služeb , [ ]pj

ijh  - hlukový poplatek při přistání letounu typu Jj∈  na letišti destinace stejně jako   Ii∈

        v předchozím případě , [ ]pj

ijp  - náklady na handlingové služby a předletové prohlídky související s letem letounu Jj∈    
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        na letiště Ii∈ [ ]pj . 

Čas příletu  do destinace arr
ijt Ii∈  představuje čas, kdy letoun typu  přistane 

(zastaví na ploše určené pro odbavení, stání a údržbu letadel - apron) v destinaci . 

Jj∈

Ii∈

Čas odletu  z destinace dep
ijt Ii∈ představuje čas, kdy letoun typu  zahájí 

pojíždění (pohyb z místa stání na ploše apron za účelem přejezdu letounu na vzletovou 

a přistávací dráhu) a následný vzlet a let do destinace 

Jj∈

Ii∈ . 

Doba letu  letounu typu ijt Jj∈  do relace Ii∈  představuje časový interval mezi 

časem odletu  a časem příletu.                           

Doba pobytu ijt  představuje časový interval mezi časem příletu a časem odletu 

letounu typu  na letišti destinace Jj∈ Ii∈ . 

 

Proměnné 

Za účelem modelování rozhodnutí o nasazení nebo nenasazení typu 

letounu na relaci se do úlohy zavede bivalentní proměnná , přičemž její hodnoty 

budou mít následující význam: 

Jj∈ Ii∈ ijx

1=ijx  – letoun  bude nasazen k obsluze relace Jj∈ Ii∈ , 

0=ijx  – letoun  nebude nasazen k obsluze relace Jj∈ Ii∈ . 

Za účelem modelování rozhodnutí o nasazení nebo nenasazení typu letounu Jj∈  

z hlediska splnění požadavků dané relace Ii∈  (požadavky na relaci mohou být například 

dolet letounu, kapacita letounu apod.) či nikoliv se do úlohy zavede incidenční matice A, 

přičemž jestliže:    

- letoun  splňuje požadavky dané relace Jj∈ Ii∈ , tudíž bude možné jej nasadit na tuto 

relaci, potom . 1=ija

- letoun  nesplňuje požadavky dané relace Jj∈ Ii∈ , tudíž nebude možné jej nasadit na tuto 

relaci, potom . 0=ija

 

Optimalizační kritérium 

Optimalizačním kritériem jsou náklady na obsluhu dané množiny relací. 
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5.2.2. Účelová funkce 

V modelu bude uvažováno, že doba letu  letounu typu  do destinace ijt Jj∈ Ii∈  

bude v obou směrech bude stejná. V rámci modelu je nutno rozlišovat veličinu  

pro jednotlivé typy letounů, protože uvedená doba letu do destinace  může být 

pro jednotlivé typy letounů  různá (závisí například na letových vlastnostech daného 

typu letounu ) 

ijt

Ii∈

Jj∈

Jj∈

Platí: 

ijij nt ⋅2  - náklady na let daného typu letounu Jj∈  do destinace Ii∈  v obou směrech, 

ijij nt ⋅ - náklady na pobyt daného typu letounu Jj∈  na letišti destinace . Ii∈

           

Náklady na obsluhu destinace I i∈  (let v obou směrech včetně pobytu let  

Jj∈  na letišti dest e Ii∈ ) se tedy v matematickém modelu stanoví vztahem (

ounu

inac 5.1): 

 

                                          ( ) ijijijij
arr
ij

dep
ijijij phnnttnt +++⋅−+⋅2                    (5.1)     

 

Celkové náklady na let a pobyt letounů Jj∈  pro všechny relace  se potom 

vypočítají ze vztahu (5.2): 

Ii∈

 

         ( )[ ]∑∑
∈ ∈

⋅+++⋅−+⋅
Ii Jj

ijijijijij
arr
ij

dep
ijijij xphnnttnt2  pro ,     (5.2) Ii∈ Jj∈

Nabude-li proměnná  ve vztahu (5.2) hodnoty 1 (pro ijx Ii∈ , ), příslušný člen 

v účelové funkci nabude hodnoty 

Jj∈

( )[ ]ijij p+ijij
arr
ij

dep
ijijij hnnttnt ++⋅−+⋅2 , v opačném případě, 

tj. nabude-li proměnná  hodnoty 0 (pro ijx Ii∈ , Jj∈ ), příslušný člen v účelové funkci 

nabude nulové hodnoty. 

           

Za účelem zjednodušení vztahu (5.2) pro výpočet celkových nákladů je možno 

označit: 

                                                          ij
arr
ij

dep
ij ttt =−                                                  (5.3) 
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Výsledný vztah pro výpočet celkových nákladů přejde po dosazení vztahu (5.3) 

do vztahu (5.2) do tvaru: 

                                  ( )∑∑
∈ ∈

⋅+++⋅+⋅
Ii Jj

ijijijijijijijij xphnntnt2                  (5.4) 

Vztah (5.4) bude v lineárním modelu tvořit účelovou funkci (optimalizační 

kritérium). 

 

Účelová funkce v sobě neobsahuje náklady související s cateringovými službami 

cestujícím za letu, což však vyhledání optimálního řešení neovlivní. Nicméně hodnota 

účelové funkce je v tomto směru zkreslena. Toto zkreslení lze odstranit dodatečným přičtením 

nákladů na daný typ služeb k hodnotě získaného optimálního řešení. 

5.2.3. Omezující podmínky 

Soustavou omezujících podmínek musí být zajištěno (viz kapitola 4.4): 

1) aby na každou relaci  byl nasazen právě jeden typ letounu Ii∈ Jj∈ , 

2) aby mezi destinace nebylo podle jednotlivých typů rozmístěno více letounů, než má 

dopravce k dispozici, 

3) aby na obsluhu dané destinace Ii∈  byl nasazen letou ypu Jj∈  s dostatečnou n t

pacitou. 

Ad.1) Po

ezujících podmínek typu 1 bude vysvětlen na jednoduchém 

Příklad:

ka

  

dmínky zajišťující, aby na danou relaci byl nasazen právě jeden typ letounu 

Princip tvorby om

příkladě. 

 

lentní a 

2 bude nas laci 1 (

Je dána relace č. 1, k dispozici jsou  2 typy letounů, k obsluze dané relace může být 

nasazen libovolný typ. Nechť proměnné 11  a 12x  jsou biva reprezentují rozhodnutí 

o tom, zda typ letounu 1 nebo 

x

azen na re 111 =x  a  nebo nebude 

nasazen (

 je daný typ letounu nasazen na danou relaci), 

112 =x )

011 =x  a 012 =x ). 

Při tvorbě omezující podmínky je třeba si uvědomit, že formou rovnice, resp. 

nerovnice, je třeba zajistit, že když právě jedna ze zvolených bivalentních proměnných 

dosáhne  hodnoty 1 (což odpovídá situaci, kdy

potom druhá proměnná musí nabýt hodnoty 0. 
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Podmínku, zajišťující uvedenou sku  vztah (5.5):                                       tečnost udává

11211 =+ xx                                                                                                         (5.5) 

t: 

                                                     

Obecně musí pro relaci Ii∈  plati

∑
∈Jj

ij =x 1 pro Ii∈                                            (5.6) 

onuje, a který 

je zařaze

Uvedená podmínka, vztah (5.6), přichází v úvahu právě tehdy, je-li možné 

na každou relaci nasadit libovolný typ letounu, kterým společnost disp

n do množiny typů letounů, ze kterých se letouny na relace přidělují. 

V opačném případě je možno k formulaci podmínky přistoupit pomocí incidenční 

matice například označené A. Jak již bylo uvedeno, prvky incidenční matice ij  vyjadřují 

prostřednictvím hodnot 0;1, zda typ letounu Jj

a

∈  může bý sazen na rel Ii∈  (vyhovuje 

adavku relace či nikoliv). Je-li možno nasadit letoun Jj

t na aci

pož

 

∈  na relaci Ii∈ , nabude prvek 

ija  hodnotu 1, v opačném případě nabude hodnoty 0. Existuje-li možnost nasazení 

libovolného typu letounu na libovolnou relaci, je zavedení incidenční matice A redundantní, 

 incidenční m A má

                                                    pro 

protože všechny prvky v matici A nabývají hodnoty 1.  

