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1 Cíle práce 

Při vypracování této práce budu analyzovat výroční a tiskové zprávy regionálních 

civilních letišť v ČR. Přitom budu popisovat celý ekonomický princip fungování letišť a 

následně budu odhadovat budoucí možnosti rozvoje každého letiště jednotlivě.  

2 Úvod 

Pojem „regionální letiště“ je pro Českou republiku a to nejen pro ni, ale i pro velký počet 

států Evropské unie ležících ve středním či východním bloku unie, velice zajímavý. Jak už 

samostatný název napovídá, každý větší region má své vlastní letiště, které slouží primárně 

k udržování leteckého spojení, ať už s většími huby (Praha, Vídeň, Londýn, Frankfurt nad 

Mohanem apod.), výcviku, všeobecnému letectví, tak k ostatním podnikatelským záměrům, 

které se letiště od letiště velice liší. Z tohoto důvodu je velice složité provádět jakákoliv 

srovnání. 

Jedna z velkých nevýhod, se kterými musí každý zřizovatel regionálního letiště počítat, je 

velmi silná konkurence, jelikož státy unie leží v těsné blízkosti vedle sebe. Např. Ostrava CZ 

– Brno CZ – Žilina SK – Poprad SK – Košice SK – Krakow PL – Katowice PL. Sedm 

regionálních letišť na rozloze území 300 km x 300 km tří států: Česká republika, Slovenská 

republika, Polsko.  

Velkou roli v ekonomice regionálního letiště hraje jeho poloha. Ne tak právě poloha 

zeměpisná, jako spíše poloha „turisticky a ekonomicky atraktivní“. Brno – moravská 

metropole, Karlovy Vary – oblíbená destinace zahraničních návštěvníků převážně z Ruska, 

Katowice – oblíbené letiště nízkonákladových dopravců (myslím si, že důvodem bude chuť 

poláků po cestování převážně do západních zemí EU.)  

V letní sezoně bývají regionální letiště využívána více než v sezoně zimní. V létě vždycky 

vzrůstá poptávka po leteckých spojích, převážně pro charterové lety cestovních kanceláří. 

Stává se často, že letecký dopravce při jednom letu sesbírá cestující z více regionálních letišť 

najednou.  

Cílem této práce je analyzování a srovnání regionálních veřejných letišť v České republice 

po ekonomické stránce. Letiště, kterými se budu zabývat, jsou letiště Brno Tuřany, letiště 
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Karlovy Vary a letiště Ostrava – Letiště Leoše Janáčka. V textu jsem zvolil řazení letišť 

abecedně.  

Nejdříve se poohlédnu za historií každého letiště jednotlivě. Následně se budu zabývat 

současným ekonomickým postavením, možnostmi a uplatněnými vztahy regionálních letišť 

v EU zohledněných v širším tématu. Díky tomu bude mít čtenář možnost udělat si vlastní 

obrázek o ekonomice letišť. Převážnou část této (druhé) kapitoly jsem čerpal z knížky „Svět 

letecké dopravy“ od autora Jiřího Průši a kolektivu.  

Po všeobecném rozboru přecházím ke konkrétnímu rozboru jednotlivých regionálních 

letišť. Většinu informací jsem získal z výročních zpráv každého konkrétního letiště, které jsou 

povinně zveřejňovány na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Při analyzování výročních 

zpráv jsem měl možnost utvořit si reálný obraz o stavu, provozu a konkurenceschopnosti 

jednotlivých subjektů, ze kterého jsem čerpal i v kapitole poslední, kde jsem se snažil 

odhadnout budoucí vize. 

Zabýval jsem se rokem 2010 a srovnával s rokem předcházejícím tj. 2009, protože výroční 

zprávy za rok 2011 dosud nebyly schváleny a zveřejněny. Dalším úskalím v ekonomickém 

srovnání je fakt, že letiště Brno hospodaří v hospodářském roce, a to od 1.5. do 30.4. roku 

následujícího. Takže hodnoty ekonomické nelze zcela přesně porovnat, výkonové ukazatele 

se podařilo díky ochotě managementu získat za kalendářní rok, proto tyto lze srovnat. 
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3 Historie a vývoj regionálních letišť 

3.1 Úvod do historie československého letectví 

Počátky letectví v Československé republice lze připsat dvěma pánům. Byli to 

„průkopnicí“ ing. Jan Kašpar a jeho bratranec Evžen Číhák, kteří už v roce 1909 stavěli své 

první letadlo.  Když pominu první zkušební lety, při kterých byla nalétnuta trať o maximální 

délce 2 km a výšce přibližně 20 m, mohu zmínit let, který se zapsal do dějin 

Československého letectví. Byl to historický let z Pardubic do Prahy Chuchle, který se 

uskutečnil 13. května 1911.  Let byl vykonán letadlem Blériot XI, (zakoupený ve Francii) ve 

výšce 800 m nad zemí a trval 92 minut. Vzdálenost, kterou při tomto letu ing. Kašpar 

překonal, byla 121 km. Tento skoro kaskadérský počin měl za úkol přiblížit letectví široké 

veřejnosti. Do první světové války však u nás nevznikla žádna firma, která by se zabývala 

letectvím, ať už konstrukční, či dopravní - letecká.  

