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Úvod 

 

Od prvního okamžiku, kdy se bratrům Wrightovým podařilo překonat sílu gravitace uběhlo 

již 108 let. Tehdy dva průkopníci vzděláni poprvé vzlétli v americkém státě Severní Karolína 

letounem známým jako Kitty Hawk. 17 prosince 1903 tedy uskutečnili první řízený let 

letounu a odstartovali tak novou éru letectví.  

 

Skutečně masovému rozvoji následně dopomohly obě světové války. Z počátku první světové 

války byla letadla vzhledem k technickému stavu používána hlavně k průzkumům a jejich 

nasazení bylo považováno za zbytečný přepych. První letecký souboj byl zaznamenán až 

v roce 1916. V meziválečném období se konstruktéři začali zabývat aerodynamikou, což mělo 

za následek vyšší rychlost a dostup letadel. Během druhé světové války již letadla sehrála 

důležitou roli, dělila se v zásadě na letadla stíhací, bombardéry a průzkumná a jejich nasazení 

výrazně ovlivnilo průběh války. Technický pokrok určoval náskok, byly vynalezeny proudové 

motory a piloti využívali během letu více sofistikovanějších přístrojů, pomocí kterých 

získávali větší množství pro let potřebných informací. Krátce po válce byla poprvé překonána 

rychlost zvuku, letecká přeprava už nebyla výsadou armády, ale stále větší oblibě se těšila 

také mezi civilisty. Lidé tak mohli cestovat do mnohem vzdálenějších oblastí za výrazně 

kratší dobu, zvlášť při cestě přes oceán. Při konstrukci letadel pro civilní dopravu vznikaly 

nové překážky. Kladl se důraz především na bezpečnost letu, hlukové normy, vliv na životní 

prostředí a spotřebu, to vše v souvislosti s navyšováním počtu cestujících na jedno letadlo. 

Cestování letadlem znamenalo ve společnosti určitou prestiž a jednotlivé aerolinky navzájem 

bojovaly o cestující nabízeným luxusem nebo kratší dobou letu. Po celém světě přibývaly 

letiště a s nimi rostl i počet přepravovaných osob. Letecká doprava se tak stávala dostupnější 

pro větší množství osob.  

 

V dnešní době je letecká přeprava natolik rozšířená, že je za jediný den schopna přepravit 

okolo 9,5 milionů cestujících. Tato hodnota je rovna celkovému ročnímu objemu přepravy 

z roku 1947. Nejvíce je tento typ přepravy rozšířen na území severní Ameriky, kde je 

statisticky téměř neustále přepravováno až 61 tisíc pasažérů ve zhruba 4 tisících letadlech.  Na 

celém světě bylo vybudováno 49 027 letišť, přičemž tím nejrušnějším je letiště Hartsfield- 

Jackson v Atlantě (USA), kterým ročně projde až 89 miliónů cestujících. V Evropě si 

prvenství udržuje Londýnské letiště Heathrow, zatím co největším letištěm v Asii je Tokijské 

mezinárodní letiště. Lidé už necestují letadly jen za prací, stále častěji využívají letecké 



Šebesta Jan – Diplomová práce – VLIV NÍZKONÁKLADOVÉ LETECKÉ DOPRAVY NA ROZVOJ 
REGIONÁLNÍHO LETIŠTĚ 

 

 10 

dopravy pro cestu na dovolenou nebo za zábavou. Samozřejmě že ne všichni si mohou dovolit 

let první třídou a mnozí cestující vybírají typ letecké společnosti na základě ceny letenky. Po 

dobu letu jsou tak schopni obětovat některé nabízené služby, pohodlí a do jisté míry i svůj 

osobní prostor. V 90. letech 20. století tak vznikaly první nízkonákladové společnosti, které 

svým klientům nabízely nižší ceny letenek. Tito přepravci se stále těší velké oblibě, v roce 

2007 se podíleli 19,5% na celkovém Evropském trhu letecké dopravy, měřený počtem odletů. 

Ve stejném roce se nízkonákladoví letečtí dopravci podíleli na téměř 70% čistém přírůstku 

všech evropských letů. Tento způsob přepravy tak využívá stále více cestujících, zaznamenán 

je i výrazný nárůst leteckých tras.  

 

Nejčastěji služeb nízkonákladových dopravců využívají studenti a lidé, kteří jsou během letu 

ochotni obětovat komfort klasických dopravců. I když se nacházejí ve spádové oblasti 

velkého mezinárodního letiště, jsou schopni cestovat za odlety i na vzdálenější letiště 

regionální a nevadí jim ani překonat vzdálenost z místa přistání od plánované destinace. 

Letiště s pravidelnými linkami nízkonákladových leteckých dopravců tak navštěvuje více 

cestujících a nemalým podílem tak přispívají k rozvoji regionu, jak udává Výbor regionů 

Evropské Unie ve své studii Nízkonákladové letecké společnosti a teritoriální rozvoj ze 17. 

června 2004. Podle této studie pomáhá dostupnost letecké dopravy začlenit region do globální 

ekonomiky, čímž nejen že zvyšuje možnost přílivu investic do regionu, ale umožňuje i 

expanzi obchodním subjektům na další trhy.  
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0. Cíle diplomové práce 

 

Analýza nízkonákladové letecké dopravy. 

Vzájemný vliv nízkonákladové letecké dopravy a letiště, výhody působení na rozvoj letiště.  

 



Šebesta Jan – Diplomová práce – VLIV NÍZKONÁKLADOVÉ LETECKÉ DOPRAVY NA ROZVOJ 
REGIONÁLNÍHO LETIŠTĚ 

 

 12 

1. Nízkonákladové letecké společnosti – fenomén dneška v ekonomické  

    přepravě cestujících 

 

1.1 Charakteristika nízkonákladové letecké dopravy 

 

Nízkonákladový dopravce, z anglického názvu low-cost carrier, je typ přepravní společnosti, 

provozující pravidelné lety během celé sezóny. Podle CAA (Civil Aviation Autority) 

neexistuje souhrnná definice, která by přesně popsala dané názvosloví. Od klasického 

leteckého dopravce můžeme nízkonákladovou společnost rozlišit prostřednictvím 

všeobecných služeb, které nám aerolinky nabízejí. Standardně si zákazník za každou 

požadovanou službu navíc, jako občerstvení, změna data letu nebo dokonce doprovod 

samostatně letícího dítěte připlatí vymezený poplatek. Obvykle u aerolinek tohoto typu 

nenajdeme slevy pro děti starší dvou let nebo pro studenty. Všeobecně se tedy tito dopravci 

řídí nízkonákladovým provozním modelem spolu s nízkou úrovní poskytování služeb. Tato 

opatření mají vliv na snižování všech provozních nákladů, což v konečném důsledku 

umožňuje aerolinkám snížit cenu letenky.  

 

Charakteristika Běžný dopravce Nízkonákladový dopravce 

Cena Komplexní cenová struktura Jednoduchá cenová struktura 

Distribuce Internet, přímá rezervace, cestovní org. Internet, přímá rezervace 

Odbavení Bez letenky, IATA lístek Bez letenky 

Letiště Primární Většinou sekundární 
Způsob přepravy S přestupy Přímá 

Třída Více tříd Jedna třída 

Typ letadla Více typů Jeden typ 

Obrátky Pomalé 25 minut 

Sekundární příjmy Zaměřeno na primární příjmy Reklama, palubní prodej 
Místa k sezení Flexibilní, rezervace možná Těsná, bez výhrad 

Péče o zákazníky Spolehlivý servis Za příplatek 

Cílová skupina Turistická a obchodní 
 

Většinou turistická 

 
Tab 1.1a Rozdíly mezi nízkonákladovými a klasickými dopravci  

 

Dalším společným symbolem levných aerolinek je nabídka pouze přímých spojů. Pokud si 

cestující zakoupil u stejné společnosti návazný let, musí si v místě přestupu vyzvednout a 

následně znovu odbavit všechna svá zavazadla. Dále nízkonákladoví dopravci obvykle 

nenesou žádnou zodpovědnost za zpoždění. Cestující je tedy povinen zaplatit poplatek i za 

změnu data letenky na jiný den, v případě že vlivem zpoždění společnosti cestující nestihne 

svůj návazný let.  
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Podle European Travel Network (ETN) se dá nízkonákladová letecká doprava definovat takto: 

 

„Letecká společnost je považována za nízkonákladového přepravce, pokud alespoň 75% 

jejich sedadel je prodáváno za nejnižší jimi publikované ceny nebo zda nabízejí velmi dobrou 

nabídku.“ 

 

Podle výpočtů ETN je velmi dobrá nabídka odvozena od velmi dobré ceny letenky přepočtená 

na jednu hodinu letu.  Přehledné rozdělení velmi dobrých cen je uvedeno v následující 

tabulce.  

 

Počet hodin letu 
Velmi dobrá 

nabídka (USD) 
Dobrá nabídka 

(USD) 

Průměrná 
nabídka (USD) 

Příliš drahá 
nabídka (USD) 

25 a více 15 nebo méně 16 až 25 26 až 35 36 nebo více 

20 až 24 16 nebo méně 17 až 26 27 až 36 37 nebo více 

16 až 19 17 nebo méně 18 až 27 28 až 37 38 nebo více 

13 až 15 18 nebo méně 19 až 28 29 až 38 39 nebo více 

11 až 12 19 nebo méně 20 až 29 30 až 39 40 nebo více 

10 20 nebo méně 21 až 30 31 až 40 41 nebo více 

8 až 9 30 nebo méně 31 až 41 42 až 52 53 nebo více 

6 až 7 40 nebo méně 41 až 52 53 až 64 65 nebo více 

4 až 5 50 nebo méně 51 až 63 64 až 76 77 nebo více 

2 až 3 60 nebo méně 61 až 74 75 až 88 89 nebo více 

1 70 nebo méně 71 až 85 86 až 100 101 nebo více 

Tab 1.1b Cenové ohodnocení letenek, vyjádřeno v dolarech za hodinu letu (r.2006) 

 

1.2 Nízkonákladový model letecké dopravy 

 

Jak jsem již popisoval výše, základní charakteristikou nízkonákladových dopravců je souhrn 

vnitropodnikových pravidel, pomocí kterých se aerolinky řídí. Není podmínkou, aby model 

obsahoval všechny podbody, které zde uvádím. Jejich zahrnutí však výrazně pomáhá snížit 

provozní náklady dopravce, což se může projevit na výsledné ceně letenky.  

 

LETADLOVÝ PARK 

 

Jedním z hlavních prvků, který pomáhá levným aerolinkám snížit provozní náklady je 

zavedení jednotného letadlového parku. I když se tento krok může zdát jako nevýhodný, opak 

je pravdou. Většina letů, které tito dopravci provozují je na střední a krátkou vzdálenost, tomu 

vyhovují letadla typu Airbus A319/320 nebo Boeing 737, která jsou těmito dopravci volena 

nejčastěji. V čem tedy spočívají výše slibované výhody? Těch je hned několik. Například 
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v případě servisu potřebuje společnost mechaniky vyškolené na daný typ letadla. Pokud tak 

dojde k poruše, nemusí aerolinky vysílat speciálně vyškolené mechaniky k letadlu do místa 

poruchy, ale může si dovolit vlastnit více mechaniků na větším množství servisních středisek. 

Velkou výhodu také představuje nákup náhradních dílů. Jednotnost letadlového parku 

umožňuje nákup jednotlivých dílů do zásoby a v případě poruchy umožňuje vyhnout se 

zdlouhavému procesu, během kterého je třeba objednat náhradní díl, čekat na jeho dodání a až 

posléze jej namontovat. Dochází tedy k velké úspoře času opravy. Další výhodu může tvořit 

v případě nákupu většího počtu letadel množstevní sleva. Kupuje- li společnost větší množství 

letadel za desítky milionů dolarů, případná sleva představuje nezanedbatelnou položku 

úspory.  

 

PRODEJ LETENEK 

 

Distribuční náklady letenek tvoří u klasických dopravců nemalou část celkových nákladů. 

Literatura uvádí, že tato položka obvykle dosahuje hranice 15%. Toto číslo se zdá být vysoké, 

je třeba si však uvědomit provizi 5ti až 10%, kterou si za každou prodanou letenku účtovaly 

cestovní agentury, zprostředkovávající dopravu. Snaha minimalizovat tuto položku je logická. 

Nízkonákladoví přepravci tedy přestali zadávat své lety do tradičních rezervačních systémů a 

soustředili se na přímý prodej prostřednictvím internetu a objednávky přes telefon. 

 

Jako první se začaly využívat tzv. call-centra. Zákazníci si objednávali své lety telefonicky a 

mohli se tak s přepravci přímo domluvit na podrobnostech o letu. S expanzí aerolinek po 

téměř celé Evropě však začala jazyková bariéra tvořit určitý problém. Ne všichni cestující 

plynule hovořili anglickým jazykem a raději tak zůstávali věrni tradičnímu způsobu 

objednávky. Jako mnohem účinnější způsob se stal prodej letenek přes internet. Nejen že se 

stal mezi lidmi oblíbenější, podařilo se však ještě více snížit potřebné náklady spojené 

s prodejem. Nízkonákladoví dopravci byli tedy první, kdo uskutečňoval prodeje svých letenek 

přes internet a prakticky ihned sklidili úspěch. Např. Ryanair uvádí, že jen během prvních 3 

měsíců 40% zákazníků rezervovalo své letenky prostřednictvím tohoto internetu.  

 

Obrovskou úsporu také představují papírové letenky. Zákazník si z internetového 

rezervačního systému vybere svůj let, prostřednictvím elektronické transakce za něj zaplatí a 

prakticky ihned po dokončení objednávky si vytiskne svou palubní letenku. Minimalizovaly 
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se tak náklady spojené s výrobou letenek, jejichž cena se dříve pohybovala kolem 5 dolarů za 

kus. 

 

Dnes je tomu 11 let, co byl uskutečněn první prodej letenek prostřednictvím internetu. Tento 

způsob prodeje se rozšířil i mezi klasické dopravce, ti však prostřednictvím tohoto média stále 

nedosahují takové úspěšnosti, jako nízkonákladoví dopravci. 