Podmínka (5.6) s využitím prvků atice  tvar: 

∑ =⋅ ijij ax 1 Ii∈
∈Jj

                                        (5.7) 

Řešící algoritmus ve vztahu (5.7) bude přiřazovat 1=ij

kdy 1=ija . Kdyby přiřadil prom

x  některému z členů, 

ěnnou 1=ijx  pouze členů , omezující 

odmínku by nebylo možno splnit. 

ující, aby na destinace nebylo rozděleno více letounů daných 

typů, než

 zajistit prostřednictvím proměnné  a konstanty . 

                                                     pro 

m, kdy 0=ija

p

 

Ad. 2) Podmínky zajišť

 je k dispozici 

ijx
jNUvedené omezení lze

Omezující podmínka má tvar: 

∑ ≤ Nx Jj∈                                        (5.8) 
∈Ii

jij

Výraz na levé straně omezující podmínky (5.8) představuje počet letounů typu Jj∈  

rozmístěných i relace. Výraz na pravé straně omezující podmínky (5.8) představuje počet mez
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letounů t

ebí v modelu zohlednit nutnost zachování zálohy 

tadel někt ého) typu letounu na domovském letišti. Uvedené omezení lze 

ob

 o požadovanou zálohu, podmínka zůstane ve stejném 

aru, ale ko  bude p edstavovat skutečný počet letounů, které můžeme nasadit 

2) pomocí nov  zavedené veličiny , která bude představovat požadovanou rezervu 

pro letoun typu , omezující podmínka pro druhý způsob má tedy tvar: 

ypu Jj∈ , které má dopravce k dispozici. Zvolená omezující podmínka (5.8) zajistí, 

že počet rozmístěných letounů nepřekročí disponibilní počet letounů.           

V některých případech je zapotř

le erého (každ

nstanta

ě

j∈

                                               

do modelu zapracovat dvojím způs em: 

 

1) snížením hodnoty konstanty jN

ř jNtv

(po odečtení požadované zálohy), 

 

jR

J

j
Ii

jij RNx −≤∑
∈

 pro Jj∈                                        (5.9) 

kde význam levé strany omezující podmínky (5.9) zůstane zachován jako u omezující 

odmínky (5.8) a výraz na pravé straně omezující podmínky (5.9) představuje celkový počet 

Ad. 3) P

p

letounů typu Jj∈  snížený o požadovanou zálohu. 

 

odmínky zajišťující, aby na obsluhu dané destinace Ii∈  byl nasazen letoun 

Jj∈  s dostateč u kapacitou (v závislosti na vstupním požadavku) 

Do úlohy se zavede veličina jK , která bude představovat kapacitu letounu typu 

Jj∈  a dále veličina iQ , která bud

typu no

e př ovat požadavek cestujících na relaci  (může 

o jednotlivé směry, ale i libovolnou jinou hodnotu stanovenou 

). 

Omezující po ínka má tvar: 

edstav Ii∈

jít o maximum z požadavků pr

na základě rozhodnutí dopravce

dm

                                                  ∑
∈

≤
Jj

ijji xKQ  pro Ii∈                                        (5.10) 

Výraz na levé straně omezující podmínky (5.10) představuje požadavek cestujících 

na relaci Ii∈ . Výraz na pravé ně omezující podmínky (5.10) odpovídá kapacitě letounu 

Jj∈ , nasazeného na danou relaci Ii

 stra

∈ . Zvolená omezující podmínka (5.10) zajistí, 

že na obsluh dané destinace un typu u Ii∈  bude nasazen leto Jj∈  s dostatečnou kapacitou 

s ohledem na stanovený požadavek cestujících. 
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5.2.4. Obligatorní podmínky 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.1, obligatorní podmínky udávají definiční obory 

proměnných vystupujících v úloze. V případě sestavovaného modelu je zavedena proměnná, 

která je bivalentní. Obligatorní podmínka má tedy tvar: 

{ }1,0∈ijx  pro JjIi ∈∈ ,  

5.2.5. Shrnutí 

Výsledný matematický model má tedy tvar: 

 

                   ( )∑∑
∈ ∈

⋅+++⋅+⋅=
Ii Jj

ijijijijijijijij xphnntntxf 2)(min        (5.11) 

za podmínek: 

                                                       ∑
∈

=
Jj

ijx 1 pro Ii∈                                             (5.12) 

                                                   pro j
Ii

jij RNx −≤∑
∈

Jj∈                                      (5.13) 

                                                     ∑
∈

≤
Jj

ijji xKQ  pro Ii∈                                         (5.14) 

                                                  { }1,0∈ijx  pro JjIi ∈∈ ,                                       (5.15) 

 

Výraz (5.11) představuje účelovou funkci. Omezující podmínky typu (5.12), jejichž 

počet odpovídá počtu relací, zajistí, že na každou relaci bude nasazen právě jeden typ 

z množiny možných typů letounů. Omezující podmínky typu (5.13), jejichž počet odpovídá 

počtu typů letounů, zajistí, že mezi relace nebude rozmístěno více letounů daného typu, 

než má letecký dopravce k dispozici. Omezující podmínky typu (5.14), jejichž počet odpovídá 

počtu relací, zajistí, že nasazený letoun pokryje rozhodující požadavek, který přísluší dané 

relaci. Omezující podmínky typu (5.15), jejichž počet odpovídá počtu proměnných, které 

vystupují v úloze, jsou podmínkami obligatorními (udávají definiční obory jednotlivých 

proměnných). V případě prezentovaného modelu, kdy je umožněno nasadit libovolný typ 

letounu na libovolnou relaci, je počet obligatorních podmínek roven součinu počtu relací 

a počtu typů letounů. 
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Matematický model bude vyřešen prostřednictvím optimalizačního software Xpress-

IVE. Aby bylo možno optimalizačního software použít, musí být matematický model 

transformován do programovacího jazyka MOSEL, se kterým optimalizační software pracuje. 

Následující kapitola je věnována stručnému popisu transformace matematického modelu 

do textu programu v programovacím jazyce MOSEL. 
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6 Postup transformace matematického modelu do textu programu 
v jazyce MOSEL 
 

Text programu v jazyce MOSEL začíná klíčovými slovy model a uses, 

prostřednictvím kterých je definován název programu například Nasazeni_letadel a dále 

použitý modul mmxprs, který umožňuje přístup k Xpress-Optimizer (optimalizační knihovny 

programu Xpress-IVE). Následující text je pojat jako ukázka tvorby textu programu 

a v některých pasážích se může lišit od textu programu použitého pro řešení sestaveného 

modelu. 

 

model Nasazeni_letadel – definice názvu programu, 

uses "mmxprs" - definice použitých modulů. 

 

Následuje deklarační část programu, ve které jsou deklarovány všechny konstanty 

typu pole (veličinou typu pole se rozumí každá veličina, které je přidělen index) a všechny 

proměnné, tedy i takové, které nejsou typu pole. Začátek deklarační části je označen klíčovým 

slovem declarations a konec deklarační části je zakončen párovým klíčovým slovem end-

declarations.  

 

declarations – klíčové slovo označující začátek deklarační části. 

 

Deklarace množin relací (relací se rozumí destinace) a typů letounů 

relace=1..m - deklarace množiny relací I,  

typ=1..n - deklarace množiny typů letounů J. 

 

Deklarace konstant typu pole (všechna pole  jsou definována v oboru reálných čísel) 

N:array(typ)of real - konstanta N představuje počet letounů typu Jj∈ , které má dopravce 

k dispozici, 

R:array(typ)of real - konstanta R představuje požadovanou rezervu pro letouny typu Jj∈ , 

které má dopravce k dispozici,      

Q:array(relace)of real - konstanta Q představuje uvažovaný požadavek cestujících na relaci 

, Ii∈

K:array(typ)of real – konstanta K představuje kapacitu letounu typu , Jj∈
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t_letu:array(relace,typ)of real - doba letu letounu typu Jj∈  do destinace  v jednom 

směru v optimální letové hladině, 

Ii∈

t_pobyt:array(relace,typ)of real - doba pobytu letounu typu Jj∈  na letišti destinace Ii∈ , 

n_let:array(relace,typ)of real - náklady na hodinu letu letounu typu  do destinace 

 v optimální letové hladině, 

Jj∈

Ii∈

n_pobyt:array(relace,typ)of real - náklady na hodinu pobytu letounu typu  na letišti 

 destinace . 

Jj∈

Ii∈

 

Deklarace proměnných typu pole 

x:array(relace,typ)of mpvar 

 

end-declarations – konec deklarační části. 