 

Obr. 3.1 Ing. Jan Kašpar a Blériot XI. [8] 

Všeobecné letectví se však i nadále rozvíjelo a bylo jen otázkou času, kdy vypukne 

slavná éra dopravního letectví. 

Rozvoj dopravního letectví lze připsat přepravě poštovních zásilek. Koncem první 

světové války, v březnu 1918, rakousko-uherská poštovní správa zřídila první leteckou 

poštovní linku: Vídeň – Krakov – Lvov. Od 1. dubna toho roku byla provozována jako první 

mezinárodní linka na světě a následně byla prodloužena až do Kyjeva. Na území našeho státu 

nebylo záměrně plánováno žádné mezipřistání. [1]. 
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Začátek dopravního letectví bych připojil k samému vzniku naší národní letecké 

společnosti - dnes Českým aroliniím, dříve Československým aeroliniím. 

Aerolinie byly oficiálně založeny dne 29. září 1923 Československou vládou se sídlem 

v Praze Ruzyni. První let se uskutečnil o měsíc později - 28. října 1923 (jednalo se zároveň i o 

oslavu 5. výročí vzniku samostatného Československa). Se strojem Aero A – 14 letěl jako 

kapitán šéfpilot Českých aerolinií Karel Brabenec. Jednalo se o trasu z Prahy do Bratislavy. 

Jelikož byla neděle, stroj pouze symbolicky obletěl letiště v Bratislavě a vrátil se zpět do 

Prahy (patrně se v té době v neděli nelétalo). [1]. 

 

Obr. 3.2 cpt. K.Brabenec se strojem Aero A – 14. [9] 

V počátcích létaly Československé aerolinie pouze vnitrostátní linky. Poprvé za hranice 

Československé republiky odletělo letadlo až v roce 1930, a to na lince do Záhřebu. 

Rozvoj dopravního i všeobecného letectví vedl místní samosprávy z různých částí  

republiky ke vzniku regionálních letišť. Jedno z prvních regionálních letišť v naší zemi bylo 

letiště Karlovy Vary, následované letištěm Ostrava a jako poslední vzniklo letiště Brno 

Tuřany. 
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3.2 Letiště Brno 

Druhé největší město republiky – Brno se dočkalo prvního leteckého spojení s hlavním 

městem Prahou 24. května 1926, kdy již přes dva roky brázdila vzduch nad Brnem letadla 

Československých aerolinií na pravidelné lince Praha – Bratislava. [2] 

První oficiální porady o možnosti zřízení státního letiště, základny pro úspěšný rozvoj 

civilního letectví, začaly mezi ministerstvem veřejných prací a městskou radou v roce 1923, 

v říjnu 1924 předložilo ministerstvo veřejných prací plán letiště v katastru obce Černovice, 

v roce 1925 stavba začala a v květnu 1926 byla dokončena. Provoz letiště probíhal na travnaté 

ploše o rozměrech 1000 x 850 m a na svou dobu s perfektním vybavením. Letiště vlastnilo 

dva hangáry s příruční dílnou, velkou odbavovací halu pro cestující s bufetem, policejní 

stanicí a celním úřadem. Zajímavostí byl zelenomodrý autobus ČSA státní aerolinie, který 

budil při jízdě na ulicích Křenová a Olomoucká obdiv. [2] 

 

Obr. 3.3 Letiště Brno Černovice v roce 1927. [12] 

Na ploše nového letiště přistál poprvé Farman – Goliath s dvanácti cestujícími na palubě 

24. května 1926. Od tohoto okamžiku se Brno stalo dalším městem využívajícím dosud 
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nejmodernějšího způsobu přepravy. V létě 1926 se Brno stalo i letištěm mezinárodním, když 

polská letecká společnost LOT zahájila pravidelnou linku Krakov – Brno – Vídeň. Počet 

cestujících neustále narůstal. Svého maxima dosáhl v roce 1928 při příležitosti 1. výstavy 

soudobé kultury, která se konala v místech dnešního brněnského výstaviště. [2] 

Za druhé světové války zabrala letiště německá Luftwaffe, která jeho plochu částečně 

rozšířila. Již 1. června 1945 ČSA opět obnovily provoz, a to letadly C – 47, což bylo vojenské 

označení DC – 3. V padesátých letech ČSA výrazně modernizovaly letadlový park, 

v důsledku čehož začala být travnatá plocha v Černovicích nevyhovující. [2] 

Ještě před druhou světovou válkou Zemský úřad v Brně jednal o zřízení nového letiště 

v blízkosti obce Brno Tuřany. Brno pro svoji výhodnou polohu mělo plnit významnou úlohu 

ve všech leteckých spojích a současně být záložním letištěm pro Prahu a Bratislavu. Výstavba 

započala v roce 1950 a v roce 1958 se provoz z letiště v Černovicích přestěhoval na letiště 

Brno Tuřany. [2] 

V šedesátých a sedmdesátých letech vlivem velkého rozmachu brněnských veletrhů se 

ukázala nutnost zvýšit kapacitu letiště. Po vyřešení koexistenčních problému mezi městem a 

letištěm bylo rozhodnuto rozšířit stávající letiště Brno – Tuřany. V roce 1967 byla 

vybudována nová odbavovací hala a v roce 1970 dostává letiště opět status mezinárodního 

letiště. [2] 