 

POUŽÍVÁNÍ SEKUNDÁRNÍCH LETIŠŤ 

 

Přestože zákazník vyhledává letenku do určité destinace, obvyklá nabídka nízkonákladových 

aerolinek nabízí pouze možnost  přepravy na tzv. sekundární letiště, která se vždy nacházejí 

v určité vzdálenosti od centra požadovaného střediska. Děje se tomu tak z několika důvodů. 

Sekundární letiště bývají obvykle méně vytížená, než letiště primární. Letadla, která nově 

přiletěla tak například nemusí čekat na odbavení letounů, které jsou dříve v pořadí. Rychleji 

doplní požadované služby, potřebné pro další let a jsou zpravidla dříve připravena znovu 

vzlétnout. Roste tak využití letadel, protože se minimalizuje doba strávená na zemi, letadla 

jsou tak schopna přepravit větší množství cestujících.  

 

Dalším velkým faktorem, který snižuje náklady aerolinek v souvislosti s používáním 

sekundárních letišť jsou nižší poplatky. Každé letadlo, které na letišti přistane platí 

stanovenou částku za přistání, letištní služby, navigační služby, ostatní požadované služby 

atd. Tyto částky bývají menší než na letištích primárních. Celková cena letenky, kterou je 

společnost schopna svému zákazníku nabídnout je pořád natolik výhodná, že se stále vyplatí 

cestovat na dané sekundární letiště a z něj pak do centra plánované destinace.  

 

PŘÍMÉ TRASY 

 

Zavedení přímých letových tras na bázi point-to-point patří mezi výsady nízkonákladových 

společností. Cestující tedy mohou zvolit přímé spojení do požadovaného letiště, a to 

především bez složitých přestupů na jiná letadla. Tím aerolinky dospěly k výrazné časové 

úspoře. Už nemusí vykládat a následně znovu nakládat přepravovaná zavazadla. Mnohem 

citelněji se na snížení provozních nákladů ale podepsalo odpadlé čekání navazujících letadel 

na zpožděné spoje. Tím odpadlo zdlouhavé vyčkávání letounů k odletu a zvýšilo se jejich 

využití. 
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SLUŽBY 

 

Každý cestující během dlouhého letu jistě ocení pozornost přepravní společnosti v podobě 

občerstvení. Jedná se o další službu, kterou bychom u nízkonákladových aerolinek hledali 

marně. Catering samozřejmě z letadel nevymizel úplně, naopak je stále k maní, jen si za něj u 

musíme zaplatit buď přímo na palubě letadla nebo máme u některých společností možnost 

objednávky pokrmu ještě před letem, přičemž výsledná cena je započítána do celkové ceny 

letenky. Důvodů, proč přestal být catering automatickou součástí letu je hned několik: 

 

· Doplnění cateringových zásob prodlužuje dobu stání letadla na zemi.  

· S jeho obsluhou je spojen větší počet potřebných stewardů, kteří by byli během letu 

potřeba. 

· Výrazně se prodlužuje následný úklid letadla před nástupem nových cestujících.  

· Do celkové ceny za službu je nutno započítat i náklady spojené s jeho nákupem.  

 

Tím že společnosti omezili nabídku cateringu, ušetřili část prostoru letadel, vhodnou pro 

obsazení dalšími sedadly. Pomocí tohoto prostoru spolu s vysokou hustotou sedadel dosáhli 

přepravci až o 20% větší kapacity, oproti tradičním dopravcům používajícím stejný typ 

letadla. 

 

ZAVAZADLA 

 

Nemalým zdrojem příjmů se stal poplatek za přepravovaná zavazadla. Samozřejmě že sazby 

za množství přepravovaných zavazadel na osobu a za překročený váhový limit se u každé 

společnosti liší, nízkonákladoví dopravci však cenově zvýhodňují pouze příruční zavazadla a 

za každé další odbavené zavazadlo si účtují zvláštní poplatek. S rostoucím počtem zavazadel 

roste i poplatek za jejich přepravu, stejně tak jako poplatek za překročení váhového limitu, 

který nabývá oproti klasickým dopravcům rovněž vyšších hodnot.  
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1.3 Historie vzniku a přehled současných evropských nízkonákladových společností 

 

Myšlenka modelu nízkonákladové letecké dopravy vznikla v době deregulace vnitřního trhu 

ve Spojených státech, z počátku 70. let minulého století. Vůbec první společností pracující na 

základě tohoto principu byla společnost Southwest airlines, která se prakticky ihned od 

založení těšila velké oblibě a stala se jednou z nejúspěšnějších leteckých společnosti v USA.  

 

V roce 1985 byla v Evropě založena první nízkonákladová společnost, nesoucí jméno 

Ryanair. Aerolinky od počátku svého založení doprovázely velké finanční potíže, proto v roce 

1991 implementovala model nízkonákladové dopravy, který převzala od Southwest airlines a 

od té doby prošla společnost výraznou expanzí. V roce 2008 byl Ryanair co do počtu 

přepravených cestujících šestým největším dopravcem světa. V Evropě dokonce obsadil první 

místo. Dnes Ryanair vlastní 247 letadel typu Boeing 737-800, se kterými pravidelně létá na 

155 letišť ve 26 zemích. Celkem provozuje více než 1100 linek, na kterých za rok 2010 

přepravil 73,5 milionů cestujících.  

 

Další velkou nízkonákladovou společností je bezpochyby EasyJet. Jedná se o Britskou 

dopravní společnost, která se zaměřuje především na vnitrostátní lety. Přibližně 50% všech 

cestujících jsou občané Anglie. Aerolinka však pravidelně létá na 114 letišť ve 27 zemích 3 

kontinentů. EasyJet využívá flotilu 196 letounů, převážná část flotily je tvořena letounem 

Airbus A319-100. Za rok 2010 přepravila společnost na více než 500 linkách 48,8 milionů 

cestujících a je tak v Evropě hned po Ryanair-u druhým největším nízkonákladovým 

dopravcem.  

 

V Evropě ale existují i další nízkonákladoví dopravci, kteří vznikali buď samostatně nebo 

v podobě dceřiných společností již známých dopravců. Jejich úspěch byl střídavý. Některé 

společnosti byly koupeny silnějšími dopravci, jiné byly nuceny vinou špatných 

hospodářských výsledků opustit trh. Jejich celkový podíl však na trhu nedosahuje velikosti 

výše zmíněných aerolinek. Podle asociace ELFAA dosáhla hranice 10 milionů cestujících za 

poslední rok také společnosti Norwegian z Norska, španělský Vueling a maďarský Wizz Air. 

Vůdčí postavení na Evropském trhu obsadili Ryaniar a EasyJet, kteří za období jednoho roku, 

přesněji od července 2009, přepravili 71% cestujících, tedy 116,8 milionů z celkového počtu 

167 milionů cestujících přepravovaných dopravci, sdružených v organizaci ELFAA. Na 
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obrázku je znázorněno procentuální rozdělení jednotlivých společností podle počtu 

přepravených cestujících. 
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Obr. 1.3 Rozdělení trhu mezi společnostmi ve sdružení ELFAA 

 

Rád bych podotkl že hodnoty Blue Air platí pro období od ledna do prosince roku 2009, údaje 

Sky Europe platí do ukončení služeb společnosti dne 1. září 2009. 
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1.4 Regionální letiště 

 

V této práci se zabývám rozvojem regionálního letiště. Proto jsem se zde rozhodl věnovat 

následujících pár řádků pro vyjasnění tohoto pojmu. Jak jistě všichni víme, letiště je podle 

předpisu L14 definováno, jako „vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, 

zařízení a vybavení), určená buď zcela nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby 

letadel“. Obvykle letiště dále dělíme podle odbavení a provozních podmínek na neveřejné 

vnitrostátní letiště, veřejné vnitrostátní letiště, neveřejné mezinárodní letiště a veřejné 

mezinárodní letiště. Rozdíl mezi nimi je patrný především v kvalitě a množství nabízených 

služeb. Je jasné, že provoz na veřejném mezinárodním letišti přesáhne možnosti neveřejného 

vnitrostátního letiště, z toho důvodu musí být takovéto letiště vybaveno patřičnými 

prostředky, potřebnými pro plynulý a bezpečný provoz. Zpravidla je kladen důraz na službu 

řízení letového provozu, pasovou i celní kontrolu, dále je třeba zajistit přísun aktuálních 

meteorologických informací a jiných služeb, vyžadující mezinárodní provoz letadel. 

Samozřejmostí je schopnost komunikace v anglickém jazyce jednotlivých složek provozu.  

 

Další možností rozdělení letišť je podle počtu pasažérů. Podle výboru regionů EU o 

kapacitách regionálních letišť ze dne 2. července 2002 lze letiště seskupit do pěti kategorií, 

značených chronologicky v závislosti na ročním počtu odbavených pasažérů, pomocí prvních 

písmen abecedy.  

 

Kategorie Počet odbavených cestujících % evropského provozu počet letišť 

A 25 milionu 30% 4 

B 10 až 25 milionu 35% 16 

C 5 až 10 milionu 14% 15 

D 1 až 5 milionu 17% 57 

E 200 000 až 1 milion 4% 67 

Tab. 1.4 Rozdělení letišť podle velikosti 

 

Samozřejmě že existuje více parametrů, pomocí kterých lze letiště dále dělit. Popisovat zde 

jednotlivá možná rozdělení však není náplní mé práce a výše uvedené příklady považuji za 

dostačují.  
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V ČR se v současnosti nachází 91 letišť, které můžeme v rámci veřejného mezinárodního 

provozu rozdělit do 2 skupin. V první skupině se nachází centrální letiště Praha, které svou 

velikostí zaujme většinu leteckého provozu ČR. Do druhé skupiny řadíme všechna regionální 

letiště, tedy letiště Ostrava, Brno a Karlovy Vary. Další letiště v ČR spadají do skupiny 

neveřejného nebo vnitrostátního provozu a jedná se např. o aeroklubová a sportovní letiště, 

vojenská letiště aj.  

  

Obr. 1.4 Mapa letišť ČR 

 

Všechny regionální letiště, které budou předmětem mé práce, spadají do skupiny veřejných 

mezinárodních letišť kategorie D a E. Jedná se tedy letiště Brno – Tuřany, Ostrava – Mošnov 

a Karlovy Vary – Olšová Vrata.  
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2. Faktory ovlivňující letecký provoz 

 

Letecká doprava je synonymum pro rychlou, bezpečnou a pohodlnou přepravu osob na velké 

vzdálenosti. Přes všechny tyto vlastnosti se najdou důvody negativně ovlivňující letecký 

provoz. Ty nejvýznamnější z nich se pokusím popsat v této kapitole.  

 

EKONOMICKÁ KRIZE 

 

Obrovskou měrou se celosvětově na počtu přepravených osob z dlouhodobého hlediska 

podepsala finanční krize, vzešlá z americké hypoteční krize. Už v polovině roku 2008 vedla 

k poklesu reálného HDP a k zvýšení spotřebitelských cen. Naplno krize udeřila na podzim 

roku 2008, což mělo negativní následek nejen na světové banky a akciové trhy, ale 

významnou částí se podílela také na ceně ropy. Ta se z původní hodnoty 147 USD za barel 

propadla během několika měsíců o třetinu, ke konci roku dokonce atakovala hranici 40 USD 

za barel. Podle údajů OSN se jedná o největší pokles světové ekonomiky od tzv. Velké 

hospodářské krize, vyvolané ve třicátých letech 20 století. Český statistický úřad dokládá, že 

v ČR během listopadu 2008 klesla hodnota nových zakázek o 30,2% a rovněž se snížila 

hodnota průmyslové produkce o 17,4%. Pro přehlednost rozsahu finanční krize zde přidávám 

mapu světa, zaznamenávající její rozsah v červené barvě. Čím tmavěji je barva zobrazena, tím 

větší jsou důsledky na ekonomiku daného státu.    

 

Obr. 2. Důsledek finanční krize na ekonomiku jednotlivých států světa 
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TERORISTICKÝ ÚTOK 

 

Určitě každý z nás zaznamenal teroristický útok spáchaný 11. září 2001 v americkém New 

Yorku, při kterém došlo ke srážce letadel s mrakodrapovým komplexem, známým jako World 

Trade Center. V důsledku tohoto činu zahynulo 2993 lidí (do tohoto čísla není započteno 19 

sebevražedných únosců). Kromě toho v ten samý den narazilo letadlo také do sídla 

ministerstva obrany v USA – Pentagonu ve státu Virginia a nelze opomenout ani letadlo letu 

č.93, kde pravděpodobně došlo k přemožení teroristických útočníků pasažéry, což v důsledku 

vedlo k pádu letadla. Útok vyvolal kromě dopadu na Americkou ekonomiku také obrovské 

bezpečnostní opatření téměř na všech letištích vyspělého světa. Obavy z civilní letecké 

dopravy byly značné a vedly k několikaměsíčním útlumu. Samozřejmě že se v historii 

nejedná o jediný teroristický čin, do veřejného podvědomí se však zapsal díky své povaze a 

katastrofálními následky. 

 

PŘÍRODNÍ POHROMY 

 

Kromě teroristických hrozeb a ekonomických ukazatelů mohou letecký průmysl do jisté míry 

ovlivnit také některé přírodní jevy. Pomineme-li devastující přírodní katastrofy, jako 

například hurikány, zemětřesení, tsunami a jiné pohromy páchající škody nejen na letištích, 

které pravděpodobně neohrožují Evropský kontinent, zbývají anomálie na první pohled 

neškodné. Na paměti mám především erupci islandské sopky Eyjafjallajökull, která 14. dubna 

2010 vychrlila do atmosféry tuny sopečného popelu a zapříčinila výpadky v letecké dopravě 

včetně uzavření vzdušného prostoru téměř v celé Evropě.   

 

LETETCKÉ NEHODY 

 

Největším strachem snad všech osob na zemi je strach o život. Letecká doprava byla 

odjakživa spojována s nehodami katastrofických rozměrů, přestože je v poměru s osobní 

pozemní přepravou nesrovnatelně bezpečnější. Stach cestujících je navíc podněcován pomocí 

nespočtu filmů s touto tématikou, popřípadě tragickými událostmi posledních let. V případě 

pádu letadla existuje jen malá pravděpodobnost pro přežití, což spolu s ostatními důvody vede 

u citlivějších osob k volbě jiných dopravních prostředků. 
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3. Aspekty letecké přepravy a jejich vliv na hospodářský rozvoj ve světě a  

    v tuzemsku. 