 

Dále je nutné přiřadit jednotlivým konstantám hodnoty, kterých budou tyto konstanty 

během optimalizačního výpočtu nabývat. V dalším kroku je zapotřebí definovat pro tyto 

konstanty příslušné matice. Syntaxe přiřazení hodnot konstantám a definice matic jsou 

následující:  

 

Přiřazení hodnot konstantám 

N::[] – výraz bude obsahovat n hodnot vyjadřujících počty letounů podle jednotlivých typů, 

K::[] – výraz bude obsahovat n hodnot vyjadřujících kapacity jednotlivých typů, 

R::[] – výraz bude obsahovat n hodnot vyjadřujících počty rezervních letounů pro jednotlivé 

typy, 

Q::[] – výraz bude obsahovat m hodnot reprezentujících požadavky na jednotlivé destinace. 

 

Definice matic pro konstanty 

t_letu::[] 

- výraz bude obsahovat m.n hodnot dob letů jednotlivých typů letounů do jednotlivých 

destinací v optimální letové hladině, 

 

t_pobyt::[] 

- výraz bude obsahovat m.n dob pobytů jednotlivých typů letounů na letištích jednotlivých 

destinací, 
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n_let::[] 

- výraz bude obsahovat m.n nákladů na let jednotlivých typů letounů do jednotlivých 

destinací, 

 

n_pobyt::[] 

- výraz bude obsahovat m.n nákladů na pobyt jednotlivých typů letounů na jednotlivých 

letištích destinací. 

 

V další části textu programu následuje definice soustavy omezujících podmínek 

a účelové funkce. Za účelem efektivního zápisu textu programu je možno používat příkazů 

sum (součet) a příkazů forall (cyklus). 

  

Soustava omezujících podmínek 

1. Omezující podmínka 

Omezující podmínka ∑  pro 
∈

=
Jj

ijx 1 Ii∈ , která zajišťuje nasazení právě jednoho 

typu letounu  na každou relaci, má v programovacím jazyce MOSEL tvar: Jj∈

forall(i in relace)sum(j in typ)x(i,j)=1 

 

2. Omezující podmínka 

Omezující podmínka  pro j
Ii

jij RNx −≤∑
∈

Jj∈ , která zajišťuje nerozmístění více 

letounů typu  na jednotlivé relace, než má dopravce k dispozici, má v programovacím 

jazyce MOSEL tvar:  

Jj∈

forall(j in typ)sum(i in relace)x(i,j)<=N(j)-R(j) 

3. Omezující podmínka 

Omezující podmínka ∑
∈

≤
Jj

ijji xKQ  pro Ii∈ , která zajišťuje nasazení letounů typu 

 s dostatečnou kapacitou, má v programovacím jazyce MOSEL tvar: Jj∈

forall(i in relace)sum(j in typ)x(i,j)*K(j)>=Q(i) 
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Obligatorní podmínky 

Obligatorní podmínky pro nezáporné proměnné není třeba do textu programu 

zapisovat. Je-li požadováno, aby všechny proměnné  nabývaly celých nezáporných 

hodnot, uvede se do textu programu příkaz: 

ijx

forall(i in relace,j in typ)x(i,j)is_integer 

V našem případě je ovšem požadováno, aby proměnné nabývaly hodnot 0 a 1, 

tj. obligatorní podmínka  pro { }1,0∈ijx JjIi ∈∈ , . Požadavek na hodnoty 0, 1 v případě 

proměnných , se v programovacím jazyce MOSEL zapisuje ve tvaru: ijx

forall(i in relace,j in typ)x(i,j)is_binary 

 

Účelová funkce 

Účelová funkce ( )∑∑
∈ ∈

⋅⋅+⋅=
Ii Jj

ijijijijij xntntxf 2)(min  má při zvolené 

symbolice v programovacím jazyce MOSEL tvar:   

celkove_naklady:=sum(i in relace,j in typ)(2*t_letu(i,j)*n_let(i,j)+ 

+t_pobyt(i,j)*n_pobyt(i,j))*x(i,j) 

 

- vyhledání minima účelové funkce je zajištěno pomocí příkazu minimize 

minimize(celkove_naklady). 

 

Výpis výsledků optimalizačního výpočtu 

Požaduje-li uživatel vypsání hodnoty optimálního řešení, může tak například učinit 

prostřednictvím příkazu: 

writeln("Celkové náklady na obsluhu destinací jsou: ",getobjval," Kč.") 

 

Výpis hodnot proměnných 

Požaduje-li uživatel vypsání proměnných, jejichž hodnoty jsou rovny 1 (včetně 

těchto hodnot), může tak například učinit prostřednictvím příkazu: 

writeln("Nasazení letounů bude následující: ") 

forall(i in relace,j in typ|getsol(x(i,j))>0) 

writeln("x(",i,",",j,")=",getsol(x(i,j))) 
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Ukončení programu 

Text programu je po zapsání všech patřičných částí modelu ukončen příkazem end-

model, který je párovým příkazem k příkazu model. 

end-model – ukončení modelu. 
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7 Praktický příklad použití matematického modelu 

7.1 Vstupní parametry matematického modelu 

V tomto matematickém modelu bude řešeno rozmístění množiny konkrétních typů 

letounů  na danou množinu relací (destinací) Jj∈ Ii∈ . V případě řešeného problému 

je uvažováno s tzv. „overnight“ lety z Prahy-Ruzyně do uvedených tří destinací, s pobytem 

posádek a letounů na letištích v Ostravě, Brně a Karlových Varech a ranním letem zpět 

do Prahy. Náhradní letiště vzletu a přistání nebudou plánována. Maximální vzletová hmotnost 

bude ve všech výpočtech zaokrouhlena směrem nahoru na celé tuny, jelikož při výpočtech 

je dáno toto pravidlo předpisem [3]. Udávaná kapacita letounů (z hlediska počtu míst) 

je typická (v některých případech 2 komfortní třídy) nebo nejčastěji používaná, nikoliv však 

maximální a v průběhu výpočtu se nebude měnit. V následujících podkapitolách bude 

pozornost věnována charakteristice letounů (podkapitola 7.1.1), charakteristice letišť 

(podkapitola 7.1.2), parametrům letu (podkapitola 7.1.3), podmínkám parkování letounů 

na letištích (podkapitola 7.1.4) a požadavkům cestujících na jednotlivé relace (podkapitola 

7.1.5), to vše z pohledu řešené úlohy. 

7.1.1 Charakteristika letounů 

Pro řešení problému byla zvolena množina 7 konkrétních typů letounů:  

- ATR - 42 – 500, 

- ATR - 72 – 500, 

- Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200, 

- Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700, 

- Boeing 737 – 500, 

- Airbus A320, 

- Airbus A319. 

Parametry jednotlivých letounů vztahující se k sestavenému matematickému 

modelu, jsou uvedeny v  tabulkách tab. 7.1. 
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Tab. 7.1 

 

Parametry 
MTOW 

[t] 
Kapacita 

[počet 
osob] 

Letící 
posádka 
[počet 
osob] 

Palubní 
průvodčí 

[počet 
osob] 

Ekonomická 
cestovní 
rychlost 

[km.h-1/kt] 

Průměrná 
spotřeba 

paliva 
za hodinu 
letu [t.h-1] 

Počet 
letounů 

[ks] Letoun 

ATR - 42 – 500 18,60 42 2 1 563/304 0,5 2 
ATR - 72 – 500 22,50 70 2 2 511/276 0,6 1 
Canadair CL - 600 
Regional Jet CRJ 
– 200 

24,04 50 2 2 786/424 1,0 2 

Canadair CL - 600 
Regional Jet CRJ 
– 700 

34,02 70 2 2 818/442 1,1 1 

Boeing 737 – 500 52,39 108 2 3 795/430 2,3 3 
Airbus A320 73,50 150 2 4 840/454 2,5 2 
Airbus A319 64,00 124 2 3 840/454 2,0 2 

7.1.2 Charakteristika letišť 

Jako destinace byla vybrána 4 významná letiště České republiky: 

1) Praha-Ruzyně – výchozí (domácí) letiště leteckého dopravce, 

2) Brno-Tuřany – obsluhovaná destinace, 

3) Ostrava-Mošnov – obsluhovaná destinace, 

4) Karlovy Vary – obsluhovaná destinace. 

Všechna tato letiště jsou schopna přijmout uvažované typy letounů, jak z hlediska 

technických požadavků pro přistání a vzlet letounů (např. délka vzletové a přistávací dráhy, 

únosnost povrchu provozních ploch apod.), tak z hlediska zabezpečení odbavení cestujících 

a samotných letounů.   