Začátkem roku 1982 bylo letiště předáno do správy Ministerstva obrany a v dalším 

období probíhal civilní letecký provoz pouze v době konání veletrhů. V roce 1986 byla 

dokončena přístavba odbavovací haly a souvisejících objektů. Navyšující se poptávka po 

civilních mezinárodních letech dopomohla letišti k opětovnému statusu mezinárodního 

civilního letiště. [2] 

V roce 1991 opustilo letiště v Tuřanech posledních deset letounů MiG 21 a zůstal zde jen 

provoz civilní. Od 1. 1.1991 do 30. 6.2002 zajišťovala provoz a rozvoj letiště Česká správa 

letišť. Zakladatel ČSL, s.p., Ministerstvo dopravy a spojů v roce 2001 rozhodl o realizaci 

pilotního projektu – provozování regionálního letiště Brno Tuřany na bázi partnerství 

veřejného a soukromého sektoru. V souladu s jednotlivými kroky tohoto projektu zahájila 

společnost Letiště Brno a.s.  1.7.2002 provoz letiště, mezi jejíž základní povinnosti patří 

dlouhodobé zajištění provozu letiště a služeb souvisejících s leteckou dopravou a z ajištění 

údržby a rozvoje letiště v souladu s potřebami letecké dopravy. [2] 



~ 14 ~ 

 

Po převodu letiště do vlastnictví Jihomoravského kraje zvolil provozovatel Letiště Brno 

a.s. novou strategii rozvoje. V souladu s koncepcí dlouhodobého rozvoje bylo rozhodnuto o 

výstavbě nového odbavovacího terminálu, který nejen že zvýšil kapacity a komfort odbavení, 

ale zároveň podpořil prestiž letiště a regionu. Výstavba byla zahájena v září 2005 a dokončit 

se jí podařilo přesně za 364 dní, v září 2006. V následujících letech se nadále pokračovalo dle 

dlouhodobého plánu rozvoje letiště v úpravách příletové haly a dalších provozních prostor pro 

zkvalitnění služeb cestujícím v rozvíjející se letecké dopravě. [2] 

 

Obr. 3.4 Nový terminál na letišti Brno – Tuřany. [13] 

3.2.1 Přehled letecké dopravy na letišti v Brně 

Počet pohybů letadel z hlediska přepravních výkonů letiště se skládá z každého vzletu a 

z každého přistání letadla. Celkové pohyby letadel byly rozčleněny podle dostupných údajů 

na pohyby pravidelné letecké dopravy a ostatní letecké dopravy na letišti Brno – Tuřany. [2] 

Od roku 1955 do roku 1965 došlo k nárůstu pohybů spojených s vývojem letectví 

v Československu. Svého maxima dosáhlo letiště v Brně v druhé polovině 60. let, kdy počet 

pohybů letadel na letišti přesahoval 13 tisíc. Během 70. let tento počet nepoklesl pod 10 tisíc. 

V roce 1977 až 1978 došlo k prodlužování vzletové a přistávací dráhy, proto její použitelná 

délka byla zkrácená a umožňovala zde operovat pouze letounům L 410, tím došlo i 

k poklesům počtů pohybů letadel. V polovině roku 1981 nastalo 100% zdražení letenek a 

otevření dálnice Brno – Praha, což přispělo k dalšímu omezení leteckého provozu. Tímto 

rokem také končí celoroční pravidelný letecký provoz na linkách ČSA operujících z Brna. [2] 

Od začátku roku 1982 do roku 1992 je letiště z větší části ve správě Federálního 

ministerstva národní obrany a pohyby letadel jsou tvořeny pouze pravidelnými leteckými 
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linkami ČSA během brněnských veletrhů. Od jara 1990, kdy ČSA skončily s veškerým 

leteckým provozem na letišti, do léta 1992 dochází k opravě systémů vzletové a přistávací 

dráhy a veškerý provoz je přesunut na letiště Brno – Černovice. [2] 

V roce 1991 nastupují na scénu v oblasti pravidelné letecké dopravy operující z letiště 

Brno – Tuřany postupně až do současné doby následující společnosti: Tatra Air, Air Terrex, 

Air Engiadina, Air Ostrava, CrossAir, Eurowings, BemoAir, Sk Air, a to jak během 

brněnských veletrhů, tak i na pravidelných celoročních leteckých linkách. 

3.2.2 Počet odbavených cestujících 

Počet odbavených cestujících je dalším z parametrů charakterizující provoz letiště, ale 

také poukazujících na změnu kapacity odbavovacích hal a ploch. Počtem odbavených 

cestujících se rozumí osoby procházející odbavovacím procesem, jak na odletu, tak i na 

příletu. 

Nejvyššího extrému v odbavených cestujících dosáhlo letiště Brno Tuřany v druhé 

polovině 60. let, kdy tyto počty přesahovaly 200 000 a dokonce v roce 1965 bylo odbaveno 

přes 230 000 osob. V této době také patří letiště Brno Tuřany k letištím s nejobjemnější 

vnitrostátní pravidelnou dopravou. 

V době vojenského provozu (1981 - 1992) jsou počty odbavených cestujících minimální, 

tvořeny pouze pravidelnými leteckými linkami během brněnských veletrhů. 