 

3.1 Vznik a provozování letišť. 

 

Zakládání letišť, nejen v české republice, bylo v době rozmachu letectví ovlivněno převážně 

demografickým rozložením obyvatelstva. Provizorní letiště tedy vznikala v blízkosti velkých 

měst a byla provozována spíše bohatší společností jako záliba. Při výběru jejich umístění 

nebylo počítáno s tak masivním rozvojem přepravy, jaký známe dnes, ale poloha se vybírala 

především na základě majetku provozovatelů a provozních výkonů letounů. Vzhledem 

k nedostatku kvalitních cest mezi velkými městy převyšovala letecká doprava v rychlosti 

několikanásobně ostatní způsoby přepravy osob. Velkou roli ve vývoji sehrála také druhá 

světová válka, kde byla tato letiště obsazována nepřátelským vojskem, vzhledem k jejich 

strategickým účelům a po válce byly naopak využívány československou armádou, kdy 

následně většina z nich zaznamenala citelný úpadek. K velké ztrátě vedlo i zrušení 

mezinárodních linek z politických důvodů. V padesátých letech minulého století nastává pro 

tyto letiště nová éra, kdy leteckému průmyslu přestávala stačit travnatá plocha, a tak byla 

nahrazována zpevněnou dráhou. Rovněž byly obnovovány vnitrostátní, ale i nepravidelné 

mezinárodní civilní lety. Významným zlomem se stal rok 1989, kdy je většině z nich 

přiřazován status mezinárodního letiště. Od tohoto roku je zaznamenán velký zájem o civilní 

leteckou přepravu a letiště jsou postupně rozšiřována vzhledem k podmínkám narůstající 

kapacity. Od 1.1.1991 je provoz a rozvoj zajišťován pomocí České správy letišť, v letech 

2002- 04 byla následně přejímána z majetku ČSL, s.p. do vlastnictví kraje.  

 

V současné době, tedy od 1.7.2004 je na základě zákona z tohoto roku vlastníkem letiště kraj, 

ve kterém se nachází. V případě Ostravského letiště je tedy vlastníkem Moravskoslezský kraj, 

nicméně provozovatelem je společnost Letiště Ostrava, a.s. Obdobně je tomu i u ostatních 

letišť, vlastníkem letiště Brno-Tuřany je Jihomoravský kraj, zatím co provozovatelem je 

Letiště Brno, a.s. Vlastníkem letiště Karlovy Vary je Karlovarský kraj, provozovatelem je 

společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

Citelnou ránou pro celosvětový letecký provoz byl teroristický útok z 11. září 2001, který 

následně vedl k významnému odlivu cestujících. Situace se překvapivě v ČR neprojevila tak 
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negativně, jako v např. v USA nebo v západní Evropě. Podle statistiky naturálních ukazatelů 

dokonce vzrostly výkony tuzemských obchodních leteckých přepravců za období od roku 

2000 až 2005 o 66% při průměrném ročním růstu o 10,7 %. Z toho mezinárodní doprava 

vzrostla o  65,9% a vnitrostátní doprava o 125,5%. Česká ekonomika, a tedy i životní úroveň 

obyvatelstva byla v té době na vzestupu, což mělo za následek zvýšený zájem o leteckou 

přepravu. Zaznamenám byl i nemalý zájem zahraničních turistů o cesty do ČR.  

 

Regionální letiště tvoří významnou část leteckého provozu české republiky. Se zvyšujícím se 

trendem letecké přepravy roste i počet leteckých společností, které na tyto letiště pravidelně i 

nepravidelně létají.  

 

3.2 Výkony letišť 

 

V roce 2000 odbavily regionální letiště celkem 250 079 cestujících. Porovnáme-li tuto 

hodnotu s objemem z roku  2005, kdy bylo přepraveno 620 854 cestujících, dostáváme nárůst 

o 377 775 cestujících. Ještě razantnější přírůstek byl zaznamenán v následujících letech, kdy 

bylo v roce 2008 podobně přepraveno o 322 785 cestujících více, než v roce 2005. Rok 2008 

zde uvádím záměrně, v tomto roce vypukla světová finanční krize vyvolaná krachem 

amerických hypotečních úvěrů. Ta celosvětově citelně zasáhla nejen mnoho domácností, ale i 

firem. V důsledku citlivosti letecké dopravy na hospodářskou krizi byl v následujících letech 

zaznamenán úbytek pohybů letadel, vlivem sníženého zájmů osob o leteckou přepravu. 

V roce 2010 bylo přepraveno pouze 739 502 pasažérů, což znamená úbytek oproti roku 2008 

o 204 tis. cestujících. V současné době se následky ekonomické krize zdají být méně 

katastrofické, než bylo původně předvídáno, což opět vede k poptávce po letecké přepravě. 

Do budoucna tedy můžeme počítat s opětovným nárůstem cestujících. 

 

3.3 Přeprava cestujících 

 

Je pochopitelné, že největšímu zájmu se letecká doprava těší během letních měsíců. Většinu 

letů zaplňují turisté cestující do vzdálených destinací za dovolenou, proto se během tohoto 

období otevírají nová letecká spojení s danými lokalitami. Státem s největším počtem lokalit 

je Řecko, které nabízí z letiště Brno a letiště Ostrava celkem 12 destinací. Velké přepravní 

objemy zajišťuje také Egypt, kde mohou cestující relaxovat ve všech 4 lokalitách, dostupných 

taktéž z Brna i z Ostravy. Následuje Španělsko se stejným množstvím destinací a Turecko. 
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Z Brna mají cestující možnost navštívit celkem 9 zemí, z Ostravy 10. Karlovy Vary nabízí 

pouze nízkonákladové spojení s Tureckem.   

 

3.4 Rozvoj regionu 

 

Osobní letecká přeprava má velký význam na rozvoj a konkurenceschopnost jednotlivých 

regionů. Přítomnost letiště je všeobecně uznávaným faktorem pro začlenění i těch 

nejodlehlejších regionů, především díky jeho dopadu na místní ekonomiku a udržování 

služeb, jako je turistika, péče o zdraví nebo vzdělávání. Letiště poskytující kvalitní služby 

mohou pozitivně působit na letecké společnosti, což může vést k  podpoře obchodních aktivit 

regionu a zároveň k hospodářské, sociální a regionální soudržnosti v rámci EU.  

 

V České republice, především ve venkovských oblastech, se stále nedaří úplně realizovat 

standardizaci kvality služeb v cestovním ruchu, kvalifikaci pracovníků v daném odvětví a 

dobudování kvalitní infrastruktury. Důležitým faktorem pro uplatnění České republiky 

v mezinárodním cestovním ruchu je především intenzivní marketing, podpora prodeje a 

aktivnější politika. Předpokladem pro uplatnění českého produktu na mezinárodním trhu je 

tedy úspěšná celková provázanost všech nabízených služeb.  

 

OSTRAVSKÝ REGION   

 

Mezinárodní letiště Ostrava – Mošnov se může pyšnit titulem největšího regionálního letiště 

v ČR. Svým umístěním tvoří výraznou vstupní bránu do průmyslového regionu severní 

Moravy a Slezska a sousedních tuzemských regionů, zejména Olomouckého a Zlínského 

kraje. Výhodou je i poloha vzhledem k vzdálenosti Polských a Slovenských hranic, zejména 

vzhledem k Slezskému, Opolskému, Malopolskému vojvodství a Trenčínskému a Žilinskému 

kraji.  

 

Podle údajů Evropské komise cestovního ruchu (ETC) ze zprávy o trendech v evropské 

turistice plyne, že dojde k nárůstu nejen cestovního ruchu, ale i tzv. profesního cestovního 

ruchu, zahrnující konferenční a kongresovou turistiku, obchodní prezentaci a kombinaci 

služebních a rekreačních cest. Významný podíl účastníků těchto cest právě využívá přepravy 

letadlem. Do budoucna se počítá s více než 5 % růstem cestujících letecké dopravy v tomto 

regionu. Hlavní složkou, která se podílí na přepravě jsou charterové lety, přes které je 
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v současné době zaznamenán největší nárůst počtu přepravených osob. Mezinárodní letiště 

Ostrava se tak stalo důležitým partnerem pro rozvoj celého moravskoslezského regionu. 

 

BRNĚNSKÝ REGION 

 

Poloha brněnského letiště není tak výhodná, jako tomu bylo v případě Mošnova. Nachází se 

totiž v blízkosti hned dvou větších letišť – Vídně a Bratislavy. Proto bylo dlouhou dobu 

používáno jen cestujícími výhradně z Brna a jeho blízkého okolí. Do podvědomí 

nízkonákladových leteckých společností se v poslední době letiště dostalo také díky snadné a 

rychlé dopravě po rychlostní komunikaci mezi Brnem a hlavním městem ČR.  

 

Nejdůležitější oblastí cestovního ruchu Brněnského kraje je díky Koncepci státní politiky 

cestovního ruchu v České republice jmenován Městský a kulturní cestovní ruch. Dalším 

klíčovým prvkem pro rozvoj je zaměření na kongresovou a veletržní turistiku. Zajímavé je i 

tématické poznávání regionu, spojené s tradičním českým gastronomickým ruchem. Nemalou 

částí na rozvoji cestovního ruchu přispívá i tzv. nákupní turistika, jejíž intenzita je navyšována 

zejména pomocí rostoucího životního standardu a usměrňována ekonomickými fluktuacemi 

hospodářství.  

 

Cizince město zaujme především svou dynamikou a řadou příležitostí v oblasti zábavy, 

společenského života, ale i podnikání. Je spojováno se zdravým životním stylem a s celkově 

vyšším životním standardem svých obyvatel. Ve světě je město spojováno s významnou 

uměleckou minulostí a s řadou příležitostí dobré zábavy.  

 

REGION KARLOVY VARY 

 

Letecká doprava je pro Karlovarský region tradiční dopravou, prakticky už od samého 

počátku letectví. Díky rozvoji lázeňství se město odjakživa těší velké světové popularitě, což 

dokazuje i stoupající počet lázeňských hostů z Ruska. Lázeňství je také komplexem 

ekonomických činností, které svými výkony vytvářejí materiální podmínky pro lázeňskou 

léčbu a zabezpečují uspokojování potřeb lázeňských hostů. Lázeňství lze tedy chápat jako 

významnou ekonomickou aktivitu, která má kromě přínosů pro veřejné zdraví nesporné 

ekonomické výsledky a je tedy významným zdrojem tvorby HDP, pomocí příjmů 

zahraničních i tuzemských lázeňských hostů. Nemalé části zájmu podléhá i památková zóna, 
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město disponuje dobrým potenciálem pro rozvoj kongresové turistiky. Rozvoj Karlových 

Varů je pevně spojen s rozvojem podnikatelských subjektů v cestovním ruchu a s vytvářením 

nových pracovních příležitostí.  

 

Letiště prošlo v minulých letech výraznou rekonstrukcí a modernizací, kapacita odletové haly 

byla zvětšena na 55 tisíc cestujících ročně, ke kvalitnějšímu odbavování cestujících přispěla 

také instalace automatického odbavovacího systému DSC.  
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4. Definice parametrů v nízkonákladové letecké přepravě 

 

4.1 Dostupnost v regionu 

 

Určitým faktorem ovlivňujícím počty přepravovaných cestujících v daném regionu je 

dostupnost letiště, často označovaná jako spádová oblast letiště. Pod tímto pojmem rozumíme 

plochu o určité rozloze okolo letiště, jejíž velikost je určena takovou vzdáleností obyvatelstva 

z/na letiště, kterou jsou cestující ochotni překonat. Velkou roli na velikost rozlohy hraje také 

napojení dopravního spojení na letiště.  

 

Spádovou oblastí letiště Ostrava – Mošnov tvoří rádius  70ti až 100 km. Jedná se především o 

Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Je třeba zdůraznit, že zmíněný Olomoucký a 

Zlínský kraj má větší spádovost k letišti Brno – Tuřany, neznamená to však, že by cestující 

z těchto okresů nevyužívali služeb Ostravského letiště. Celkový objem potenciálních 

cestujících je tedy 1 840 501, připočteme-li k této hodnotě i okresy Olomouc a Zlín, 

dostáváme se na potenciální hodnotu 2,2 mil. cestujících. Přesné vyhraničení spádové oblasti 

však určit nelze, s rostoucím se trendem nízkonáladové turistiky jsou cestující ochotni za 

levnějšími letenkami cestovat na vzdálenější letiště. Mnohem častěji kupují letenky, kterých si 

cestující všimnou náhodně než ty, které plánovali dlouhodobě dopředu. Dle analýzy 

konkurence letiště Ostrava- Mošnov, lze za přímou konkurenci považovat polské letiště 

Katowice (ve vzdálenosti 90km), letiště Brno- Tuřany (170km) a letiště Krakow (140km). Ve 

vzdálenosti do 300km jsou to letiště Pardubice (230km) a Bratislava (300km), zatím co letiště 

ve Vídni (310km) a v Praze (350km) jsou uváděna jako potenciální spolupracující letiště, 

pomocí kterých je zajištěno napojení na celosvětovou leteckou síť. 

 

Spádová oblast letiště Brno – Tuřany pokrývá větší část republiky, než tomu bylo v případě 

Ostravského letiště. Kromě Jihomoravského kraje zahrnuje velkou část Zlínského, 

Olomouckého, Pardubického kraje a Vysočiny. Celkový potenciál spádové oblasti je 

2 459 607 obyvatel. Díky přítomnosti 2 velkých letišť ve vzdálenosti kolem 100km bylo 

donedávna letiště odkázáno především na cestující z Brna a jeho blízkého okolí. Z Brna 

rovněž vede kvalitní dálniční spoj na letiště do Prahy (230km) a Vídně (130km), z kterých se 

lze jednoduše napojit na letecké trasy celého světa. Konkurenci lze spatřit také 

v Bratislavském letišti M. R. Štefánika, vzdáleném ke své vzdálenosti 140km z centra a 
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v Ostravském letišti, vzdáleném 170km. Na druhou stranu právě díky optimální poloze 

Brněnského letiště vůči ostatním velkým městům, snadnému a rychlému propojení s nimi a 

statusu regionálního letiště, může Brno pozitivně působit na nízkonáladové letecké dopravce, 

jako tomu bylo v případě letecké společnosti Ryanair, která od března roku 2005 přepravila 

více než 1 milion cestujících.  