7.1.3 Parametry letů rozhodující pro optimalizační výpočet 

Základními parametry letů jsou, pro potřeby použitého modelu, doby letů. Doby letů 

vyplývají z délky tras a ekonomických cestovních rychlostí jednotlivých typů letounů. 

Pro zjednodušení bude v předložené bakalářské práci uvažován v obou směrech přímý směr 

letu z letiště odletu (Praha-Ruzyně) na cílová letiště (Ostrava, Brno, Karlovy Vary), tzv. 

„Direct“. Při praktické aplikaci je pochopitelně nutno zohlednit délku letěné trasy v závislosti 

na traťovém systému vzdušného prostoru ČR. V následujících tabulkách tab. 7.2 – 7.4 bude 

popsána předpokládaná doba letu do dané destinace pro zvolené letouny. Dále bude uvedena 
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délka plánované trati letu („Direct“) mezi výchozí a cílovou destinací. Plánované doby letu 

jsou zaokrouhleny (směrem nahoru). 

Tab. 7.2 

Relace: Praha - Ostrava 
Délka plánované trati letu  [km] 277 

Letoun Plánovaná doba letu 
 [h] 

ATR - 42 – 500 0,50 
0,55 
0,35 
0,33 
0,35 
0,33 
0,33 

ATR - 72 – 500 
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 
Boeing 737 – 500 
Airbus A320 
Airbus A319 

 

Tab. 7.3 
Relace: Praha - Brno 

Délka plánované trati letu  [km] 204 

Letoun Plánovaná doba letu 
 [h] 

ATR - 42 – 500 0,37 
0,40 
0,27 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

ATR - 72 – 500 
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 
Boeing 737 – 500 
Airbus A320 
Airbus A319 

 

Tab. 7.4 
Relace: Praha – Karlovy Vary 

Délka plánované trati letu  [km] 98 

Letoun Plánovaná doba letu 
 [h] 

ATR - 42 – 500 0,17 
0,20 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 

ATR - 72 – 500 
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 
Boeing 737 – 500 
Airbus A320 
Airbus A319 

 

Příklad výpočtu plánované doby letu pro relaci Praha-Ruzyně - Ostrava-Mošnov pro letoun 

ATR – 42 – 500: 

Plánovaná doba letu = h
v
d 5,0

563
277

==  

 

d – délka plánované trati letu [km] 

v – ekonomická cestovní rychlost letounu [km.h-1] 
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7.1.4 Předpokládaná doba stání na letištích obsluhovaných destinací 

Předpokládané doby stání letounů jsou odvozeny z letového řádu. Pro potřeby 

předložené práce jsou uvedené doby zvoleny a nezávisejí na typu letounu. Jednotlivé hodnoty 

jsou uvedeny v  tab. 7.5.                                                                                  

 Tab. 7.5 
Letiště Předpokládaná doba stání

[h] 
Ostrava 12,5
Brno 13,0
Karlovy Vary 13,5

 

7.1.5 Požadavek cestujících na relaci 

Požadavek cestujících na jednotlivé relace se stanovuje na základě dopravního 

průzkumu. Tyto statistiky si dopravce buď vede přímo nebo je zjišťuje za úplatu 

od provozovatelů rezervačních systémů (např. v případech, kdy uvažuje o zavedení nové 

relace). Např. ČSA, jakožto jediný dopravce provozující leteckou dopravu ve všech 

uvedených relacích, si vede vlastní statistiky. Informace o poptávce cestujících po přepravě 

v jednotlivých relacích ovšem spadají do oblasti obchodního tajemství a nejsou volně 

dostupné. Z tohoto důvodu jsou údaje o intenzitách cestujících pro potřeby práce opět 

zvoleny. Intenzity cestujících pro uvažované lety, ze kterých bude vycházeno, jsou uvedeny 

v tab. 7.6. 

                                                                                                 Tab. 7.6 
 Relace Průměrný požadavek cestujících 

[počet osob.let-1] 
1) Praha – Ostrava 90 
2) Praha – Brno 70 
3) Praha – Karlovy Vary 35 
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7.2 Kalkulace nákladových položek – koeficientů účelové funkce MM 

Kalkulace nákladů vycházejí z kapitoly 3 předložené práce. 

7.2.1 Kalkulace nákladů souvisejících s letem letounu Jj∈  do destinace Ii∈  

1) Náklady na výkonné letce - průměrné hodinové náklady na mzdu výkonného letce PHNp 

 

( ) ( ) 1
p hKč,1200

170
204000

9080
36,01150000

c
b1aPHN −⋅−==

+
+⋅

=
+⋅

=  

 

a – průměrná hrubá měsíční mzda pilota [Kč.měsíc-1] 

b – koeficient vyjadřující procento odvodů podniku na sociální a zdravotního pojištění 

c – průměrný měsíční fond pracovní doby [h] (letová doba + doba ve službě) 

 

Poznámka: Je uvažováno, že hrubá mzda pilota nezávisí na typu letounu, se kterým pilot letí. 

 

2) Letecké pohonné hmoty 

Ceny paliva jsou stanoveny vždy na každý měsíc a v průběhu roku kolísají. Nicméně 

letecké společnosti mají s poskytovatelem pohonných hmot uzavřenu smlouvu včetně smluvní 

ceny, která se pohybuje podle množství ročního odběru paliva a činí cca 50-75% ze stanovené 

veřejné prodejní ceny. Dále zde hraje roli i tzv. předplacení ceny a další aspekty (obchodní 

smlouvy). V případě, že společnost nebo provozovatel letadla je držitelem licence 

na obchodní leteckou přepravu (AOC), je mu cena paliva účtována bez DPH i spotřební daně. 

V opačném případě se podle dalších kritérií účtuje DPH a spotřební daň. V případě této 

modelové situace je uvažováno, že letecký dopravce je držitelem uvedené licence. Průměrná 

cena paliva JET A-1 byla uvažována podle ceníku ke dni 31.01.2010 na všech uvažovaných 

letištích 18,- Kč za litr odebraného paliva u všech poskytovatelů pohonných hmot. Jiná cena 

paliva pouze náklady úměrně zvýší či sníží bez vlivu na dosažené optimální řešení. 

Je uvažováno, že 1 litr paliva JET A-1 váží přibližně 0,79kg [6]. V následující tabulce tab. 7.7 

budou kalkulovány náklady na průměrnou hodinovou spotřebu paliva pro jednotlivé typy 

letounů.  
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Tab. 7.7 

Letoun 

Průměrná 
spotřeba 

paliva 
za hodinu 
letu[kg.h-1] 

Průměrná 
spotřeba 

paliva 
za hodinu 
letu[l.h-1] 

Cena za 1 
litr paliva 
JET A-1 
[Kč.l-1] 

Náklady 
celkem 
[Kč.h-1] 

ATR - 42 – 500 500 632,9

18 

11 392,2
ATR - 72 – 500 600 759,5 13 671,0
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 1 000 1 265,8 22 784,4
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 1 100 1 392,4 25 063,2
Boeing 737 – 500 2 300 2 911,4 52 405,2
Airbus A320 2 500 3 164,6 56 962,8
Airbus A319 2 000 2 531,6 45 568,8

 

Příklad výpočtu nákladů na LPH pro letoun ATR – 42 – 500: 

Náklady LPH = Kčba 2,11392189,632 =⋅=⋅  

 

a – průměrná spotřeba paliva za hodinu letu [l.h-1] 

b – cena za 1 litr paliva JET A-1 [Kč] 

 

3) Poplatky letové a navigační služby 
 

a) výše poplatků za přibližovací a letištní služby řízení letů (v ČR se účtují v Kč) 

se stanoví na základě vztahu (3.1) a jejich výpočet vyplývá z tab. 7.8.. Sazba 

za co je platná ke dni 31.01.2010. 

Tab. 7.8 

Letiště: Praha, Ostrava, Brno, Karlovy Vary 

Letoun Přibližovací 
jednotka 

Sazba 
[Kč] 

Poplatek 
[Kč] 

ATR - 42 – 500 0,5

6 800 

3 400,0
ATR - 72 – 500 0,6 4 080,0
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 0,6 4 080,0
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 0,8 5 440,0
Boeing 737 – 500 1,0 6 800,0
Airbus A320 1,3 8 840,0
Airbus A319 1,2 8 160,0
 
Příklad výpočtu výše poplatku za přibližovací a letištní služby řízení letů pro letoun ATR – 42 

– 500: 

Poplatek = Kčba 340068005,0 =⋅=⋅  

a – přibližovací jednotka 

b – sazba [Kč] 
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b) výše poplatků za použití traťových služeb (účtují se v EURO, bez ohledu, 

zda se jedná o vnitrostátní nebo mezinárodní let) se stanoví na základě vztahu 

(3.2) a jejich výpočet vyplývá z tabulek tab. 7.9 – 7.11. 