K souvislému nárůstu dochází až v letech 1992 až 1995, kdy tento průměrný roční nárůst 

činí více než 100%. Od roku 1995 tento nárůst klesá až na současných 13% v roce 1997. 

Tento pokles nárůstu signalizuje nový vývoj letiště. Situace v počtu odbavených cestujících se 

bude postupně stabilizovat na celoevropskou úroveň vývoje civilní letecké dopravy, což činí 

přibližný roční nárůst o 8%. 

3.2.3 Množství odbaveného nákladu  

V roce 1995 dochází téměř k 400% nárůstu odbaveného nákladu. Od roku 1995, kdy bylo 

dosaženo nejvyššího extrému více než 3300 tun v množství odbaveného nákladu, dochází 

k poklesu tohoto parametru až na současných přibližně 2600 tun. Nejvýznamnější složkou 

odbaveného nákladu byla v těchto letech mezinárodní nepravidelná přeprava zboží, která 

v roce 1995 dosahovala až 97% celkového přepravovaného nákladu. 
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3.3 Letiště Karlovy Vary 

Výstavba regionálního letiště u Karlových Varů, lázeňského města, bylo požadováno 

v důsledku rozvoje letectví a civilní letecké dopravy v Československé republice už na 

začátku 20. let dvacátého století. Městská rada Karlových Varů již v roce 1925 byla správně 

rozhodnuta pro vybudování letiště, které by zajišťovalo letecké spojení s ostatními městy jak 

u nás, tak i v zahraničí. Společně s městskou radou Mariánských Lázní, kde rada také 

uvažovala o zřízení letiště, byl předložen záměr leteckého spojení s Chemnitzem, Lipskem a 

Berlínem. Zastupitelstvo Mariánských Lázní mělo rychleji vyřešeny problémy s umístěním 

letiště. V místním katastru obce Skláře již v roce 1926 firma Avia zahájila leteckou dopravu 

mezi lázněmi a Prahou. [3] 

 

Obr. 3.5 Stání letiště Karlovy Vary 1930. [14] 

Karlovy Vary až do roku 1927 stále hledaly nejvhodnější plochu pro zřízení letiště 

v přilehlé lokalitě blízko města. Po dlouhých úvahách zastupitelé města vybrali lokalitu na 

území katastru obce Olšová Vrata.  Po vykoupení veškerých pozemků a vyrovnání všech 

majetkoprávních akcí převzalo v roce 1929 z pověření čs. státu ministerstvo veřejných prací 

na zajištění dalších přípravných akcí pro zahájení výstavby letiště v hodnotě převyšující 

milion korun. Budoucí letištní pláň byla odvodněna, zrekultivována a oseta trávou. Prázdná 

letištní plocha byla ve tvaru lichoběžníka s celkovou rozlohou 40 ha. Projekt prvního hangárů 

našel světlo světa až v roce 1930. Autorem byl akademik Stanislav Bechyně. Studie 

odbavovací budovy byla zpracována architektem Rudolfem Weisem z Karlových Varů. 
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Dodnes však není známo, proč nebyly návrhy přijaty. Návrh, který byl nakonec přijat, 

pocházel z pověřené pražské firmy ing. Jana Blažka z října roku 1931. Hlavním vedoucím 

stavby byl ing. Antonín Brebera. Stavbu nových objektů se podařilo dokončit v roce 1933. 

Objekty byly dostatečně veliké s krásnou architekturou, kterou můžeme obdivovat i dnes. [3] 

Pravidelný letecký provoz v Karlových Varech započal v provizorních podmínkách již 

v květnu 1931 letem Praha – Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Od této doby začalo letectví 

v regionu prudce vzrůstat, až se taky dostalo letiště na seznam evropských letišť s návazností 

na lety z Prahy do Amsterdamu, Berlína, Bělehradu, Budapešti, Vídně a dalších velkých 

evropských měst.  V období let 1937 – 1938 bylo možné se vypravit z Karlových Varů do 

jedenácti měst v Československé republice. Bohužel poté přišla válečná léta a do naší země 

vpadnul Hitler. Z veřejného letiště se náhle stalo letiště vojenské. Na letišti byla zřízena 

letecká škola pro stíhací piloty Luftwaffe. Následně během války bylo letiště bombardováno, 

přičemž utrpělo mnoho škod. I když byly škody veliké, městu se podařilo obnovit letecký 

provoz již v roce 1946. [3] 

Ano, provoz byl zahájen pouze rok po válce. V takovém rekordním čase nebylo možné 

opravit celé letiště, proto bylo nutné zrekonstruovat jen jeho nejnutnější části. Opravami 

prošly travnaté plochy, hangár a odbavovací hala, které sloužily až do nástupu „nové éry“. 

Poválečný provoz byl obnoven sezonní linkou Praha – Karlovy Vary – Praha létané letadly 

typu Ju – 52, Siebel 204 a později DC – 3. [3] 

Nová éra, o které se zmiňuji výše, měla počátky v roce 1952. Jednalo se o celkový rozvoj 

karlovarského letiště. Byla započata výstavba nové vzletové a přistávací dráhy, která už 

nebyla travnatá, ale cementobetonová o celkové délce 2150 metrů, včetně pojezdové dráhy.  