 

Karlovarský kraj sousedí s Ústeckým, Středočeským a Plzeňským krajem a západně je 

ohraničen hranicí s Německem. I přes relativně velký počet obyvatel v potenciální spádové 

oblasti (1 750 485) bude největším konkurentem letiště Praha, vzdáleném 120km, které 

vzhledem k množství pravidelných a charterových spojů Karlovarského letiště, nabízí 

mnohem snadnější letecké spojení s okolním světem. Nejpočetnější skupinou cestujících 

budou občané Ruska, především díky velké oblibě zdejších lázeňských pramenů.  
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5. Letecká přeprava ve vazbě na dopravní infrastrukturu v regionu 

 

5.1 Atraktivnost regionu v evropském měřítku 

 

Zahraniční atraktivita regionu má bezesporu velký vliv na jeho návštěvnost. Právě kvalitní 

propagace má potenciál nalákat zahraniční turisty do jednotlivých krajů, především ze 

západní Evropy. Co se týče návštěvnosti jednotlivých regionů, díky historickému, kulturnímu 

a zábavnímu vyžití vede svými 64,8% město Praha. Ta svými možnostmi zastiňuje ostatní 

regiony, přestože jejich potenciál není nikterak zanedbatelný. Pomineme-li tedy Prahu, 

největší přízni se v roce 2010 těšil region Karlovy Vary, který navštívilo celkem 460 693 

turistů, tato hodnota představuje celkem 7,3% celorepublikové návštěvnosti. Druhým 

regionem v pořadí, podle počtu hostů je Jihomoravský region, který zaznamenal 378 283 

hostů (6%) a na devátém místě se umístil Moravskoslezský region se 103 994 turisty (1,6%). 

Rád bych ale podotkl, že údaje zde zmíněné jsou převzaty ze studie České centrály cestovního 

ruchu – “Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů, 2010“.  Tyto 

hodnoty zahrnují všechny cestující, navštěvující jednotlivé kraje. Není zde nijak rozlišeno, 

zda-li k dopravě do regionu využili automobilovou, vlakovou nebo leteckou dopravu. 

Hodnoty zde uvedené proto slouží pouze k představě o atraktivitě jednotlivých regionů 

v zahraničí. Většina cestujících rovněž během svého pobytu v ČR navštíví více než jeden 

region.   

 

Podle statistik návštěvnosti české republiky zahraničními hosty, je naše země nejvíce 

navštěvovaná turisty z Německa, kteří v roce 2010 zastoupili svými 1 350 336 občany. 

Dohromady tvoří 21,3% celkové návštěvnosti. Na druhém místě se umístilo Rusko s 413 765 

hosty, představující 6,5% podíl. Ti, oproti předešlému roku 2009, svými počty předběhli 

občany Velké Británie a Severního Irska o celkovém počtu 367 870 (5,8%). Celkově ČR 

navštívilo v uplynulém roce 6 336 324 hostu z celého světa.  

 

Hlavním důvodem návštěv zahraničních turistů v České republice byla z 60,5% rekreace a 

zábava. 18,4% cestujících zde přijelo za návštěvou svých přátel a rodin. Kvůli služební cestě 

do ČR přicestovalo 16,1% cizinců. 2,3% dotázaných zde přijelo na nákupy a zbylých 2,5% 

z ostatních důvodů.  
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Hlavní důvody návštěv ČR

Rekreace a zábava

Návštěva rodin a přátel

Služební cesta

Nákupy

Ostatní důvody

 

Obr. 5.1 Graf hlavních důvodů návštěv ČR 

 

 

Cestovní ruch je významným prvkem při tvorbě HDP. V následující tabulce uvádím příjmy a 

výdaje plynoucí z cestovního ruchu během posledních několika let. Z uváděných dat je patrné, 

že spolu se zvyšujícími se příjmy z mezinárodního cestovního ruchu, rostou také jeho 

náklady. Nejvyšších hodnot bylo zaznamenáno v roce 2008, po tomto roce došlo 

k celosvětovému turistickému úpadku vlivem finanční krize.   

 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl příjmů z cestovního ruchu na 
HDP (%) 

3,7 3,9 3,6 3,3 3,4 

Příjmy z mezinárodního 
cestovního ruchu - (v mld. USD) 

4,7 5,5 6,4 7,2 6,5 

Výdaje na mezinárodní cestovní 
ruch - (v mld. USD) 

2,4 2,8 3,6 4,4 4,1 

Saldo mezinárodního cestovního 
ruchu - (v mld. USD) 

2,3 2,8 2,8 2,6 2,4 

Podíl příjmů z cestovního ruchu na 
příjmech ze služeb (v %) 

39,7 39,7 37,7 33 31,8 

Tabulka 5.1 Ekonomická role cestovního ruchu 
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5.2 Návaznost letiště na ostatní dopravní trasy 

 

V této kapitole popíšu napojení pozemních dopravních tras na regionální letiště. Rychlý a 

kvalitní spoj s okolními městy zajistí letišti potřebnou prosperitu, mimo jiné umožňující 

potenciální navýšení kapacity cestujících.  

 

Letiště Ostrava – Mošnov se nachází 23km od centra města Ostravy. Cestující mohou 

k transportu na/z letiště využít automobilové dopravy, po silnici č.58 z Ostravy. Snadné je i 

napojení na dálnici D1, nabízející rychlý transport do ostatních měst, zejména Brna a Prahy. 

U letiště se nachází 3 veřejná parkoviště, rozdělená v závislosti na době stání. První z nich, 

určené především pro krátkodobé parkování, se nachází před odbavovací halou a disponuje 

kapacitou 114 parkovacích míst. Parkoviště určené k dlouhodobému stání se nachází 5 minut 

chůze od odletové haly, kapacita je stanovena na 120 míst. Třetí parkoviště se nachází na 

straně příjezdové cesty k letišti. Celková kapacita parkovacích míst je tedy dostatečná. 

K letišti vede i pravidelná autobusová doprava, zajišťována linkami ze Vsetína, Nového Jičína 

a Ostravy. Autobusová zastávka je situována přímo před letištní halou. Turisté mohou využít i 

služeb některé z 5ti autopůjčoven, popřípadě taxislužby. Poslední možností je pomocí 

železničního spojení. Vlakem se lze na letiště dopravit přes železniční zastávku Studénka, ze 

které vede kyvadlová letištní doprava “Airport Shuttle“. Tuto službu je třeba objednat předem 

na stránkách letiště.  

 

Do budoucna se počítá s rekonstrukcí dopravních sítí, jehož součástí má být i napojení letiště 

na železniční přepravu. Výstavbou nového kolejového terminálu dojde k napojení letiště s 

přilehlou průmyslovou zónou na II. železniční koridor a tím bude také umožněno velmi rychlé 

spojení s městem Ostravou. 

 

Oproti Ostravské situaci se letiště Brno – Tuřany nachází blíže centra města. Třinácti 

kilometrovou vzdálenost lze pohodlně překonat pomocí rychlostní komunikace D1. Dálniční 

sjezd je od letiště vzdálen 2 km. Spolehlivou dopravu do centra zajišťuje také autobusová 

doprava, přijíždějící na letiště co 30 minut, v nočních hodinách v intervalu 30 až 60 minut a 

cestující je schopna přepravit průměrně za 20 minut jízdy, v závislosti na dopravní situaci. 

Samozřejmostí je také přeprava taxislužbami, k dispozici je i 6 autopůjčoven.  
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Z letiště Karlovy Vary vede do centra města trasa dlouhá 10 kilometrů, na letiště budou 

cestující  přijíždět pravděpodobně po rychlostní komunikaci E48. Mezi městem a letištěm 

vede pravidelné autobusové spojení linkou č. 8. Přímo na letišti sídlí 3 autopůjčovny.  

 

Všechny 3 regionální letiště jsou dostatečně propojeny s okolními komunikacemi a vytváří 

dobré podmínky pro případnou silniční dopravu. Rekreační turisté určitě ocení možnost spoje 

pomocí autobusové dopravy, která v pravidelných intervalech zajišťuje levné a poměrně 

rychlé spojení s okolními městy. Pro náročnější klientelu jsou na všech letištích 

v dostatečném počtu zastoupeny autopůjčovny. Naopak za ostatními typy přepravy zaostává 

kolejová doprava, vzhledem k finanční a prostorové náročnosti na výstavbu a napojení na 

okolní železnice. Pomocí ní by turisté mohli jednoduše a levně cestovat z větších vzdáleností.  
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6. Regionální letiště jako jedna z podmínek regionálního rozvoje 

 

6.1 Kapacity letišť 

 

V předchozí kapitole jsem uvedl objemy odbavených cestujících, dosažených na českých 

regionálních letištích, během posledních několika let. Vzhledem ke zvyšující se kvalitě 

leteckých služeb, modernizace letadel a příznivé životní úrovně obyvatel, jsou tyto objemy, co 

se týká civilní letecké dopravy, historicky maximální. Svého maxima dosáhla letiště v roce 

2008, kdy bylo odbaveno nejvíce cestujících. Na Ostravském letišti byl v tomto roce  

zaznamenán pohyb 17 167 letadel, pomocí kterých bylo následně přepraveno 353 737 

cestujících. Pomineme-li cargo lety a zaměříme-li se jen na komerční osobní dopravu, 

dostáváme se na hodnotu 6 402 letadel. Brněnské letiště v Tuřanech se ve stejném roce těšilo 

506 174 odbavených cestujících, při celkovém pohybu 29 303 letadel, z toho 6 801 letadel 

komerční osobní přepravy. Letiště Karlovy Vary přepravilo během roku 2008 maximálně 

81 720 osob a bylo dohromady zaznamenáno 5 575 pohybů letadel.  

 

Porovnáme-li jednotlivé letiště z hlediska provozních charakteristik navzájem, dostáváme se 

k zajímavým údajům. Pomineme-li nezpevněné vzletové a přistávací dráhy letiště Brna a 

Karlových Varů, které moderní civilní proudová letadla nevyužívají a zaměříme-li se jen na 

dráhy zpevněné, tedy betonové, zjistíme že Ostravské letiště při svých rozměrech 3 500m 

délky a 63m šířky s přehledem překonává konkurenční regionální letiště. Například oproti 

Brněnskému letišti, které disponuje vzletovou a přistávací dráhou o rozměrech 2 650m x 60m, 

má letiště v Ostravě o 850m delší a o 3m širší přistávací dráhu. V porovnání s letištěm 

Karlovy Vary jsou na tom ostatní letiště ještě lépe, současné rozměry dráhy o 2 150m délky a 

30m šířky jsou s letištěm v Ostravě neporovnatelné. Jako největší nevýhodu v rozměrech 

přistávací a vzletové dráhy letiště Karlovy Vary vidím především šířku 30m, které letišti 

nedovolují přijímat větší typy letadel, dnes hojně využívanými velkými leteckými 

společnostmi.   

 

Samozřejmě že kromě rozlohy vzletové a přistávací dráhy hrají roli z hlediska kapacity letiště 

i ostatní vlastnosti letiště. Například velikost odbavovací plochy určuje množství letadel, které 

je letiště schopno najednou odbavit. Díky rekonstrukci této plochy na Ostravském letišti, 

dokončené v červenci roku 2010, se zvedla kapacita potenciálních současně odbavených 
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letadel ze 4 na 7. Situace je na Brněnském letišti podobná, letiště je schopno odbavit 9 letadel 

současně. Větší rozměry odbavovací plochy letiště ocení hlavně během letních měsíců, kdy 

pravidelně dochází k masovému rozvoji turistiky spojené s návalem charterových dopravců.  

 

Další podmínkou ovlivňující počty cestujících na letišti, je schopnost jejich včasného a 

bezpečného odbavení. To je ovlivněno kapacitou terminálu letištní haly pro cestující. 

Například ostravské letiště je schopno za hodinu odbavit až 1000 pasažérů, respektive 500 

cestujících na příletu a 500 na odletu. Vezmeme-li v úvahu fakt, že například kapacita 

nejčastěji používaného letadla nízkonákladové společnosti Ryanair- Boeingu 737-800 je 189 

pasažérů, zjistíme že letiště je schopno za hodinu odbavit maximálně dvě takto velká letadla 

na odletu. O moc lépe na tom není ani kapacita terminálu Brněnského letiště, které je schopno 

odbavit až 1 100 pasažérů za hodinu. Rekord letiště z července 2008 však představuje 5 220 

odbavených osob za jeden den. Maximální hodnota pohybů letadel v jeden den na tomto 

letišti činila celkem 310.  

 

Pomineme-li některé faktory ovlivňující výkony letišť, jako například jejich polohu vzhledem 

k oblíbeným turistickým bodům okolní krajiny nebo atraktivitu regionu, spolu s fyzikálními 

vlastnostmi letišť určujícími například podmínky pro délku vzletu, jako je nadmořská výška, 

okolní teplota atd..,  zjistíme, že přestože letiště Ostrava disponuje většími rozměry drah, 

podobnou velikostí odbavovací plochy letadel a poměrně stejnou kapacitou terminálu letištní 

haly, Brněnské letiště v roce 2008 odbavilo o 43,1% cestujících více. Zaměříme-li se na 

schopnost odbavení cestujících letiště, tedy v případě Ostravy 1 000 osob za hodinu v obou 

směrech, dostáváme maximální teoretický objem přepravy 24 000 osob za jeden den. Roční 

kapacita letiště tak může činit vzhledem k 24 hodinovému provozu teoreticky maximálně 

8 760 000 odbavených cestujících. Tato hodnota zahrnuje cestující odbavené na příletu i 

odletu z letiště a představuje téměř 25ti násobek objemu přepravy z roku 2008. Při současném 

technickém vybavení letiště není možno tuto hodnotu překonat. Při stejných podmínkách, 

tedy při dodržení celoročního 24 hodinového provozu letiště Brna se dostáváme v případě 

maximálního využití kapacity letiště na 9 636 000 odbavených cestujících, tedy 19ti násobku 

maximální hodnoty z roku 2008. Letiště Karlovy Vary zvýšilo kapacitu terminálu pro 

odbavení cestujících stavbou nové odbavovací haly maximálně na 250 cestujících za hodinu. 