 
Pro potřeby výpočtu byl zvolen kurz Kč a EURO platný ke dni 31.01.2010. 

 
Tab. 7.9 

Letiště: Praha – Ostrava 

Letoun Přeletová jednotka Sazba 
[Kč] 

Poplatek 
[Kč] 

ATR - 42 – 500 1,69

1 250,30 

2 113,01
ATR - 72 – 500 1,86 2 325,56
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 1,92 2 400,58
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 2,28 2 850,68
Boeing 737 – 500 2,84 3 550,85
Airbus A320 3,36 4 201,01
Airbus A319 3,13 3 913,44
 

Tab. 7.10 

Letiště: Praha – Brno 

Letoun Přeletová jednotka Sazba 
[Kč] 

Poplatek 
[Kč] 

ATR - 42 – 500 1,24

1 250,30 

1 550,37
ATR - 72 – 500 1,37 1 712,91
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 1,41 1 762,92
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 1,68 2 100,50
Boeing 737 – 500 2,09 2 613,13
Airbus A320 2,47 3 088,24
Airbus A319 2,31 2 888,19

Tab. 7.11 

Letiště: Praha – Karlovy Vary 

Letoun Přeletová jednotka Sazba 
[Kč] 

Poplatek 
[Kč] 

ATR - 42 – 500 0,60

1 250,30 

750,18
ATR - 72 – 500 0,66 825,20
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 0,68 850,20
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 0,81 1 012,74
Boeing 737 – 500 1,00 1 250,30
Airbus A320 1,19 1 487,86
Airbus A319 1,11 1 387,83
 
Příklad výpočtu výše poplatku za použití traťových služeb pro relaci Praha-Ruzyně – Ostrava-

Mošnov pro letoun ATR – 42 – 500: 

 

Poplatek = Kčba 01,21133,125069,1 =⋅=⋅  

a – přeletová jednotka 

b – sazba [Kč] 
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4) Náklady na palubní průvodčí - průměrné hodinové náklady na mzdu palubní/ho průvodčí 

                                                          PHNpp 

 

( ) ( ) 1
pp hKč,416

170
70720

9080
36,0152000

c
b1aPHN −⋅−==

+
+⋅

=
+⋅

=  

 

a – průměrná hrubá měsíční mzda palubní/ho průvodčí [Kč.měsíc-1] 

b – koeficient vyjadřující procento odvodů podniku na sociální a zdravotního pojištění 

c – průměrný měsíční fond pracovní doby [h] (letová doba + doba ve službě) 

 

5) Služby cestujícím - stravování cestujících na palubě letadel 

Náklady na stravovací služby cestujících během letu jsou kalkulovány podle 

uvažovaných počtů cestujících (viz. tabulka tab.7.12). 

- občerstvení při vnitrostátním letu: 40,- Kč.osoba-1 
 
                                                                                                                        Tab. 7.12 

 Relace Průměrný požadavek cestujících 
[počet osob] 

Celkem 
[Kč] 

1a) Praha – Ostrava 90 3 600 
2a) Praha – Brno 70 2 800 
3a) Praha – Karlovy vary 35 1 400 
 

Poznámka: Vypočítané hodnoty se započítávají dvakrát z důvodu zpátečních letů. 

 

7.2.2 Kalkulace nákladů souvisejících s pobytem letounu Jj∈  na letišti destinace 

 Ii∈

1) Náklady na výkonné letce 

Protože je v modelovém případě uvažováno s tzv. „overnight“ lety, je nutno  

posádkám zajistit v příslušných destinacích ubytování. Náklady na pobyt posádek jsou tedy 

tvořeny náklady na ubytování dvoučlenné posádky. Při výpočtu je uvažováno s náklady 650,-

Kč na osobu a noc, tj. v případě dvou výkonných letců budou náklady na ubytování činit 

1 300,-Kč za dvoučlennou posádku a noc. 
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2) Poplatky za použití letišť/heliportů 

a) Přistávací poplatky – pro potřeby předložené bakalářské práce jsou všechna letiště 

považována za pravidelně nalétávaná daným dopravcem po dobu delší než dvě předchozí 

sezóny, tudíž nejsou aplikovány zaváděcí ceny přistávacích poplatků, nýbrž ceny podle 

sazebníku AIP aktuální k 31.01.2010. V případě letiště Praha Ruzyně je způsob výpočtu 

přistávacích poplatků jiný ve srovnání s ostatními vybranými letišti. Přistávací poplatky 

na jednotlivých vybraných letištích jsou uvedeny v následujících tabulkách tab. 7.13 – 7.14. 

Tab. 7.13 

Letiště: Ostrava Mošnov, Brno Tuřany, Karlovy Vary 

Letoun MTOW 
[t] 

Sazba 
[Kč.t-1] 

Cena celkem 
[Kč] 

ATR - 42 – 500 18,6

300 

5 700
ATR - 72 – 500 22,5 6 750
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 24,0 7 212
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 34,0 10 206
Boeing 737 – 500 52,4 15 717
Airbus A320 73,5 22 050
Airbus A319 64,0 19 200
 

Příklad výpočtu výše přistávacího poplatku pro letiště Ostrava-Mošnov pro letoun ATR – 42 

– 500: 

Poplatek = Kčba −=⋅=⋅ ,570030019
 

 

a – MTOW [celé tuny] 

b – sazba [Kč] 

Tab. 7.14 

Letiště: Praha Ruzyně 

Letoun MTOW
[t] 

Sazba 
[Kč] 

Cena celkem 
[Kč] 

ATR - 42 – 500 18,6 2000 + (MTOW- 9t) . 198 3 901
ATR - 72 – 500 22,5 2000 + (MTOW- 9t) . 198 4 673
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 24,0 2000 + (MTOW- 9t) . 198 4 970
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 34,0 5000 + (MTOW – 24t) . 172 6 720
Boeing 737 – 500 52,4 9300 + (MTOW - 49t) . 164 9 858
Airbus A320 73,5 9300 + (MTOW - 49t) . 164 13 318
Airbus A319 64,0 9300 + (MTOW - 49t) . 164 11 760

 

Příklad výpočtu výše přistávacího poplatku pro letiště Praha-Ruzyně pro letoun ATR – 42 – 

500: 

Poplatek = KčCZKttCZK −=⋅−+ ,390100,198)96,18(00,2000  
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b) Hlukové poplatky ijh  - výše hlukových poplatků jsou odvozeny od sazby 

za každou započatou tunu MTOW dle hlukové kategorie letounu a jsou uvedeny v následující 

tabulce tab. 7.15. V případě destinací zvolených pro potřeby modelového výpočtu se hlukové 

poplatky počítají pouze pro letiště Praha-Ruzyně. 

Tab. 7.15 

Letiště: Praha 

Letoun MTOW
[t] 

Hluková kategorie - Sazba 
[Kč.t-1] 

Cena celkem 
[Kč] 

ATR - 42 – 500 18,6 1 - 5,50 104,50
ATR - 72 – 500 22,5 1 - 5,50 126,50
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 24,0 1 - 5,50 132,00
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 34,0 1 - 5,50 187,00
Boeing 737 – 500 52,4 1 - 5,50 291,50
Airbus A320 73,5 2 - 11,50 851,00
Airbus A319 64,0 1 - 5,50 352,00

 

c) Parkovací poplatky - parkování bude na všech letištích realizováno na odstavných 

parkovacích plochách. Na všech vybraných letištích je první hodina stání zdarma s výjimkou 

letiště Praha-Ruzyně, kde jsou zdarma první dvě hodiny stání. Zmíněné poplatky jsou 

uvedeny v tab. 7.16 – 7.18. 