Následovalo rozšíření odbavovací haly, letištní objekty prošly generálními opravami, stejně 

jako příjezdové komunikace na letiště. Letiště také dosáhlo vyšší úrovně v zabezpečení 

letecké techniky. Všechny práce měly jedno společné, byly provedené velice rychle, proto byl 

15. října 1960 obnoven provoz. [3] 

V té době mělo letiště pravidelné spojení s Brnem, Ostravou, Košicemi, Berlínem 

Schönefeldem a nepravidelné s Vídní. Hlavní typ letadla létající tyto linky byl Iljušin Il – 14. 

Zajímavostí je, že v roce 1965 zaměstnanci letiště postavili svépomocí radiomaják na kopci u 

Stružné. Téhož roku byl zahájen celoroční provoz. Zájem o leteckou přepravu byl v té době 

značný. Počet přepravených cestujících si vyžádal otevření cestovní kanceláře v centru města. 

V roce 1967 bylo přepraveno 47 tisíc pasažérů, což byl do té doby rekord. [3] 
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Obr. 3.6 Odbavovací plocha v 80. letech 20. Století. [15] 

K nejlepším obdobím karlovarského letiště určitě patří rok 1978. Každý den létalo šest 

pravidelných linek převážně na Moravu a na Slovensko, přičemž bylo odbaveno v obou 

směrech 50 tisíc cestujících. [3] 

Nadcházející roky už nebyly tak růžové, jak se mohlo zdát. Stát vydal opatření k úspoře 

pohonných hmot a následný prudký nárůst ceny letenek znamenaly v následujícím roce 

prudký propad zájmu o leteckou dopravu. Na letišti klesla poptávka o 74% , což vedlo 

k úplnému zastavení provozu.  Od roku 1981 byl udržován pouze sezonní provoz mezi 

hlavním městem Prahou a Karlovými Vary. [3] 

Přes všechny trable a starosti si zaměstnanci letiště uvědomovali nedozírné následky a 

těžko obnovitelné škody, které by vznikly úplným zrušením letiště.  

V roce 1984 – 1985 se podařilo zmodernizovat vzletovou a přistávací dráhu. Modernizace 

spočívala ve výměně cementobetonového povrchu za asfaltobetonový. V roce 1989 získalo 

letiště status „mezinárodní letiště“. Následně pokračovala celková modernizace letiště 

spočívající především ve vybudování světelného a radionavigačního systému pro zajištění 

bezpečnosti letového provozu vzhledem k jeho okolnímu členitému provozu. Také byl zřízen 

objekt pro záchrannou a požární službu, trafostanice s náhradním zdrojem elektrické energie. 

Modernizací prošla také odbavovací hala a pracoviště řízení leteckého provozu. Tím splnilo 
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letiště z hlediska vybavenosti všechny podmínky pro rozvoj letecké dopravy, a to jak 

pravidelné, tak soukromé, popřípadě i sportovní letecké dopravy. [3] 

3.4 Letiště Ostrava 

Dnešní název letiště Ostrava je Letiště Leoše Janáčka. Letiště se nachází 15 km 

jihozápadně od Ostravy vzdušnou čárou v katastru obce Mošnov. Jízdou autem je vzdálenost 

delší o 5 km. Letiště na dnešním místě vzniklo až v roce 1939 při okupaci Československa, 

kdy německá Luftwaffe využila strategickou pozici letiště k bombardování Polska. Do té 

doby letiště neexistovalo, avšak na travnaté ploše v místech letiště prováděli letecké pokusy 

bratři Žůrovci z Mošnova v období kolem první světové války.  

Ostrava jako město začala zvažovat zřízení letiště ve dvacátých letech dvacátého století. 

Současné Letiště Leoše Janáčka bylo postaveno v pořadí až jako čtvrté.  

3.4.1 Předchůdci letiště Mošnov – Letiště Leoše Janáčka 

Jako první bylo vybudováno letiště Bohuslavice – letiště Dolní Benešov. Otevřeno bylo 

v roce 1928 za velké účasti návštěvníků (prameny hovoří až o 10 000 lidí). Letiště se 

nacházelo 20 km severozápadně od Ostravy a mělo sloužit pro celý moravskoslezský region. 

Letiště bylo travnaté o rozměrech 800 x 1000 m. Největší zásluhu o zřízení celého letiště měl 

divizní generál J. Hanák, který také pronesl zahajovací řeč při slavnostním otevření v září 

roku 1928. [4] 

V pořadí druhé letiště bylo postaveno (ve třicátých letech) jako dočasné a nacházelo se 

v Ostravě, místní časti Přívoz s rozměry 600 x 400m. Jako dočasné proto, protože se 

v blízkosti nacházely navozené haldy z dolů, dráty vysokého napětí z elektrárny 

v Třebovicích a obytné domy. Letiště sloužilo spíše k zábavě. Konaly se zde letecké dny a 

cvičné lety kluzáků. Také rozměry nebyly jedny z největších. Zajímavé však je, že na letišti 

nebyla jediná budova, hangár. [4] 