Ročně je tedy schopno přepravit až 500 000 cestujících, tedy 6ti násobek maximálního 

objemu z roku 2008. Všechny tři letiště jsou tedy při současných podmínkách schopna 

odbavit mnohem větší množství cestujících.  
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6.2 Vytížení regionálních letišť 

 

LETIŠTĚ OSTRAVA 

 

Ostravské letiště je schopno odbavit všechny typy letadel, včetně největších z nich jako je 

např. Boeing 747. Letiště vlastní 1 přistávací a vzletovou dráhu o celkové délce 3500m a šířce 

63m a je certifikováno pro provoz za podmínek LVO - CAT II (probíhá příprava na CAT III). 

To znamená, že na letiště lze přistávat i za zhoršených meteorologických podmínek, kdy 

dráhová dohlednost musí dosahovat alespoň 300m a s tím je ovlivněna i výška rozhodnutí o 

přistání, která je vymezena minimálně na 30m. Na letišti se nachází jeden terminál pro 

odbavení cestujících a jeden cargo terminál, k dispozici je na všech 3 stojánkách celkem 16 

míst určených ke stání letadel v základní konfiguraci nebo 31 míst v alternativní konfiguraci 

na maximální počet letadel. Provozní doba letiště, celního i pasového oddělení je 24 hodin 

denně a průměrná kapacita letištní haly je 500 cestujících za hodinu na příletu a 500 

cestujících za hodinu na odletu. Odbavování cestujících je prováděno za pomocí 

odbavovacího systému SITA DSC, popřípadě manuálně.  

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pravidelná 
doprava 

72 101 96 748 108 751 111 537 113 687 88 101 79 218 

Nepravidelná 

doprava 
144 158 169 116 191 985 220 729 240 050 219 029 196 598 

Celkem 216 259 265 864 300 736 332 266 353 737 307 130 275 816 

Tab. 6.2 Vývoj počtu cestujících letiště Ostrava 

 

Z tabulky 5.3 je patrné, že do roku 2008 měl objem přepravených cestujících v leteckém 

průmyslu růstovou tendenci. Už v roce 2004 převažovala v počtu přepravených cestujících 

charterová letecká doprava nad dopravou pravidelnou a i přes mírné výkyvy v letech 2005 a 

2006 si do roku 2008 udržela zhruba dvojnásobný náskok. Jak už bylo v této práci zmíněno, 

v roce 2008 postihla celosvětovou ekonomiku finanční krize, která se také neblaze podepsala 

na cestovní ruch. Lidé a firmy po celém světě, díky nejasné finanční situaci, volili 

konzervativnější způsob dopravy, což se mimo jiné negativně promítlo na počtu 

přepravovaných osob. Z uvedených údajů je patrné, že i přes značný úbytek cestujících si 

charterová doprava udržela v obou letech zhruba 2,5násobný náskok, oproti tradiční letecké 

dopravě. V roce 2010 ubylo oproti roku 2008 téměř 78tis cestujících, toho charterová doprava 

zaznamenala úbytek 43 452 cestujících, pravidelná doprava přišla o 34 469 cestujících. 
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Největší pokles objemu přepravy se projevil v dubnu 2010, kdy rozdíl oproti minulému roku 

činil 32%. Na vině je tentokrát výbuch islandské sopky, který celosvětově ovlivnil činnost 

letecké dopravy. V ostatních měsících roku se rozdíly dopravy pohybovaly oproti roku 2009 

průměrně mezi 5 až 10%. 

 

Poměr charterové a pravidelné dopravy
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Graf 6.2 Poměr závislosti charterové a pravidelné dopravy letiště LKMT 

 

LETIŠTĚ BRNO  

 

Letiště Brno – Tuřany nabízí stejně jako letiště Ostrava – Mošnov nepřetržitý 24 hodinový 

provoz 365 dní v roce, včetně celního a pasového oddělení. Podle údajů letiště zde nejsou 

žádná provozní ani další omezení, paušální a handlingové poplatky nabízí letiště během noci, 

víkendů a svátků bez navýšení. Letiště se pyšní dostatečně velkým prostorem, určeným pro 

parkování letadel, pro přistávání a vzlet letadel je k dispozici betonová dráha o rozměrech 

2650m délky a 60m šířky, vyhovující především středně velkým letounům, nejčastěji Boeing 

737. Kromě toho lze pro menší letadla využít i nezpevněnou vzletovou a přistávací dráhu o 

1000m délky a 30m šířky. Na letišti se nachází navigační systém ILS CAT I, který umožňuje 

přistání na letišti za snížené viditelnosti, dráhová dohlednost musí být minimálně 550m a 

výška rozhodnutí je stanovena nad 60m. V odbavovací hale se nachází celkem 8 

odbavovacích pracovišť pro rychlejší postup cestujících.   



Šebesta Jan – Diplomová práce – VLIV NÍZKONÁKLADOVÉ LETECKÉ DOPRAVY NA ROZVOJ 
REGIONÁLNÍHO LETIŠTĚ 

 

 38 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pravidelná 
doprava 

1400 0 90 246 151 864 164 900 218 000 166 000 

Nepravidelná 

doprava 
164 742 171 888 225 426 241 822 250 376 288 174 274 850 

Celkem 166 142 171 888 315 672 393 686 415 276 506 174 440 850 

Tab. 6.2b Vývoj počtu cestujících letiště Brno 

 

Z uvedených dat je zřejmý obrovský nárůst cestujících využívajících služeb charterového 

dopravce. Ten má za následek největší nízkonákladová letecká společnost v Evropě – 

Ryanair, který na jaře roku 2005 zavedl oficiální linky z Brněnského letiště. Zavedené linky 

se prakticky ihned těšily velké popularitě, což má za následek prudký nárůst cestujících 

v tomto segmentu.    
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Graf 6.2 b Poměr závislosti charterové a pravidelné dopravy letiště LKTB 

 

 

LETIŠTĚ KARLOVY VARY 

 

Za 4. největší mezinárodní letiště v ČR je podle počtu přepravených osob považováno letiště 

Karlovy Vary. Pomocí kombinace asfaltu a betonu je zpevněná přistávací a vzletová dráha o 

celkové délce 2150m a šířce 30m koncipována maximálně na letadlo Airbus A321 s kapacitou 

cca 212 cestujících. Častěji se zde ale setkáme s letadly typu Boeing 737 nebo Airbus A320 / 



Šebesta Jan – Diplomová práce – VLIV NÍZKONÁKLADOVÉ LETECKÉ DOPRAVY NA ROZVOJ 
REGIONÁLNÍHO LETIŠTĚ 

 

 39 

A319. Kromě toho letiště disponuje jednou travnatou dráhou o rozměrech 1000x30m a dráha 

29 je vybavena elektronickým přístrojovým přistávacím systémem ILS CAT I, tedy stejným 

systémem, jaký můžeme najít na letišti Brno. Podle studie o budoucím rozvoji letiště by mělo 

dojít do roku 2025 k zásadním změnám. Především se jedná rekonstrukci ve smyslu 

prodloužení a rozšíření přistávací a vzletové dráhy na 2660x45m, což by umožňovalo na 

letišti přistát i s většími dopravními prostředky, např. typu Airbus A310, A330 Boeing 767 

nebo dokonce podle potřeby i 747. V roce 2006 došlo k modernizace a kompletní 

rekonstrukci světelného zabezpečovacího zařízení vzletové a přistávací dráhy, s kterou byla 

spojena výstavba nové přibližovací světelné řady, včetně zábleskového systému. Cestujícím 

udělal největší radost nový terminál, dokončený na jaře roku 2009, který svým futuristickým 

vzhledem připomíná trup letadla. Letiště je otevřeno 24 hodin denně 365 dní v roce, stejně tak 

jako pasová a celní kontrola. Současné roční objemy přepravy činí 70tis cestujících.  

 

Vzhledem k množství charterových letů na letišti Karlovy Vary zde uvádím graf pohybů 

dopravních letadel vzhledem k jejich povaze. 

 

 

Graf 6.2c Rozdělení počtu pohybů letadel v závislosti na povaze letu 

Z grafu je patrné, že nízkonákladová doprava prozatím nemá na letišti Karlovy Vary 

vybudovanou tradici, což dokazují i počty pohybů letadel daných aerolinií. Pro přehlednost 

zde udávám tabulku vývoje počtu cestujících v jednotlivých letech. Tato tabulka obsahuje 

součty všech pasažérů (tedy i využívajících služeb charterových společností). 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkem 38704 37313 34975 64641 81720 68369 70903 

Tab 6.2c Množství přepravených osob na letišti Karlovy Vary 
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Z údajů uvedených v této kapitole je patrný počet cestujících odbavených na regionálních 

letištích v uplynulých letech. V roce 2008 vypukla v důsledku americké hypoteční krize 

celosvětová finanční krize, která se negativně promítla snad do všech ekonomických odvětví 

moderního světa, včetně leteckého průmyslu. Počty ročně odbavených cestujících proto mají 

od roku 2008 sestupnou tendenci, naštěstí se zdá, že ne tak drastickou, jak se z počátku zdálo.  

 

Podle celkového ročního počtu přepravených cestujících jednotlivých letišť si nejvíce 

pohoršilo letiště Ostrava, které se díky 275 816 přepravených cestujícím v roce 2010 vrátilo 

co se týče objemu přepravy zhruba do roku 2005. V roce 2009 byl zaznamenán pokles 

13,17% oproti roku předešlém, v roce 2010 došlo k lehkému umírnění poklesu na 9,02%.  

Charteroví dopravci si v roce 2009 pohoršili o 8,76%, v následném roce dokonce o 9,34%. 

Toto číslo představuje oproti roku 2008 úbytek celkem 43 452 cestujících. Charteroví 

dopravci na tom byli v porovnání s klasickými dopravci po prvním roce od vypuknutí krize o 

13,75% lépe. Jedním z důvodu takového úspěchu byla také sezónnost leteckých linek do 

vybraných destinací, pomocí kterých se společnosti do určité míry vyhnuly dubnovému 

vzdušnému kolapsu způsobenému výbuchem islandské sopky.  

 

Co se týká Brněnského letiště, z tabulky lze poměrně jednoduše vyčíst převahu charterové 

letecké dopravy nad dopravou pravidelnou. Největší rozdíl byl zaznamenán v roce 2005, kdy 

objem odbavených cestujících, přepravovaných pomocí charterových leteckých společností 

činil 71,4% celkového ročního počtu odbavených cestujících. Nejvíce cestujících bylo 

odbaveno v roce 2008, po tomto roce byl zaznamenán 14,8% pokles v počtu přepravených 

cestujících pomocí charterového dopravce. Celkově letiště v roce 2009 zaznamenalo 13% 

pokles všech odbavených cestujících, což pro představu představuje 65 324 osob.  

 

Letiště Karlovy Vary zaznamenalo největší nárůst počtu odbavených cestujících v roce 2007, 

kdy bylo odbaveno o 84,8% cestujících více, než v roce předešlém. Největší hodnoty dosáhlo 

letiště v roce 2008, kdy bylo odbaveno 81720 pasažérů. Po tomto roce došlo k úbytku počtu 

cestujících, avšak už v roce 2010 odbavilo letiště více cestujících, než v roce předešlém.  

 

Vývoj osobní letecké přepravy lze z krátkodobého hlediska rozdělit na 2 etapy. První etapa je 

tvořena objemy přepravy do roku 2008, druhá zahrnuje roky následující. Nelze si nevšimnout 

růstové tendence počtu přepravených cestujících v etapě první, kdy pozitivní objemy výkonů 

zaznamenaly všechna regionální letiště v ČR. Mohla za to především vysoká životní úroveň 
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obyvatelstva jak v naší zemi, tak v zahraničních státech, dále neustále se rozvíjející trend 

cestování rychlou, bezpečnou, pohodlnou a pro mnohé také vysoce atraktivní leteckou 

dopravou. Určitý podíl si také nesou právě nízkonákladové společnosti, které jsou schopny 

díky atraktivním cenám přilákat velké množství zákazníků a to dokonce i těch, kteří by za 

normálních podmínek letecké přepravy nevyužili. V druhé etapě byl zaznamenán značný 

úbytek cestujících v obou segmentech dopravy, který překvapivě nenabral takových hodnot, 

jako se původně očekávalo, vzhledem k rozsáhlosti a dopadu krize. Je jen otázkou času, jak 

dlouho bude finanční krize působit na životní úroveň obyvatelstva a tedy i na dopravní ruch, 

tolik potřebný pro rozvoj jednotlivých regionů. Už nyní zaznamenaly aerolinky pozitivní 

poptávku o jejich služby, objemy přepravených cestujících by proto alespoň podle prognózy 

neměly výrazně klesnout pod hodnoty z roku 2010. S přechodem krize se počítá s mírným 

nárůstem celkového počtu přepravovaných osob, bude však nějakou dobu trvat, než se letecká 

doprava vrátí do takových objemů, jako tomu bylo před krizí. 

 

6.3 Přehled nízkonákladových společností regionálních letišť 

 

Česká regionální letiště prozatím nemají bohaté zastoupení nízkonákladových leteckých 

společností. Z historického hlediska jsou tyto společnosti poměrně novodobou záležitostí. 

Před jejich příchodem fungovala česká regionální letiště převážně jako rychlý a pohodlný spoj 

mezi krajem a letištěm Praha, z kterého cestující dále přestupovali na ostatní navazující lety. 

Právě díky rozloze ČR, hustotě osídlení a výhodné poloze města Prahy vzhledem k ostatním 

krajům, zvolily nízkonákladové společnosti za svou destinaci tamní letiště. Až v roce 2005 

došlo k migraci letecké společnosti Ryanair z Pražského letiště na letiště Brno. Výměnou za 

nižší letištní poplatky získalo letiště Brno vyšší množství odbavených cestujících. Jen během 

prvního roku přepravil Ryanair na trase Brno – Londýn Stansted téměř 115 000 cestujících, 

což pro letiště představovalo 57,3% meziroční nárůst počtu odbavených pasažérů. Díky tomu 

se letiště stalo Brno druhým největším letištěm v české republice v počtu odbavených 

cestujících a předběhlo tak letiště Ostrava, které odsunulo na třetí místo. Za šest let provozu 

na tomto letišti atakovala společnost hranici 1 milionu přepravených cestujících.  