Tab. 7.16 

 

Letiště: Ostrava Mošnov 

Letoun MTOW 
[t] 

Předpokládaná doba 
stání (1.hodina 

zdarma) [h] 

Hodinová 
sazba 

parkování za 
tunu MTOW 

[Kč.h-1.t-1] 

Celkem 
[Kč] 

ATR - 42 – 500 18,6

12,5 - 1 = 11,5 7,00 

1 529,50
ATR - 72 – 500 22,5 1 851,50
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 24,0 1 932,00
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 34,0 2 737,00
Boeing 737 – 500 52,4 4 266,50
Airbus A320 73,5 5 957,00
Airbus A319 64,0 5 152,00

Příklad výpočtu výše parkovacího poplatku pro letiště Ostrava-Mošnov pro letoun ATR – 42 

– 500: 

Poplatek = Kčcba 5,152975,1119 =⋅⋅=⋅⋅
 

 

a – MTOW [celé tuny] 

b – předpokládaná doba stání [h] 

c – hodinová sazba parkování za tunu MTOW [Kč.h-1.t-1] 
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Tab. 7.17 

 

Letiště: Brno Tuřany 

Letoun MTOW 
[t] 

Předpokládaná doba 
stání (1.hodina 

zdarma) [h] 

Hodinová 
sazba 

parkování za 
tunu MTOW 

[Kč.h-1.t-1] 

Celkem 
[Kč] 

ATR - 42 – 500 18,6

13 - 1 = 12 7,00 

1 596,00
ATR - 72 – 500 22,5 1 932,00
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 24,0 2 016,00
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 34,0 2 856,00
Boeing 737 – 500 52,4 4 452,00
Airbus A320 73,5 6 216,00
Airbus A319 64,0 5 376,00

Tab. 7.18 

 

Letiště: Karlovy Vary 

Letoun MTOW 
[t] 

Předpokládaná doba 
stání (1.hodina 

zdarma) [h] 

Hodinová 
sazba 

parkování za 
tunu MTOW 

[Kč.h-1.t-1] 

Celkem 
[Kč] 

ATR - 42 – 500 18,6

13,5 - 1 = 12,5 7,00 

1 662,50
ATR - 72 – 500 22,5 2 012,50
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 24,0 2 100,00
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 34,0 2 975,00
Boeing 737 – 500 52,4 4 637,50
Airbus A320 73,5 6 475,00
Airbus A319 64,0 5 600,00

d) Poplatky za použití letiště cestujícími - tyto poplatky nebudou do kalkulace 

zahrnuty, jelikož jsou předem vybírány od cestujících při koupi letenky. Dopravce 

je tak finančně zatížen minimálně (poplatky za převody částek v bankovním styku), navíc 

na výsledek optimalizace nebudou mít vliv. 

 

3) Náklady na palubní průvodčí 

Bude postupováno analogicky jako v případě nákladů na ubytování výkonných 

letců. I v případě palubních průvodčí je uvažováno s náklady 650,- Kč na osobu na noc. 

 

4) Služby na zemi 

a) Handling - uvedené ceny handlingových služeb jsou za kompletní handling 

a zahrnují ceny za: odbavení cestujících, technické odbavení letadla (služba plnění paliva, 

zásobování energií, úklid, nakládka/vykládka zavazadel, zboží a pošty, odmrazování, 

zásobování pitnou vodou atd.), přípravu dokumentace – distribuce nákladu, cestujících, 
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výpočet aktuálních hmotností, vyhotovení seznamu cestujících atd.. Tyto uvedené ceny jsou 

ceníkové, ale pro pravidelné klienty (dopravce) bývají zpravidla nižší (40-50%), přihlíží 

se k počtu odbavovaných cestujících, dále k frekvenci letů daného dopravce a především 

k maximální vzletové hmotnosti. Ceny za handlingové služby pro jednotlivé letouny 

na vybraných letištích jsou uvedeny v tabulkách tab. 7.19 – 7.22. Uvedené ceny nebyly 

kalkulovány v předložené práci, bylo vycházeno z cen handlingových společností, aktuálních 

ke dni 31.01.2010.                                                                                        

   Tab. 7.19 

Letiště: Ostrava Mošnov 

Letoun MTOW
[t] 

Cena celkem 
[Kč] 

ATR 42 - 500  18,6 13 700  
ATR 72 - 500  22,5 13 700  
Canadair CL- 600 Regional Jet CRJ-200 24,0 13 700  
Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-700 34,0 21 800  
Boeing 737-500  52,4 33 400  
Airbus A320  73,5 33 400  
Airbus A319  64,0 33 400  

 

                                                                                          Tab. 7.20 

Letiště: Brno Tuřany 

Letoun MTOW
[t] 

Cena celkem 
[Kč] 

ATR 42 - 500  18,6 13 000  
ATR 72 - 500  22,5 13 000  
Canadair CL- 600 Regional Jet CRJ-200 24,0 13 000  
Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-700 34,0 20 700  
Boeing 737-500  52,4 31 800  
Airbus A320  73,5 31 800 
Airbus A319  64,0 31 800 

 

                                                                                         Tab. 7.21 

Letiště: Karlovy Vary 

Letoun MTOW
[t] 

Cena celkem 
[Kč] 

ATR 42 - 500  18,6 13 000  
ATR 72 - 500  22,5 13 000  
Canadair CL- 600 Regional Jet CRJ-200 24,0 13 000  
Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-700 34,0 20 700  
Boeing 737-500  52,4 28 330 
Airbus A320  73,5 28 330 
Airbus A319  64,0 28 330 
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  Tab. 7.22 

Letiště: Praha Ruzyně 

Letoun MTOW
[t] 

Cena celkem 
[Kč] 

ATR 42 - 500  18,6 13 000  
ATR 72 - 500  22,5 14 500  
Canadair CL- 600 Regional Jet CRJ-200 24,0 13 000  
Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-700 34,0 14 500 
Boeing 737-500  52,4 26 500 
Airbus A320  73,5 28 330 
Airbus A319  64,0 26 500 

 

5) Náklady na opravy letadel (preventivní prohlídky před letem) - průměrné hodinové náklady 

na mzdu technika PHNt 

( ) ( ) 1
t hKč,416

170
70720

9080
36,0152000

c
b1aPHN −⋅−==

+
+⋅

=
+⋅

=  

 

a – průměrná hrubá měsíční mzda technika [Kč.měsíc-1] 

b – koeficient vyjadřující procento odvodů podniku na sociální a zdravotní pojištění 

c – průměrný měsíční fond pracovní doby [h] 

 

Předpokládaná doba údržby jednoho letounu jedním technikem před letem činí 

přibližně 15min. Výsledná cena za údržbu jednoho letounu jedním technikem bude tedy: 

 

PHNt[Kč.h-1] * doba údržby[h] = 416 * 0,25 = 104,-Kč 

7.2.3 Výpočet celkových přímých nákladů , ijn ijn , ijn , ,  ijh ijp

1) celkové přímé náklady na hodinu letu ijn pro jednotlivé letouny – budou uvedeny 

v následujících tabulkách tab. 7.23 – 7.29. 

                                                                                                                                  Tab. 7.23 

Letoun: ATR - 42 - 500 
Náklady Hodnota [Kč] 

Náklady na výkonné letce 2 400,0
LPH 11 392,2
Náklady na palubní průvodčí 416,0
Náklady celkem: 14 208,2

 

                  

 - 52 -



 Tab. 7.24 

Letoun: ATR - 72 – 500 
Náklady Hodnota [Kč] 

Náklady na výkonné letce 2 400,0
LPH 13 671,0
Náklady na palubní průvodčí 832,0
Náklady celkem: 16 903,0

 

                                                                                                                                  Tab. 7.25 

Letoun: Canadair CL- 600 Regional Jet CRJ-200 
Náklady Hodnota [Kč] 

Náklady na výkonné letce 2 400,0
LPH 22 784,4
Náklady na palubní průvodčí 832,0
Náklady celkem: 26 016,4

                  

Tab. 7.26 

Letoun: Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-700 
Náklady Hodnota [Kč] 

Náklady na výkonné letce 2 400,0
LPH 25 063,2
Náklady na palubní průvodčí 832,0
Náklady celkem: 28 295,2

 

                                                                                                                                  Tab. 7.27 

Letoun: Boeing 737-500 
Náklady Hodnota [Kč] 

Náklady na výkonné letce 2 400,0
LPH 52 405,2
Náklady na palubní průvodčí 1 248,0
Náklady celkem: 56 053,2

                                                                                                  

                                                                                                                                  Tab. 7.28 

Letoun: Airbus A320 
Náklady Hodnota [Kč] 

Náklady na výkonné letce 2 400,0
LPH 56 962,8
Náklady na palubní průvodčí 1 664,0
Náklady celkem: 61 026,8

 

                                                                                                                                  Tab. 7.29 

Letoun: Airbus A319 
Náklady Hodnota [Kč] 

Náklady na výkonné letce 2 400,0
LPH 45 568,8
Náklady na palubní průvodčí 1 248,0
Náklady celkem: 49 216,8
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2) celkové přímé náklady související s přiblížením, přistáním a traťovými službami ijn  

při letu letounu do destinace a zpět na domovské letiště  

- budou uvedeny v tabulkách tab. 7.30 – 7.32. 