Předchůdcem Letiště Leoše Janáčka bylo letiště v Hrabůvce. Toto letiště mělo být 

vybudované dříve než letiště Bohuslavice, otevřené však bylo později z důvodu sporů o 

pozemky a nepříliš valné aktivitě města.  V březnu roku 1936 starosta Chalupník letiště 

slavnostně otevřel. Bohužel letiště nebylo dostavěné, proto první letoun, který přistál na 

letišti, byl De Havilland firmy Baťa až v květnu 1936. [4] 
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Obr. 3.7 Hangár na letišti v Ostravě Hrabůvce. [15] 

Letiště bylo provozováno do roku 1961, kdy byl provoz ukončen a přestěhován na letiště 

Mošnov. Dnes je letiště celé zastavěné sídlištěm Ostrava – Jih. Památkou zde zůstala 

restaurace s názvem Dakota (na památku letadel DC) a ulice s názvy U Letiště, Startovní, 

Aviatiků a Letecká. [4] 

3.4.2 Letiště Mošnov – Letiště Leoše Janáčka 

Jak už bylo uvedeno výše, letiště Ostrava – Mošnov bylo zřízeno německou Luftwaffe. Po 

skončení války a přibližně desetileté pauze, se započalo s obnovou a znovuuvedením do 

provozu letiště pro využití obrany státu. V připomínkovém řízení bylo ministrem národní 

obrany rozhodnuto o společném užívání letiště civilní i vojenské složky. To trvalo až do roku 

1993, kdy vojáci letiště opustili. 

Počátkem roku 1955 začalo město uvažovat o ukončení provozu na letišti Ostrava 

Hrabůvka a následným uvedením do provozu letiště Ostrava Mošnov. Při plánování projektu 

letiště Ostrava Mošnov bylo počítáno, že civilní provoz na letišti Ostrava Mošnov bude pouze 

deset až dvanáct let z důvodu předpokladu vzrůstu vrtulníkové dopravy, která se následně 

vrátí blíže k městu a pokryje veškerou poptávku vnitrostátních letů. [4.] 
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Obr. 3.8 Stání letadel v 60. letech 20. Stoleti. [17] 

Proto také investor Vojenská stavební správa - Mošnov mohla na projekt použít pouze 

šest miliónu korun československých. Na výstavbu byl vyvíjen nátlak, aby se používaly 

typizované stavební prvky. Nic se také nezměnilo, když začalo časem všem docházet, jaký to 

je nesmysl s helikoptérami a letištěm v Ostravě -  Hrabůvce. [4.] 

Prvotní projekt byl vypracován v červenci 1956 inženýrem K. Marštíkem. Celý komplex 

letištních objektů situoval k západní příjezdové komunikaci. Letištní odbavovací budova byla 

postavena v přední částí. Za budovou byly umístěny dílny, sklady a garáže. Tím došlo 

k oddělení provozu cestujících od technického zařízení letiště. [4.] 

Hlavní objekty jsou utvářeny tak, že nejvyšší je administrativní část se samostatnými 

přístupy ze strany letištní plochy (air side) a od jižní přístupové komunikace z města. V jejím 

přízemí byly situovány místnosti meteorologické služby, letištní informační služby (dnešní 

řízení letového provozu) a radiového spojení a dálnopisu, v prvním patře služebny náčelníka, 

letištních služeb, odpočívárny pro posádku a další. Architektonicky dominantní se stala 

odbavovací budova s dvoupodlažní halou, rozdělenou na vstupní dvoranu a čekárnu, 

s oboustrannými průčelními prosklenými stěnami a jasně rozlišeným provozem pohybu 

cestujících, pohybu zavazadel, pošty, zboží a pohybu zaměstnanců. [4.] 

Technické vybavení tykající se zajištění provozu letadel, tedy hangáru, vzletových a 

přistávacích drah, pojezdových drah technického bloku – části letiště vybavené 

meteorologickou spojovací a vysílací technikou včetně řídící věže letového provozu, bylo 

věcí armády. [4.] 
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Obr. 3.9 Vojenský provoz na letišti Ostrava – Mošnov. [19] 

Starostí civilní správy bylo, jak vyplývá ze zápisu mnoha schůzí a porad, zkoordinovat 

svoji činnost s vojenským provozem. Řada technických zařízení byla řešena jako společná – 

hasičská a záchranná služba, telefonní síť a dálnopis, meteorologická služba. Složitější situace 

nastala s koordinací letového provozu a radarovým sledováním. Vojenská správa zpočátku 

nesouhlasila s umístěním civilního vysílacího střediska přímo na letišti pro možnost rušení 

příjmu a hlavní správa civilního letectví tak byla nucena hledat jinou lokalitu. Počítalo se 

s vybudováním civilního vysílacího ustředí v Butovicích (nedaleko Studénky). Nakonec však 

došlo k dohodě. Byl stanoven „modus vivendi“ (což znamená dohoda mezi dvěma stranami) 

leteckého dispečinku. Civilnímu dispečeru byla vyhrazena místnost v tajném objektu Z-18 

(což byla v té době vojenská řídící věž). Při komunikaci s letadly dispečer užíval dvě zvláštní 

velmi vysoké frekvence (VHF) a dvě vysoké frekvence (HF), určené výhradně pro civilní 

službu. Antény směly být umístěny v severovýchodní části objektu Z-18 na vojenských 

stožárech. [4.] 