 

První a zároveň nejvytíženější linkou společnosti Ryanair na Brněnském letišti je spojení 

Brno – Londýn Stansted, zahájené 24. března 2005. Denní spojení této linky ročně přiláká 

přibližně 40 000 cestujících z Velké Británie, což pro představu přispívá k vytvoření zhruba 

stovky pracovních příležitostí v turistickém ruchu jihomoravského regionu. Vzhledem 
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k úspěchu společnosti na tomto letišti a příznivé vytíženosti linky, která např. v roce 2009, 

tedy v době kdy svět naplno zasáhla finanční krize, dosahovala 86%, došlo k rozšíření počtu 

destinací. Společnost nejprve zavedla 29. října 2007 čtyři spoje týdně se španělským městem 

Barcelona – Gerona. O jedenáct měsíců později, tedy 29. září 2008, byla ale linka zrušena. 

Podle vedení společnosti nebyla linka dostatečně rentabilní. Od 1. listopadu 2010 zahájil 

Ryanair nové lety do Italského Milána – Bergama a od 17. dubna 2011 zahájil linku spojující 

letiště Brno se španělským Alicante. Všechny tři pravidelné linky z Brněnského letiště jsou 

v provozu dodnes.  

 

Dalším nízkonákladovým leteckým dopravcem, který využívá služeb letiště Brno je maďarská 

společnost Wizz Air. Svou první a zároveň konkurenční linku zavedla společnost 16. prosince 

2010. Svým zákazníkům nabízí společnost kromě podnákladové ceny spoj na čtvrté největší 

letiště v dosahu Londýna - Luton. Linka létá 4krát týdně letadly Airbus A320-200 s 

celkovou kapacitou 180ti sedadel. Od 27. března 2011 byla nově otevřena linka do italského 

Říma - Fiumicina.  

 

Z Brněnského letiště ještě létá nízkonákladová společnost Smart Wings, která sezónně nabízí 

4 turistické destinace. Turisté uvítají nízkonákladové spojení se španělským ostrovem 

Malorka, řeckou Prevezou, Kosem a Rhodosem.   

 

Dalším regionálním letištěm, na které létají nízkonákladové společnosti je letiště Ostrava. Co 

se týká počtu těchto aerolinek, nemá letiště v současnosti s výkony Brna - Tuřany srovnání. 

Z letiště sice vedou linky směrem k zahraničním destinacím, ty jsou ale zastoupeny pouze 

jednou nízkonákladovou společností Smart Wings. Ta nabízí přímé lety do 6ti destinací jižní 

Evropy, převážně letního turistického charakteru. Stejně jako v případě Brna, i zde platí 

sezónnost spojů. Vzhledem k obsazenosti letů turisty jsou linky otevírány pouze na část roku, 

obvykle od května do září či října.  

 

Letiště Karlovy Vary nedisponuje žádnými nízkonákladovými společnostmi, které by z něj 

provozovaly linky do tuzemských nebo zahraničních destinací.  

 

V následující tabulce uvádím přehled všech nízkonákladových leteckých společností, které 

v tomto roce působí v celé české republice, tedy na letištích Praha – Ruzyně, Brno – Tuřany a 

Ostrava – Mošnov. 
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 Praha Brno Ostrava 

Smart Wings 33 4 6 

WizzAir 13 2 x 

Ryanair x 3 x 

easyJet 7 x x 

Jet2 4 x x 

Germanwings 1 x x 

bmibaby 1 x x 

Norwegian 4 x x 

Windjet 2 x x 

Tab. 6.3 přehled všech nízkonákladových leteckých společností v ČR 

 

Z tabulky je patrné, že největší množství nízkonákladových společností využívá letiště Praha 

Ruzyně. Letecké společnosti z tohoto letiště nabízí své spoje celkem do 65ti evropských 

destinací. Polovinu z nich jsou linky tuzemské nízkonákladové společnosti Smart Wings, 

která jako jediná nabízí své spoje také na obou regionálních letištích. Z Brněnského letiště 

aerolinky nabízí celkem 9 linek, z Ostravského 6. Hodnoty v tabulce jsou uváděny včetně 

sezónních nízkonákladových letů.   

 

 

Obr 6.3 Přehled destinací jednotlivých společností 
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Podle údajů uvedených v předchozích odstavcích je patrné, že většina nízkonákladových linek 

tvoří spoje s letními turistickými letovisky. Celkem 13ti linkami se mohou turisté z českých 

regionálních letišť dopravit do destinací Řecka, Itálie, Španělska a Bulharska. Pouze 2 

pravidelné spoje vedou do Anglie, konkrétně na letiště v okolí Londýna. Z letiště Karlovy 

Vary v současnosti neprovozuje žádná aerolinka nízkonákladové lety. Služeb společností 

Ryanair a Wizz Air kromě cestujících české národnosti využívají z velké míry také občané 

Anglie, kteří zde přijíždějí za účelem tzv. víkendové turistiky a přispívají tak k rozvoji 

pracovních míst v turistickém odvětví a k rozvoji jednotlivých regionů. Kromě Londýna 

chybí jakékoliv nízkonákladové spojení s východní, západní i severní Evropou a cestujícím 

tak nezbývá než využít služeb klasických leteckých dopravců, popřípadě nabídky letů z letiště 

Praha – Ruzyně. Také lety sezónního charakteru společnosti Wizz Air neuspokojí požadavky 

cestujících na dané destinace mimo stanovené období. Je jasné, že poptávka po turistických 

letoviscích v zimním období nedosahuje takové výše, jako tomu bývá v letních měsících.  

 

6.4 Nízkonákladové společnosti v Ostravě 

 

Zavedení pravidelných nízkonákladových linek z Ostravského letiště by mělo samozřejmě 

vliv nejen na rozvoj letiště samotného, ale z určité části také na rozvoj moravskoslezského 

regionu. Pravidelný příliv cestujících by přispěl k vytvoření stovek nových pracovních míst 

v turistickém průmyslu, a to nejen v Ostravě, ale také v oblasti Beskyd.  

 

Budeme-li pro srovnání vyházet ze statistických údajů historie letiště Brno, můžeme zjistit, že 

do příchodu nízkonákladové společnosti Ryanair, vykazovalo letiště Brno nižší objem ročně 

odbavených cestujících v porovnání s letištěm Ostrava. V roce 2004 tato hodnota tvořila 

20,5% celkově odbavených cestujících, jedná se tedy o 44 371 pasažérů méně, v porovnání s 

Ostravou. Po příchodu této společnosti, tedy v roce 2005, předběhlo letiště Brno Ostravu o 

18,7% cestujících. V daném roce tedy letiště Brno předběhlo Ostravské letiště o 49 808 

odbavených pasažérů a v následujících letech se tento náskok ještě zvyšoval. 

 

Z toho plyne, že pouhé nasazení 1 pravidelné linky nízkonákladové společnosti může mít pro 

letiště zásadní vliv na počet odbavených cestujících. V případě, že by se z Ostravského letiště 

zavedla 1 pravidelná nízkonákladová linka podobného charakteru na některá letiště velkých 
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evropských měst, jako je Londýn nebo Paříž, mohlo by to pro něj znamenat významné 

navýšení počtu odbavených cestujících. V takovém to případě by letiště na daný spoj mohlo 

ročně přilákat zhruba 100 000 cestujících, což pro srovnání představuje necelou třetinu 

objemu přepravy z roku 2010. Zajímavé by mohlo být také spojení zdejšího letiště s některým 

z velkých evropských letišť, fungujícímu na principu HUB. Doposud jsou zaváděny linky 

spojující regionální letiště s turistickými oblastmi, popřípadě s ostatními velkými městy a 

chybí jakékoliv spojení s velkými letišti, napojujícími se na celosvětovou leteckou síť. 

Cestující tak nemají na vybranou, než využít služeb klasických dopravců, aby se dostali na a 

z letiště takového typu. V případě, že by se uskutečnilo spojení takové linky, dá se 

předpokládat vyšší cena letenky vzhledem k ostatním destinacím. Letecké společnosti by se 

nemuselo podařit vyjednat výhodné podmínky spojené s modelem nízkonákladových 

aerolinií, vzhledem k zatížení tamního letiště. Přesto by pravidelná linka představovala 

nezanedbatelnou část cestujících z Ostravského letiště v Mošnově. Vzhledem k blížícímu se 

konci finanční krize a předpokládanému oživení světové ekonomiky se počítá s brzkým 

obnovením zájmu o leteckou přepravu. Z toho usuzuji, že by byly výše uvedené linky 

úspěšné. 

 

6.5 Nízkonákladové společnosti v Brně 

 

Vzhledem ke statistickým údajům vykazovaných letištěm Brno Tuřany, je patrný pozitivní 

vliv nízkonákladových společností na rozvoj počtu odbavených cestujících letiště. V roce 

2005, tedy v době příchodu nízkonákladové letecké společnosti Ryanar stoupl počet 

odbavených cestujících oproti předešlému roku o 1,8 násobek, v dalším roce dokonce o 2,3 

násobek hodnoty, vzhledem k roku 2004. Dá se říci, že právě díky nízkonákladovým 

společnostem se dostalo tamní letiště na první příčku v počtu odbavených cestujících mezi 

ostatními českými regionálními letišti. Největší přínos samozřejmě nese společnost Ryanair, 

která zavedla na tomto letišti jako první pravidelné nízkonákladové lety. První a nejvýnosnější 

linkou byl spoj s anglickým letištěm Stansted poblíž Londýna. V roce 2007 zde sice byla 

zavedena linka do španělské Gerony, ta však byla o necelý rok později uzavřena a další linka 

této společnosti byla otevřena až koncem roku 2010. Ve stejném roce z letiště vede pravidelná 

linka společnosti Wizz Air, v letošním roce byl založeny dohromady další 2 linky obou 

společností. S opětovným rostoucím zájmem o leteckou přepravu se dá očekávat příznivý 

zájem o tyto linky a jejich vliv na letiště se projeví během tohoto roku.  
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6.6 Nízkonákladové společnosti v Karlových Varech 

 

Letiště v Karlových Varech v současnosti nemá vhodné podmínky jako hostující letiště pro 

nízkonákladové společnosti. Jedním faktorem je jeho poloha vzhledem k hlavnímu městu 

Prahy, ze kterého vede velké množství leteckých spojů, včetně nízkonákladových, 

s evropskými i celosvětovými lokalitami. Snadná doprava mezi Karlovy Vary a Prahou 

nepředstavuje pro cestující takový problém, jako je tomu například mezi Prahou a Ostravou. 

Vzhledem k nabídce a dostupnosti letiště Praha tak není pro letiště v Karlových Varech 

snadné zavézt pravidelný nízkonákladový, popř. klasický letecký spoj, což dokazují i 

statistiky objemu přepravy, v porovnání s ostatními regionálními letišti. Další nevýhodou se 

můžou jevit schopnosti odbavení cestujících, kdy letiště zvládne odbavit pouze 250 pasažérů 

za hodinu. Podíváme-li se však na roční počty odbavených cestujících, zjistíme, že 

z celkového počtu 70 903 cestujících za rok 2010 tvoří 92,4%, tedy 65 498 cestujících občané 

ruského původu. Pokud by se podařilo např. díky vhodné marketingové kampaně do 

Karlových Varů nalákat cestující i z jiných koutů Evropy, znamenalo by to pro letiště 

obrovskou příležitost k rozvoji. V takovém případě by linky využívali především cestující 

přijíždějící za účelem lázeňské turistiky, proto lze předpokládat, že by využívali služeb 

klasických dopravců, oproti nabídky nízkonákladových společností. Z toho lze usuzovat, že 

nízkonákladové společnosti nenajdou na tomto letišti velkého využití a potřebné rentability.  
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7. Porovnání výkonů se zahraniční konkurencí 

 

7.1 Letiště Katowice (PL) 

 

V této kapitole bych rád porovnal česká regionální letiště s letištěm zahraničním, rovněž 

regionálního charakteru. Jako příklad jsem si vybral Polské letiště Katowice, vzdálené zhruba 

85km od česko – polských hranic. Vzhledem ke své poloze letiště do určité míry tvoří 

konkurenci Ostravskému letišti v Mošnově, a to jak přepravními objemy, tak počty pohybů 

letadel.  

  

Historie letiště 

 

Tak jako tomu bylo v případě většiny českých regionálních letišť, i letiště v Katowicích bylo 

vojenského původu. Historie sahá do roku 1940, kdy začalo německé válečné letectvo 

Luftwaffe vybudovávat v polských Pyrzovicích polní letiště, za účelem překládání transportu 

vojenských materiálů z letadel Německé říše na letadla zásobující východní frontu. Tehdy 

byly vybudovány 3 betonové vzletové a přistávací dráhy o celkové délce od 1000m do 1500m 

a šířce 50m. Před koncem 2. světové války bylo letiště využíváno k testování německých 

bombardovacích letedel, od konce světové války bylo pro změnu obsazeno vojsky Rudé 

armády. Tu vystřídala na začátku 50. let letecká armáda Polska. Počátek civilního letectví je 

na tomto letišti datován od 6. října 1966, kdy byl uskutečněn první let do Varšavy, 

prostřednictvím letecké společnosti LOT, polského původu. Civilní letectví však vyžadovalo 

uzpůsobení letiště pro osobní přepravu, proto byl v roce 1969 postaven terminál pro cestující, 

o celkové rozloze 550 m2, dále byla před letištěm vybudována plocha určená k parkování 

letadel včetně pásů potřebných pro rolování.  