                                                                                                                                   Tab. 7.30 

 

Letiště: Praha – Ostrava - Praha 

Letoun 

Poplatky za 
přibližovací 

a letištní 
služby 

řízení letů 

Přistávací poplatky 
(destinace + 

domovské letiště) 

Poplatky za 
použití 

traťových 
služeb 

Celkem 
[Kč] 

ATR - 42 – 500 3 400,0 * 2 5 700 + 3 901 2 113,01 * 2 20 627,02
ATR - 72 – 500 4 080,0 * 2 6 750 + 4 673 2 325,56 * 2 24 234,12
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 4 080,0 * 2 7 212 + 4 970 2 400,58 * 2 25 143,16
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 5 440,0 * 2 10 206 + 6 720 2 850,68 * 2 33 507,36
Boeing 737 – 500 6 800,0 * 2 15 717 + 9 858 3 550,85 * 2 46 276,70
Airbus A320 8 840,0 * 2 22 050 + 13 318 4 201,01 * 2 61 450,02
Airbus A319 8 160,0 * 2 19 200 + 11 760 3 913,44 * 2 45 106,88

Tab. 7.31 

 

Letiště: Praha – Brno - Praha 

Letoun 

Poplatky za 
přibližovací 

a letištní 
služby 

řízení letů 

Přistávací poplatky 
(destinace + 

domovské letiště) 

Poplatky za 
použití 

traťových 
služeb 

Celkem 
[Kč] 

ATR - 42 – 500 3 400,0 * 2 5 700 + 3 901 1 550,37 * 2 19 501,74
ATR - 72 – 500 4 080,0 * 2 6 750 + 4 673 1 712,91 * 2 23 008,82
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 4 080,0 * 2 7 212 + 4 970 1 762,92 * 2 23 867,84
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 5 440,0 * 2 10 206 + 6 720 2 100,50 * 2 32 007,00
Boeing 737 – 500 6 800,0 * 2 15 717 + 9 858 2 613,13 * 2 44 401,26
Airbus A320 8 840,0 * 2 22 050 + 13 318 3 088,24 * 2 59 224,48
Airbus A319 8 160,0 * 2 19 200 + 11 760 2 888,19 * 2 53 056,38

Tab. 7.32 

 

Letiště: Praha - Karlovy Vary - Praha 

Letoun 

Poplatky za 
přibližovací 

a letištní 
služby 

řízení letů 

Přistávací poplatky 
(destinace + 

domovské letiště) 

Poplatky za 
použití 

traťových 
služeb 

Celkem 
[Kč] 

ATR - 42 – 500 3 400,0 * 2 5 700 + 3 901 750,18 * 2 17 901,36
ATR - 72 – 500 4 080,0 * 2 6 750 + 4 673 825,20 * 2 21 233,40
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 200 4 080,0 * 2 7 212 + 4 970 850,20 * 2 22 042,40
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ – 700 5 440,0 * 2 10 206 + 6 720 1 012,74 * 2 29 831,48
Boeing 737 – 500 6 800,0 * 2 15 717 + 9 858 1 250,30 * 2 41 675,60
Airbus A320 8 840,0 * 2 22 050 + 13 318 1 487,86 * 2 56 023,72
Airbus A319 8 160,0 * 2 19 200 + 11 760 1 387,83 * 2 50 055,66
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3) celkové přímé náklady na hodinu pobytu (stání) ijn pro jednotlivé letouny na letištích 

destinací  - tyto náklady tvoří parkovací poplatky, uvedené v tab. 7.33.  

                                                                                                                          Tab. 7.33 

Letiště: Ostrava Mošnov, Brno Tuřany, Karlovy vary 
Letoun Parkovací poplatky [Kč] 

ATR 42 - 500  133,00 
ATR 72 - 500  161,00 
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ-200  168,00 
Canadair CL - 600 Regional Jet CRJ-700  238,00 
Boeing 737-500  371,00 
Airbus A320  518,00 
Airbus A319  448,00 

 

 

4) celkové přímé náklady na handlingové služby, předletové prohlídky související s letem 

a ubytování posádek ijp  pro jednotlivé letouny na letištích destinací – tyto náklady budou 

uvedeny v následujících tabulkách tab. 7.34 – 7.40. 

Tab. 7.34 
 

Letoun: ATR - 42 - 500 

Náklady Ostrava 
[Kč] 

Brno 
[Kč] 

Karlovy vary 
[Kč] 

Náklady na výkonné letce 1 300 
Náklady na palubní průvodčí  650 
Handling 13 700,00 13 000,00 13 000,00 
Handling Praha 13 000,00 
Náklady na opravy letadel (preventivní 
prohlídky před letem) 104 * 2 

Náklady celkem 28 858 28 158 28 158

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tab. 7.35 

 
Letoun: ATR - 72 – 500 

Náklady Ostrava 
[Kč] 

Brno 
[Kč] 

Karlovy vary 
[Kč] 

Náklady na výkonné letce 1 300 
Náklady na palubní průvodčí  1 300 
Handling 13 700,00 13 000,00 13 000,00 
Handling Praha 14 500,00 
Náklady na opravy letadel (preventivní 
prohlídky před letem) 104 * 2 

Náklady celkem 31 008 30 308 30 308
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Tab. 7.36 
 

Letoun: Canadair CL- 600 Regional Jet CRJ-200 

Náklady Ostrava 
[Kč] 

Brno 
[Kč] 

Karlovy vary 
[Kč] 

Náklady na výkonné letce 1 300 
Náklady na palubní průvodčí  1 300 
Handling 13 700,00 13 000,00 13 000,00 
Handling Praha 13 000,00 
Náklady na opravy letadel (preventivní 
prohlídky před letem) 104 * 2 

Náklady celkem 29 508 28 808 28 808

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 7.37 

 
Letoun: Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-700 

Náklady Ostrava 
[Kč] 

Brno 
[Kč] 

Karlovy vary 
[Kč] 

Náklady na výkonné letce 1 300 
Náklady na palubní průvodčí  1 300 
Handling 21 800,00 20 700 ,00 20 700 ,00 
Handling Praha 14 500,00 
Náklady na opravy letadel (preventivní 
prohlídky před letem) 104 * 2 

Náklady celkem 39 108 38 008 38 008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 7.38 

 
Letoun: Boeing 737-500 

Náklady Ostrava 
[Kč] 

Brno 
[Kč] 

Karlovy vary 
[Kč] 

Náklady na výkonné letce 1 300 
Náklady na palubní průvodčí  1950 
Handling 33 400,00 31 800,00 28 330,00 
Handling Praha 26 500,00 
Náklady na opravy letadel (preventivní 
prohlídky před letem) 104 * 2 

Náklady celkem 63 358 61 758 58 288

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 7.39 

 
Letoun: Airbus A320 

Náklady Ostrava 
[Kč] 

Brno 
[Kč] 

Karlovy vary 
[Kč] 

Náklady na výkonné letce 1 300 
Náklady na palubní průvodčí  2 600 
Handling 33 400,00 31 800,00 28 330,00 
Handling Praha 28 330,00 
Náklady na opravy letadel (preventivní 
prohlídky před letem) 104 * 2 

Náklady celkem 65 838 64 238 60 768
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Tab. 7.40 
 

Letoun: Airbus A319 

Náklady Ostrava 
[Kč] 

Brno 
[Kč] 

Karlovy vary 
[Kč] 

Náklady na výkonné letce 1 300 
Náklady na palubní průvodčí  1 950 
Handling 33 400,00 31 800,00 28 330,00 
Handling Praha 26 500,00 
Náklady na opravy letadel (preventivní 
prohlídky před letem) 104 * 2 

Náklady celkem 63 358 61 758 58 288

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výše popsané vstupní parametry a dále hodnoty nákladů , ijn ijn , ijn , ,  

budou použity při řešení matematického modelu. 

ijp ijh

 

7.3 Realizace optimalizačního výpočtu 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5, bude k řešení úlohy použito matematického 

modelu ve tvaru: 

                   ( )∑∑
∈ ∈

⋅+++⋅+⋅=
Ii Jj

ijijijijijijijij xphnntntxf 2)(min        (7.1) 

za podmínek: 

                                                       ∑
∈

=
Jj

ijx 1 pro Ii∈                                             (7.2) 