Letiště bylo projektováno s jednou vzletovou a přistávací drahou a frontálním 

uspořádáním zastavovacího prostoru. Ze severního konce vzletové a přistávací dráhy 

odbočuje spojka do rozptylového prostoru, který je běžně nazýván „brýlová stojánka“ dnes 

spíše nazývané „oka“. Pojezdová dráha, která je umístěná jižně od vzletové a přistávací dráhy, 

je s ní spojena pěti spojkami. Pojezdová dráha byla vzhledem k charakteru letiště, budována 

tak, aby letadla mohla zajíždět na stáni letadel do vzdálenosti 15 metrů od letištní budovy. 

Samotné stáni letadel bylo rozděleno na odbavovací plochy podle uvažovaného zatížení a 
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podle něho opatřená různě silnými vrstvami makadamu a různě silnými betonovými deskami.  

[4.] 

 

Obr. 3.10 Projekce letiště Ostrava. [18] 

Dráhový systém nevybočuje ze standardu našich vojenských letišť, přesahuje však úroveň 

běžných civilních letišť. Splňuje podmínky ICAO pro mezinárodní letiště I. Kategorie a 

mohou na něm přistávat jakákoli letadla současné doby. [4.] 
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4 Regionální letiště ČR a EU v současnosti 

Letecká doprava jakožto nejmladší doprava v této nelehké době prochází velmi divokým 

obdobím, kdy se naplno začínají projevovat důsledky zásadního fenoménu, kterým je 

zmírnění omezení ekonomického prostředí, ve kterém je provozována. K této skutečnosti 

musíme připočíst také velký technický a technologický rozvoj, jenž umožňuje nárůst 

produktivity, velkou konkurenceschopnost mezi letišti a dopravci a v neposlední řadě také 

jejich privatizaci. 

Pro každý vyspělý stát moderního světa, je výborně fungující letecká doprava 

neodmyslitelnou částí, bez které se nedá existovat, stejně tak jako dobře fungující pošta či 

rozvod elektrické energie. Díky tomu letecká doprava přináší do regionů stovky, tisíce 

pracovních míst. Díky velice přesným, sofistikovaným vybavením na letišti nebo letadle 

vznikají pracovní místa i v průmyslových odvětvích. 

4.1 Letiště jako provozní celek 

Letiště můžeme definovat takto: „ Letiště, je vymezená plocha na zemi, na vodě nebo na 

zemi i na vodě (včetně budov,pozemního zařízení a vybavení), určená buď zcela, nebo z části 

pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel“. 

 Na letiště, jako celek se můžeme dívat ze dvou hledisek: 

 Strana k letadlům (Airside) – plochy a stavby přímo svázaných se základní funkcí 

    letiště. (Neveřejná část letiště.) 

 Strana k městu (Landside) – plochy a stavby určené ke komerčnímu využití. (Veřejná 

    část letiště.) 

Mezi provozní stavby (airside), které jsou typické pro všechny letiště patří vzletové a 

přistávací dráhy, pojezdové dráhy, odbavovací, parkovací plochy, odbavovací prostory pro 

cestující a náklad. Samozřejmostí jsou i stavby zabezpečující stály chod letiště, jako jsou 

sklady leteckých pohonných hmot, čerpací stanice leteckých pohonných hmot. Stavby 

záchranných složek (hasiči, policie, zdravotníci), stavby zabezpečující ochranu letiště (ploty, 

vrátnice). Stavby a zařízení zabezpečující rozvod energií popřípadě jejich výrobu (voda, 



~ 25 ~ 

 

elektřina). Dále pomocné komunikace a infrastruktura řízení letu. O výše jmenované zařízení, 

jeho zabezpečení, provoz a rozvoj je zodpovědný provozovatel letiště. [5] 

Naopak u komerčních staveb (landside), bývá jejich činnost zabezpečena jak 

provozovatelem letiště, tak i daným komerčním subjektem. Tyto objekty – plochy jsou 

stavěny směrem k městu, jelikož je využívají nejen cestující, ale i návštěvníci letiště. Mimo 

stavby a plochy vně odbavovacích budov patří do této komerční zóny i obchodní a 

gastronomické provozy uvnitř terminálů. Samozřejmě nemůžu opomenout i objekty, sloužící 

k přepravnímu procesu jako jsou společnosti provádějící údržbu letadel, společnosti 

podnikající v přepravě zboží a pošty, catering, apod. [5] 

4.2 Letiště jako ekonomický celek a jeho využití 

Hlavní nákladové a ziskové položky budou závisle na řadě faktorů daného letiště. Není 

jednoduché odhadnout jednotlivé společné aktivity. Nicméně můžu odhadnout jedny 

z hlavních činností, společné pro všechny subjekty. 

4.2.1 Nákladové položky 

 Nákladové položky můžeme rozdělit do tří kategorií: 

 Náklady na pracovní sílu 

 Náklady na údržbu a opravy majetku spravovaného letištěm 

 Náklady na reprodukci majetku 

 Náklady na pracovní sílu tvoří pro letiště velice významnou část nákladů. Regionální 

letiště v ČR vykonávají současně činnosti, které jsou na potřebu zaměstnanců velice náročné. 