 

Až do 28 října roku 1990 se letiště těšilo pravidelného provozu, po tomto datu došlo ke 

značnému útlumu provozu, vzhledem k nestabilní situaci, zapříčiněné změnou politického 

režimu. Situaci zachránila až Hornoslezská letecká společnost, která obnovila pravidelný 

letecký spoj s Varšavou a na letiště se dokonce po 54 letech provozu vrátila první 

mezinárodní letecká linka, tehdy s Frankfurtem, prostřednictvím německého národního 

dopravce Lufthansa. Od té doby prošlo letiště zásadní modernizací vedoucí ke schopnosti 

odbavení většího poštu cestujících. V roce 1994 došlo k předání letiště pod správu 
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Hornoslezské letecké společnosti, v témže roce došlo k otevření zmodernizovaného terminálu 

pro cestující. V následujících letech byly postaveny cargo terminály došlo také k úpravě 

provozních ploch letiště.  

 

V současnosti letiště disponuje vzletovou a přistávací dráhou o celkové délce 2 800m. V roce 

2004 došlo k výstavbě terminálu pro cestující, který umožňoval roční odbavení až 1,7 milionů 

osob. V roce 2007 byla ukončena výstavba terminálu pro cestující B, který tuto kapacitu zvedl 

na 3,6 milionu cestujících.  

 

Na letiště pravidelně létají nízkonákladové letecké společnosti, od roku 2004 zde působí  

maďarská společnost Wizz Air, která pro letiště znamenala významný milník z hlediska počtu 

přepravovaných osob. 

 

STATISTIKA PŘEPRAVOVANÝCH OSOB 

 

Ze statistik, které zde uvádím, je jasně patrný rok 2004, během kterého se počet odbavených 

osob více než zdvojnásobil, oproti roku předešlém. V tomto roce došlo k zásadnímu navýšení 

odbavených osob klasických leteckých společností. Ty mají vzhledem k přepravenému 

objemu charterových dopravců značný náskok. Určitý pokles je stejně jako u českých 

regionálních letišť zaznamenán od roku 2008. Přesto se nejedná o tak drastický úbytek 

cestujících, jako tomu bylo například u nás. Důvod je prostý – Polská republika nebyla 

finanční krizí tolik ovlivněna, jako ostatní státy Evropy. V době vypuknutí krize dokonce 

vykazovalo jeden z největších růstů HDP v Evropské unii.  
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Celkový počet 

Pravidelná 

letecká doprava 

Charterová 

letecká doprava 

2000 168 126 115 094 47 341 

2001 180 015 124 335 50 906 

2002 202 267 131 899 66 716 

2003 257 991 144 946 107 292 

2004 622 612 465 655 149 758 

2005 1 092 385 830 988 255 466 

2006 1 458 411 1 129 895 294 625 

2007 1 995 914 1 529 734 432 830 

2008 2 426 942 1 804 638 601 953 

2009 2 364 613 1 742 804 603 765 

2010 2 403 253 1 693 512 693 880 

Tab 7.1a Počty odbavených cestujících na letišti Katowice 

 

Objem nízkonákladové dopravy se v roce 2009 představoval 65% celkového počtu 

odbavených cestujících. V roce 2010 dosáhl počet osob, odbavených nízkonákladovým 

aeroliniemi, hodnoty 1 498 428. Největší podíl, tedy 52,86%  na tomto počtu tvoří letecká 

společnost Wizz Air. 9,49% připadlo společnosti Ryanair a o zbytek se dělí ostatní letecké 

společnosti. Za pozornost stojí fakt, že na tomto letišti nedošlo od roku 2008, tedy roku 

spojovaného s vypuknutím světové finanční krize, k poklesu počtu odbavených cestujících. 

Vzhledem k růstové tendenci lze tedy i během příštích let na tomto letišti počítat s nárůstem 

osob přepravovaných nízkonákladovými leteckými společnostmi.  
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Podíl leteckých společností (2010)

52,86

9,49

5,17

28,92

2,94

0,05

0,57

Wizz Air                   52,86

Ryanair                      9,49

Lufthansa                   5,17

Charetry                   28,92

Lot                            2,94

General Aviation         0,05

Jiné                           0,57

 

Graf 7.1b Podíl leteckých společností letiště Katowice v roce 2010 

 

Přestože je v současnosti podíl osob, přepravovaných charterovými dopravci, na tomto letišti 

2,44 násobně menší než u klasických aerolinií, díky svému objemu rozhodně tvoří 

nezanedbatelnou část odbavovaných osob a významně se tak podílí na jeho každodenním 

provozu. 
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Graf 7.1c Znázornění počtu odbavených cestujících na letišti Katowice 
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PŘÍSTUP NA LETIŠTĚ 

 

Jedním z podstatných bodů rozvoje byla podmínka zpřístupnění letiště vzhledem k centru 

hornoslezské aglomerace. Za tímto účelem byla v roce 2006 otevřena dálniční komunikace 

S1, spojující letiště s komunikačním uzlem v Podwarpiu a zajistila tak jednoduchý, rychlý a 

velmi pohodlný přístup na letiště. V jakýchkoliv dopravních komplikací, najdou řidiči 

včasnou informaci s popisem situace na internetových stránkách letiště, včetně návodu, jak se 

těmto komplikacím vyhnout.  

 

SHRNUTÍ 

 

Přestože je letiště Katowice v polských Pyrzovicích, stejně jako Ostravské a Brněnské letiště 

vojenského původu, během posledního desetiletí si oproti těmto letištím dokázalo vytvořit 

podstatný náskok v počtu odbavených osob jak klasickými, tak pravidelnými 

nízkonákladovými společnostmi. Ty tvoří 62,3% podíl na celkovém počtu odbavených osob, 

což v roce 2010 znamenalo necelých 1,5 mil. pasažérů. Letiště sice vlastní odbavovací 

terminály větších kapacit, ve srovnání s českými regionálními letišti, nemyslím si však, že by 

navýšení kapacity českých terminálů, vzhledem k současnému vytížení regionálních letišť, 

vedlo k navýšení objemu odbavených osob.  Nespornou výhodou Katowického letiště byla 

domácí politická situace, díky které nebyla Polská republika natolik ovlivněna světovou 

finanční krizí, jako ostatní státy Evropy. Nedošlo tedy k výraznému snížení životní úrovně 

obyvatelstva, což se mimo jiné také promítlo na cestovním ruchu. Nelze však říci, že tato 

výhoda vytvořila daný rozdíl mezi letištěm Katowice a českými regionálními letišti, jelikož 

letiště dosahovalo nesrovnatelně lepších výsledků ještě před rokem 2008. 
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8. Hardware-ové a software-ové řešení 
 

Nízkonákladové letecké společnosti nepotřebují pro svůj provoz žádný specifický hardware, 

ani software. V případě, že tyto společnosti například vlastní handling, může se vyskytnout, 

že daná společnost používá jiný odbavovací software, než ostatní společnosti na tomtéž letišti. 

V takovém případě musí být software kompatibilní s ostatními letištními informačními 

systémy a předpokládá se také jeho propojení s celosvětovou sítí. Stejně tak mohou 

nízkonákladové letecké společnosti vlastnit svůj vlastní hardware, např. v podobě vlastní 

letištní techniky. V rámci nízkonákladového modelu letecké společnosti a vysokých 

pořizovacích nákladů jsou však obě varianty nepravděpodobné.  
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 9. Obchodní aktivity spojené s provozem letiště 

 

Veškeré obchodní aktivity letiště můžeme podle jejich povahy rozdělit do dvou skupit a to na 

aktivity spojené s leteckým provozem a aktivity spojené s provozem neleteckým nebo-li 

výnosy z komerčních aktivit. První skupina je přímo ovlivněná počty letadel, které na letišti 

přistanou, zatím co aktivity druhé skupiny představují konstantní příjem letiště. Jejich výčet 

nám dodá komplexní přehled o obchodních příjmech letiště. Samozřejmě že poplatky za 

jednotlivé služby se na každém letišti mohou lišit, v následujících odstavcích se mimo jiné 

dozvíme, o jak velké rozdíly se jedná. Všechny sazby uvedené v této kapitole jsou bez DPH. 

 

Přibližný podíl jednotlivých aktivit regionálního letiště: 
 

Přistávací poplatky  21% 

Parkovací poplatky    1% 

Letištní taxy   20% 

Handling   13% 

Jiné letecké     1% 

 

Nájmy      8% 

Koncese   16% 

Poplatky      4% 

Přímý prodej     4% 

Parkování aut     2% 

Jiné neletecké   10% 

 

Při celkovém růstu výnosů letiště klesá obvykle podíl leteckých výnosů a stoupá podíl 

neleteckých výnosů. 

 

9.1 Příjmy z leteckých aktivit 

 

Jednou z největších částí příjmů plynoucích z leteckých aktivit regionálního letiště tvoří 

přistávací poplatky. Jedná se o jednorázovou částku, která slouží k uhrazení veškerých 

nákladů spojených s provozem, údržbou a opravami vzletových a přistávacích drah letiště, 

dále pojezdových drah a odbavovacích ploch. Částka je obvykle placena po každém přistání 

letadla a je zpravidla vypočítávána na základě jeho maximální vzletové hmotnosti. Na 

letištích Brno i Karlovy Vary tato částka představuje 300kč za každou (i započatou) tunu. 

Přistávací poplatek mimo stanovenou provozní dobu činí na obou letištích 300kč/t. Letiště 

Ostrava se v sazebníku odlišuje, letadla do 100t jsou zpoplatněna částkou 300kč/t a za každou 
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tunu navíc je účtován poplatek 120kč, 48kč v případě překročení hranice 200t maximální 

vzletové hmotnosti. Přistávací poplatek mimo stanovenou provozní dobu činí 500kč/t. 

Podobnou část příjmů tvoří také letištní taxy, nebo-li poplatky za použití letiště cestujícími a 

slouží k úhradě nákladů spojených s provozem, údržbou a opravou terminálů. Sazby za 

každého odlétávajícího cestujícího v pravidelné i nepravidelné mezinárodní i vnitrostátní 

letecké dopravě platí dopravce. Na letištích Brno-Tuřany a Karlovy Vary tento poplatek činí 

370kč za odlet, stejně tak jako za přílet každého cestujícího. Rozlišuje se, zda-li cestující na 

daném letišti započal svou cestu nebo zda je pro něj pouze přestupem. Transferoví cestující, 

nebo-li osoby, jejichž doba pobytu mezi příletem a odletem do jiné destinace nepřekročí 24 

hodin, jsou od poplatku osvobozeni. Letištní taxa na Ostravském letišti činí 420kč na osobu, 

transferoví cestující platí 175kč. Následují poplatky za handling, poplatky za hangárování a 

parkování letadel, bezpečnostní poplatky spojené se zajištěním bezpečnosti na letišti, dále 

poplatky za odbavení letadel a zboží. Rád bych zmínil skutečnost, že nízkonákladoví 

přepravci obvykle odebírají menší množství služeb, oproti ostatním aeroliniím, jak již bylo 

dříve zmíněno. Příkladem může být např. částečné vlastnění handlingu.  

 

9.2 Neletecké příjmy 

 

Podíl neleteckým příjmů letiště zpravidla dosahuje menších hodnot, než příjmy spojené 

s leteckou aktivitou. Přesto představují nepostradatelnou část zdroje financí, stálého 

charakteru. O výnosy se nestará letiště samotné, ale většinou spadají pod externí subjekty, 

které vlastní službou poskytují činnost a letiště pak dostává určitý poplatek za to, že tyto 

společnosti mohou na letišti sídlit a podnikat. Mezi komerční přínosy letiště patří především 

pronájem nebytových prostor a pozemků, distribuce a prodej médií, jako je např. energie, dále 

příjmy z pronájmu reklamních ploch, poskytování služeb a prací, provize ze služeb a 

komerčních aktivit a jiné. 

   

9.3 Letiště Ostrava- Mošnov 

 

Vliv hospodářské krize, která výrazně ovlivnila počty přepravovaných cestujících, se logicky 

promítla také na hospodářských výsledcích letiště, a to zejména v podobě významného 

poklesu tržeb z leteckých aktivit. Všeobecně měla krize dopad zejména do oblasti tzv. 

luxusních statků nebo-li zboží s vysokou příjmovou elasticitou poptávky, kde v případě 

poklesu příjmů dochází i k prudkému snížení poptávky po luxusním zboží. V našem případě 
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se jedná o např. využívání letecké přepravy na dovolenou, kterou řada lidí v období krize 

omezí nebo zcela vypustí.  

 

Společnost Letiště Ostrava, a.s. dosáhla v roce 2009, tedy v prvním roce projevu finanční 

krize, celkového výnosu 233 174tis Kč, při celkových tržbách ve výši 189 991tis Kč. 

Hospodářský výsledek po zdanění činil -5 880tis Kč v důsledku ztrát společnosti, která byla 

způsobena zejména podporou mezinárodní linky Ostrava – Moskva, provozovanou ruskou 

leteckou společností Polet. V únoru roku 2009 byla linka vzhledem ke své malé vytíženosti a 

zároveň avíza o zahájení stejné linky národním dopravcem ukončena dohodou. I přes podporu 

linky a probíhající hospodářskou krizi dosáhla ztráta společnosti na konci roku příznivějších 

než plánovaných hodnot, a to o 9.023 tis. Kč. Příznivý vliv na celkové tržby v daném roce 

měly příjmy z prodeje služeb a energií, které oproti roce 2008 vzrostly o 6,07%, tedy o 

3 391tis. Kč. 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby 65652 142006 160861 180259 200387 189991 

Výnosy 67006 147441 223530 229068 241904 233174 

HV před zdaněním 8321 -8308 8757 2324 -14152 -5736 

HV po zdanění 5666 -6270 6201 970 -15877 -5880 

Tab. 9.3 Vývoj tržeb, výnosů a hospodaření (v tis. Kč) 
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Graf 9.3 Vývoj tržeb, výnosů a hospodaření (v tis. Kč) za jednotlivé roky 
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10. Externí zdroje financí 

 

Schopnost rozvoje letiště neplyne jen z leteckých a neleteckých příjmů, ale existuje ještě další 

významný faktor, který se zásadně projevuje na jeho eskalaci. Vstupem ČR do Evropské unie 

znamenalo mimo jiné také řadu výhod, jako např. přerozdělování peněz v rámci EU. Ze 

strukturálních fondů může ČR čerpat v určité výši dotace a využívat je ke svému rozvoji.  