                                                   pro j
Ii

jij RNx −≤∑
∈

Jj∈                                      (7.3) 

                                                     ∑
∈

≤
Jj

ijji xKQ  pro Ii∈                                         (7.4) 

                                                  { }1,0∈ijx  pro JjIi ∈∈ ,                                       (7.5) 

 

Matematický model konkrétní úlohy (např. jen účelová funkce má 21 sčítanců) 

nebude vzhledem ke své rozsáhlosti prezentován.  
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Příklad výpočtu konkrétního koeficientu účelové funkce: 

- příklad výpočtu koeficientu účelové funkce, který rozhoduje o nasazení  letoun Canadair CL 

– 600 Regional Jet CRJ – 200 na relaci Praha - Ostrava - Praha. (jedná se o letoun č. 3 

a relaci č. 1), půjde tedy o koeficient c13 

( )=+++⋅+⋅= 1313131313131313 2 phnntntc  

( ) =+++⋅+⋅⋅= 2950813225143,161685,1126016,435,02  

( ) Kč64,7492616,54783193248,18211 =++=  

- v tomto případě bude určitě platit = 0, jelikož není splněna druhá strukturální podmínka, 

zajišťující nasazení letounu  s dostatečnou sedačkovou kapacitou vzhledem ke stanovené 

poptávce cestujících na relaci . Tudíž letoun Canadair CL – 600 Regional Jet CRJ – 

200 nebude nasazen na zvolenou relaci, proměnná  bude mít hodnotu 0 a člen v účelové 

funkci bude mít také nulovou hodnotu. 

ijx

I

Jj∈

i∈

13x

 
Jak již bylo uvedeno v kapitole 5, bude k řešení matematického modelu využit 

optimalizační software Xpress-IVE. Obecný postup transformace matematického modelu 

do textu programu optimalizačního software Xpress-IVE byl popsán v kapitole 6. Text 

programu pro řešenou úlohu v jazyce MOSEL má tvar:  

 
model Nasazeni_letadel 
uses "mmxprs";  
 
declarations 
 relace=1..3 
 typ=1..7 
 
N:array(typ)of real 
R:array(typ)of real  
Q:array(relace)of real 
K:array(typ)of real 
t_letu:array(relace,typ)of real 
t_pobyt:array(relace,typ)of real 
n_let:array(relace,typ)of real 
n_pobyt:array(relace,typ)of real 
n_poplatky:array(relace,typ)of real 
n_hand:array(relace,typ)of real 
n_hluk:array(relace,typ)of real 
 
x:array(relace,typ)of mpvar 
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end-declarations 
 
N::[2,1,2,1,3,2,2] 
K::[42,70,50,70,108,150,124] 
R::[0,0,0,0,0,0,0]  
Q::[90,70,35] 
 
t_letu::[0.50,0.55,0.35,0.33,0.35,0.33,0.33, 
         0.37,0.40,0.27,0.25,0.25,0.25,0.25, 
         0.17,0.20,0.12,0.12,0.12,0.12,0.12] 
 
t_pobyt::[12.5,12.5,12.5,12.5,12.5,12.5,12.5, 
          13.0,13.0,13.0,13.0,13.0,13.0,13.0, 
          13.5,13.5,13.5,13.5,13.5,13.5,13.5] 
             
n_let::[14208.2,16903,26016.4,28295.2,56053.2,61026.8,49216.8, 
        14208.2,16903,26016.4,28295.2,56053.2,61026.8,49216.8, 
        14208.2,16903,26016.4,28295.2,56053.2,61026.8,49216.8] 
 
n_pobyt::[133,161,168,238,371,518,448, 
          133,161,168,238,371,518,448, 
          133,161,168,238,371,518,448] 
 
n_poplatky::[20627.02,24234.12,25143.16,33507.36,46276.70,6145 
0.02,45106.88,19501.74,23008.82,23867.84,32007.00,44401.26,592
24.48,53056.38,17901.36,21233.40,22042.40,29831.48,41675.60,56
023.72,50055.66] 
 
n_hand::[28858,31008,29508,39108,63358,65838,63358, 
         28158,30308,28808,38008,61758,64238,61758, 
         28158,30308,28808,38008,58288,60768,58288] 
 
n_hluk::[104.5,126.5,132,187,291.5,851,352, 
         104.5,126.5,132,187,291.5,851,352, 
         104.5,126.5,132,187,291.5,851,352] 
 
 
forall(i in relace)sum(j in typ)x(i,j)=1 
 
forall(j in typ)(sum(i in relace)x(i,j))<=N(j)-R(j) 
  
forall(i in relace)sum(j in typ)x(i,j)*K(j)>=Q(i) 
 
 
forall(i in relace,j in typ)x(i,j)is_binary 
 
 
celkove_naklady:=sum(i in relace,j in 
typ)(2*t_letu(i,j)*n_let(i,j)+t_pobyt(i,j)*n_pobyt(i,j)+n_popl
atky(i,j)+n_hand(i,j)+n_hluk(i,j))*x(i,j) 
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minimize(celkove_naklady) 
 
writeln("Celkové náklady na obsluhu destinací jsou: 
",getobjval," Kč.") 
writeln 
writeln("Nasazení letounů bude následující: ") 
forall(i in relace,j in typ|getsol(x(i,j))>0) 
writeln("x(",i,",",j,")=",getsol(x(i,j))) 
 
end-model 
 

Řešením byly získány následující výsledky: 

Celkové přímé náklady na obsluhu destinací činí: 268749,-Kč. 

Nasazení letounů bude následující:  

x(1,7)=1 

x(2,2)=1 

x(3,1)=1 

 

Interpretace získaných výsledků je následující: 

Nasazení jednotlivých letounů z hlediska minimálních nákladů bude uvedeno 

v následující tabulce tab. 7.41. 

Tab. 7.41 

Relace Typ letounu 
Praha – Ostrava – Praha Airbus A319 
Praha – Brno – Praha ATR – 72 – 500 
Praha – Karlovy Vary – Praha ATR – 42 – 500 

 
 
Celkové přímé náklady na obsluhu dané množiny spojů činí 268 749,-Kč. 

 

Zbývající (nerozmístěné) letouny jsou považovány za volné pro další případná 

rozmístění (charterové lety apod.). 
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8 Závěr 

Předložená práce se zabývá návrhem matematického modelu přidělování letounů 

relacím tak, aby bylo možno optimálně rozmístit vybrané letouny na stanovené letecké linky 

a aby byla splněna reálná omezení plynoucí z provozu. 

Úvodní kapitoly jsou kromě definování problému a formulace cílů věnovány 

problematice kalkulace nákladů podle metodiky IATA včetně shrnutí některých omezení 

plynoucích z provozování letecké dopravy. Kapitola 5 je věnována stručné charakteristice 

matematického programování a technické podstatě tvorby matematického modelu. 

V následující kapitole je pak uveden postup transformace vytvořeného modelu 

do programovacího jazyka MOSEL optimalizačního software Xpress-IVE. Poslední, sedmá 

kapitola využívá vytvořený obecný matematický model k jeho praktické aplikaci. V úvodu 

této kapitoly jsou kalkulovány náklady na obsluhu vybraných leteckých linek vybranými 

letouny a tyto údaje jsou pak vloženy do matematického modelu, který je následně řešen 

v optimalizačním software Xpress-IVE. Optimalizační software veškeré vložené údaje 

vyhodnotí a s ohledem na zadané omezující podmínky, letouny optimálně (s minimálními 

náklady) rozmístí na jednotlivé linky a vypočítá hodnotu nákladů na celkovou realizaci 

obsluhy.   

Co se týče samotné kalkulace nákladů, bylo uvažováno pouze s některými přímými 

náklady, tudíž hodnota účelové funkce neboli hodnota nákladů na realizaci obsluhy leteckých 

linek, je do jisté míry zkreslena (snížena). Toto zkreslení je dáno absencí některých 

nákladových položek. Pro snížení tohoto zkreslení by bylo především zapotřebí provést 

úplnou kalkulaci celkových nákladů. Toto by však v uvedeném případě na výsledné 

rozmístění letounů nemělo zásadní vliv, nýbrž by se pouze úměrně zvýšily náklady 

na realizaci obsluhy jednotlivými letouny.  
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9 Zhodnocení cílů 

Model byl navržen, základní vstupní údaje pro jeho řešení se podařilo opatřit s tím, 

že model byl přetransformován do optimalizačního software, který prokázal jeho plnou 

funkčnost. 
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