 

10.1 Finanční dotace letiště Ostrava-Mošnov 

 

Letiště Ostrava, a.s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem realizovalo nebo připravuje 

několik projektů, které jsou spolufinancovány z fondu ERDF, v rámci Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Jde o rozvoj regionální infrastruktury a 

dostupnosti a rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.  

 

Díky projektů financovaných z Evropské unie byla na letišti Ostrava realizována opatření, 

vedoucí k navýšení odbavovací kapacity a bezpečnosti provozu. Výsledná kapacita 

odbavovací plochy dovoluje letišti současně odbavit 2 letadla kódového označení D a 5 

letadel kódového označení C. Celkové způsobilé výdaje projektu se vyšplhaly na 115 511 943 

Kč, z toho 92,5% výdajů financovala Evropská unie a zbylých 7,5% spolufinancoval 

Moravskoslezský kraj.  V další fázi rozvoje je plánované vybudování infrastruktury, která by 

měla přispět k dalšímu rozvoji letiště. Finančně náročná bude výstavba účelových 

komunikací, pomocí které dojde k napojení letiště, včetně sousední průmyslové zóny na 

silniční a železniční síť, a to včetně výstavby nového železničního terminálu. Obsahem 

dalšího projektu je pořízení nových strojů a zařízení na údržbu dráhového systému letiště, 

odbavení cestujících a letadel, včetně technických prostředků letištního záchranného systému 

a výstavba nového Bezpečnostního centra. Projekt letiště Ostrava, bezpečnostní centrum je ve 

fázi příprav a žadatelem o dotaci je Moravskoslezský kraj.  

 

10.2 Finanční dotace letiště Brno- Tuřany 

 

Na Brněnském letišti proběhl projekt „Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany“, jehož 

cílem bylo zvýšení bezpečnosti provozu letiště a zajištění separace cestujících 

z Schengenského a mimo Schengenský prostor. Projekt byl rozdělen do dvou fází, v první fázi 
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letiště zakoupilo 2 letištní autobusové speciály, určené pro bezpečnou přepravu cestujících 

mezi letadly a odbavovací halou. Cílem druhé fáze bylo zvýšení úrovně bezpečnosti letiště a 

jeho uživatelů a navýšení technické připravenosti v případě krizové situace. V souvislosti 

s tím byla pořízena letištní automobilová cisternová stříkačka, tzv. CAC.  

 

  

Obr. 10.1 Letištní autobusové speciály a automobilová cisternová stříkačka 

 

Výdaje projektu dosáhly hodnoty celkem 31 417 000 Kč. Letištní automobilová cisternová 

stříkačka byla pořízena za 14 400 000 Kč, na letištní autobusové speciály bylo dohromady 

vynaloženo 17 017 000 Kč. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a to v celkové výši 

85% způsobilých nákladů, 7,5% z celkové částky spolufinancovala Regionální rada 

Jihovýchod a zbylých 7,5% Jihomoravský kraj, který také uhradil nezpůsobilé výdaje 

projektu, v celkové výši 5 117 000 Kč.   

 

10.3 Finanční dotace letiště Karlovy Vary 

 

Mezinárodní letiště v Karlových Varech získalo dotaci z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj na výstavbu nového terminálu. Stavba byla dokončena 30.4.2009, přičemž celkové 

náklady projektu se vyšplhaly na 98 mil. Kč. Dotace v rámci Regionálního operačního 

programu NUTSII Severozápad dosáhly hodnoty 87 mil. Kč, tedy 88,85% celkové částky. 

Kromě financí Evropské unie přispěl na projekt také vlastník letiště – Karlovarský kraj a to 

částkou ve výši 10,9 mil. Kč, zbylých 7,7 mil Kč získal ze státního rozpočtu.   

 



Šebesta Jan – Diplomová práce – VLIV NÍZKONÁKLADOVÉ LETECKÉ DOPRAVY NA ROZVOJ 
REGIONÁLNÍHO LETIŠTĚ 

 

 58 

 

Obr. 10.2 Projekt terminálu letiště Karlovy Vary 
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11. Závěr 

 

Vznik nízkonákladových leteckých společností znamenal podle ELFAA významný krok 

v rozviji cestovního ruchu Evropy. Podle Andrea Papatheodora je nízkonákladová letecká 

doprava jako součást civilní letecké dopravy nejvýznamnější turistické odvětví a hlavní 

módou mezinárodního cestování, jak uvádí ve se práci Civil aviation regimes and leisure 

tourism in Europe. Před vznikem nízkonákladových leteckých společností měla většina měst a 

regionů jen omezený přístup k letecké dopravě, přičemž většina leteckých spojení vedla jen 

na letiště typu Hub-and-Spoke, v ČR tedy přes Prahu, v zahraničí přes letiště jako Frankfurt 

Main a Heathrow. To kromě finanční a časové náročnosti znamenalo také malý zájem turistů 

o jednotlivé regiony, při jejich návštěvě museli navíc používat méně efektivní způsob dopravy 

– automobily, autobusy a vlaky.  

 

Dnes je v ČR letiště Brno – Tuřany jediným regionálním letištěm, které nabízí pravidelné 

nízkonákladové lety do zahraničních destinací. Nízkonákladové linky společnosti Wizz Air 

z ostravského letiště jsou pouze sezónního charakteru a z letiště Karlovy Vary nevede žádný 

nízkonákladový spoj. Jak dokládají údaje obsažené v předešlých kapitolách, pouhé zavedení 

jedné pravidelné linky spojující letiště Brno s anglickým letištěm Stansted přineslo letišti 

ročně přes 100 tisíc odbavených cestujících, což v roce zavedení představovalo zhruba 

třetinový objem celkové roční přepravy. Nemalou část odbavených cestujících tvořili také 

zahraniční turisté. Pozitivní vliv regionálního letiště, jež je využíváno nízkonákladovými 

společnostmi, na kvalitu života v regionu je evidentní větší  šířkou nabídky: 

 

  - zpřístupněním letecké přepravy většímu počtu klientů v oblasti turistiky a 

                          cestování v rámci např. eurovíkendů 

- obyvatelům regionu nabízí novou atraktivní možnost trávení omezeného 

     odpočinkového času, poměrně dostupným poznáváním vzdálených destinací 

  - pro cestující ze světa, pro které je tento region zajímavý a chtějí v něm 

     strávit svou krátkodobou dovolenou 

- zvýšený zájem zahraničních turistů nejen pouze o hlavní město Prahu, ale i o     

ostatní regiony České republiky. 

- zvýšená možnost kulturního a sportovního vyžití 

- v neposlední řadě nárůst pracovních příležitostí  
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Kromě přímému vlivu na rozvoj letiště samotného mají nízkonákladové společnosti příznivý 

vliv také na rozprostření letecké dopravy v průběhu celého roku. Zatím co charterové letecké 

společnosti sezónně soustřeďují své lety na teplé letní měsíce, pravidelné nízkonákladové 

společnosti přepravují cestující po celý rok, navíc oproti klasickým leteckým společnostem 

dále cenově zvýhodňují lety v průběhu týdne, což příznivě povzbuzuje zákazníky citlivé na 

cenu. Tato rozložitost letecké dopravy pozitivně ovlivňuje ostatní subjekty, jako ubytovací 

zařízení, autopůjčovny atd., podílející se na cestovním ruchu kraje, a to jak v obsazenosti 

během celého roku, tak ve všedních dnech. Je však otázkou zahraniční propagace místních 

regionů a měst, nakolik vyvolají u zahraničních turistů zájem o návštěvu zdejších krajů. Pro 

nás je nejaktuálnější situace v Ostravském regionu, který začíná nabývat na zajímavosti pro 

Evropské turisty nejen možností rekreace v Beskydech, ale také v poslední době intenzivně se 

rozvíjející industrální turistikou. Ostravský region je všeobecně známý jako historická 

průmyslová oblast. Poměrně značné prostředky, jež jsou v současné době vkládány do 

přeměny bývalých hutí a šachet na muzeální exponáty, je zapotřebí ekonomicky zhodnotit 

jejich propagaci v rámci celé Evropy, což sebou přináší možnost zvýšené návštěvnosti kraje 

prostřednictvím mj. nízkonákladových leteckých společností. Jedná se například o v současné 

době rekonstruovanou dolní oblast Vítkovic financovanou z prostředků Evropské unie. Tento 

komplex hutního závodu včetně vysokých pecí je svým způsobem unikátní a po rekonstrukci 

bude zcela jistě v centru pozornosti nejen odborné veřejnosti, ale bude i silným turistickým 

lákadlem, jež zvýší zájem o region. I když Ostrava nezískala titul Evropské hlavní město 

kultury, je zřejmé, že i na poli kulturním se začíná stále více zviditelňovat a její atraktivita 

viditelně roste hlavně u mladých lidí, cestovatelů a potencionálních klientů nízkonákladových 

leteckých společností. 

 

Hlavní ekonomický přínos z provozu nízkonákladových leteckých společností na regionálním 

letišti pro kraj nepramení z leteckých aktivit. Vzhledem k tlaku na snižování nákladů (letištní 

taxy, handling, atd..) nízkonákladové letecké společnosti vyhledávají letiště, kde tyto náklady 

jsou co nejnižší a přitom tato destinace skýtá potenciál přepravních objemů cestujících. 

Z těchto důvodů je zřejmé, že dotace provozu letiště  je  ekonomicky výhodná, protože větší 

objem cestujících znamená i větší příliv peněz pro region. Nelze samozřejmě přehlížet, že tyto 

pobídky jsou atraktivní i pro klasické aerolinie, což však rozhodně není na škodu. Dominantní 

vliv těchto aerolinií na trhu letecké přepravy cestujících zřejmě bude i v budoucnu 

rozhodující, avšak dovedeme si představit způsob rozdělení trhu mezi klasickou a 

nízkonákladovou společností. 
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Nízkonákladové společnosti podnikají  tam, kde je  prostor pro podnikání klasických aeroliní 

z nějakého důvodu nevhodný, nerentabilní, neefektivní. Dovedou stlačit cenu a zpoplatnit 

téměř cokoliv, jakoukoliv službu. Občerstvení, zavazadla, toalety. Určitě ne všichni cestující 

jsou však ochotni cestovat za těchto podmínek a raději si za letenku připlatí a cestují s vyšším 

komfortem, který pak samozřejmě budou očekávat i při odbavení a po příletu. Jedná se o 

klientelu, jež bude vždy tvořit nezanedbatelnou část cestujících a tady můžeme počítat i 

s určitým ekonomickým profitem letiště při odbavování těchto cestujících. 

 

Nízkonákladová letecká přeprava je však trendem, který se bude rozvíjet stále intenzívněji a 

dá se předpokládat, že její význam poroste jak v regionálním, tak i mezinárodním měřítku. 

Nelze samozřejmě přehlédnout negativní faktory tohoto rozvoje, tj. hlavně zvýšenou 

ekologickou zátěž prostředí. Je třeba si ale uvědomit, že při efektivnějším využívání letadel 

dochází ke snižování emisí na jednoho cestujícího během startu a letové hodiny. Otázkou 

rovněž zůstává zvýšená hluková zátěž prostředí v oblasti startu a přistání, ale tato samozřejmě 

souvisí s technickým stavem letadel a jejich konstrukcí. Tlak norem a předpisů vede k 

soustavnému snižování jak emisí, tak hluku letadel a tím snižování jejich vlivu na životní 

prostředí.  

 

V současné době si lze pouze obtížně představit rozvoj regionu bez provázanosti na dopravní 

systémy, bez dobře fungujícího letiště jako dopravního uzlu pro styk s okolním světem. 

Nízkonákladové letecké společnosti jsou moderní variantou ekonomicky dostupné přepravy 

cestujících a je zcela zřejmý jeho pozitivní přínos pro rozvoj letiště v regionu.  

 

Z tabulky přepravených objemů cestujících zcela jednoznačně vyplývá absolutní nárůst počtu 

cestujících při využívání letiště nízkonákladovou leteckou společností. Z grafu je zcela 

zřejmé, že letiště Ostrava si zachovává určitý objem cestujících, jejichž počet ovlivňuje 

momentální situace na trhu. Každoroční nárůst počtu cestujících je ovlivněn krizí v r. 2009, 

kdy dochází k mírnému poklesu. Pokud se podíváme na Brno, přepravované objemy jsou 

zhruba stejné nebo nižší a kopírují Ostravu až do r. 2005. V tomto roce začala v Brně působit 

nízkonákladová společnost Ryanair a okamžitě došlo ke skokovému navýšení počtu 

cestujících, čímž Brno převýšilo Ostravu o cca 20% a toto navýšení si udrželo i po další roky. 

Ostravské letiště nedosahuje objemů Brna i přes snahy o zavedení linky do Moskvy. 
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Vývoj cestujících v letech 2000 - 2010
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Obr. 11. Vývoj počtu odbavených cestujících v letech 2000 - 2010  

 

Z těchto údajů je zřejmé, že působení nízkonákladové letecké společnosti má na regionální 

letiště jednoznačně pozitivní vliv i bez ohledu např. na vybavenost letiště, které je v případě 

Brna horší než na ostravském letišti. Je pravdou, že Brno je poněkud „blíže středu Evropy“ a 

má dobrou návaznost na ostatní města (Bratislava, Vídeň,…), ale z tohoto pohledu na tom 

není o moc hůře ani Ostrava. Hlavně po dostavbě dálnice a železničního koridoru. V soutěži o 

navýšení objemu cestujících tedy nezbývá než Ostravě popřát bonitní nízkonákladovou 

společnost na letišti v Ostravě. 
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Zhodnocení dosažených cílů 

 

V této práci jsem popsal vliv nízkonákladové letecké dopravy na rozvoj regionálního letiště. 

Nejprve jsem provedl rozbor nízkonákladové letecké dopravy, dále jsem popsal současnou 

situaci regionálních letišť v České republice, včetně údajů o ročních objemech odbavených 

cestujících. V další části jsem uvedl význam nízkonákladových leteckých společností, z 

hlediska počtu přepravených osob a popsal současný stav nízkonákladových společností na 

regionálních letištích. V práci jsem také uvedl zdroje příjmů letišť a uvedl výhody působení 

nízkonákladových leteckých společností na regionálních letištích.  
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