Mám na mysli handling, ostrahu letiště apod. Ty pak mohou tvořit více než polovinu 

poptávky pracovní síly. Důsledkem toho může být outsourcing, což znamená zajištění chodu 

subjektu nákupem služeb u třetí strany. Např. cargo terminál na jižní částí letiště Leoše 

Janáčka hlídá soukromá firma ABL a.s.   

 Náklady na údržbu a opravy spravovaného majetku  jsou svým objemem velmi 

významné. Majetek letiště je rozsáhlý, jeho hlavním znakem je dlouhá životnost, ale také 

náročnost na údržbu vzhledem k vystavení účinkům povětrnostních vlivů. Samozřejmostí je, 

udržení veškerého nemovitého majetku v provozuschopném stavu a zajištění údržby po celou 
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dobu jeho životnosti. Tyto opravy, údržby jsou dosti finančně náročné a potřebují výbornou 

časovou koordinaci, jelikož po celou dobu oprav je potřeba udržet letiště v provozuschopném 

stavu. Např. na letišti Leoše Janáčka při opravě – modernizaci centrální odbavovací plochy. 

Práce probíhaly postupně, přičemž se uzavíral pokaždé jeden exit a druhý byl otevřen, takže 

provoz nebyl přerušen, jen mírně omezen. [5] 

Vysoké pořizovací náklady na letištní budovy a stavby znamenají, že odpisy tvoří 

podstatnou část nákladů každého regionálního letiště. Přestože životnost majetku se pohybuje 

v řádově desítkách let, jsou roční odpisy poměrně vysoké. Velká finanční náročnost pak 

rovněž znamená, že jeho obnovu a ani rozvoj nelze financovat z běžných příjmů letiště a 

obvykle je nutné použít externí zdroje (např. bankovní úvěry či dluhopisy). Náklady spojené s 

jejich užíváním (především úroky) pak rovněž tvoří významnou část nákladů letiště. [5] 

4.2.2 Výnosové položky 

 Výnosy regionálních letišť můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

 Letištní poplatky 

 Výnosy z komerčních aktivit 

Letištní poplatky můžeme rozdělit stejně jako letiště na dvě části. Jedna část poplatků je 

za přistání, pojíždění a parkování, druhá část poplatků spojená s odbavením cestujících. 

 Přistávací poplatek se využívá na pokrytí nákladů spojených s pořízením, údržbou a 

opravami vzletové a přistávací dráhy, pojížděcích drahách a odbavovacích ploch. Výše 

takového poplatku se odvíjí od MTOW (Minimum Take-Off Weigh) z důvodu větší 

hmotnosti a tím větší zátěží na danou plochu. Na různých letištích mohou existovat různé 

modifikace přistávacího poplatku, kterými provozovatelé letišť zavádějí určité výhody pro 

určité kategorie letadel či pro určitou dobu. Může to být např. nezávislost poplatku na 

MTOW, kterou se letiště snaží upřednostňovat větší letadla a řešit tím vyčerpání kapacity 

letiště. Variantou tohoto přístupu je různé odstupňování poplatku pro různé hmotnostní stupně 

(např. stejná sazba se uplatňuje pro prvních 100 tun vzletové hmotnosti a pro další tuny se pak 

počítá sazba poloviční). Existují i rozdílné sazby podle toho, v jaké denní či noční době se 

přistání letadla uskuteční - cílem je motivovat k využití letiště i mimo provozní špičky v 

rámci provozního dne nebo naopak v některých časech provoz omezit. [5] 
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Jak bylo již uvedeno dříve, negativním jevem, který se letiště snaží omezovat, je hluk. 

Jedním ze stimulů pro jeho snižování je pak odstupňování přistávacího poplatku podle toho, 

jak silný hluk letadlo produkuje. Většina letišť přitom využívá kategorizace podle ICAO, kdy 

jsou letadla zařazována do jednotlivých hlukových kategorií (hlava 1 - 3) podle certifikované 

úrovně hluku. Let je pak zpoplatněn podle toho, v jaké kategorii je letadlo certifikováno, a 

nikoli podle toho, jaký hluk vydává při daném konkrétním letu. Finanční zatížení za hluk je 

možné realizovat bud' různou výší přistávacího poplatku nebo zavedením hlukového  

poplatku. I zde existují modifikace, kdy některá letiště mají detailnější členění hlukových 

kategorií a některá uplatňují i další hlukové poplatky za skutečné překročení hlukových limitů 

při konkrétním letu. Prostředky vybrané z těchto poplatků slouží nejen na úhradu nákladů na 

systém měření hluku, ale zejména na provádění protihlukových opatření v obcích v okolí 

letišť (výměna oken a podobné hlukové izolace). [5] 

 Pojížděcí poplatek se stejně jako u poplatku přistávacího využívá na pokrytí nákladu 

spojených s pořízením, údržbou a opravami pojížděcích drah a bývá vztažen k MTOW 

(Minimum Take-Off weight). 

 Parkovací poplatek jako takový nemusí být zahrnut v poplatcích přistávacích. Výše 

takového poplatku je počítaná také od Minimum Take-Off Weight nebo a je závislý na době 

stání letadla na letišti. Každé vedení letiště stanovuje tento poplatek samostatně, v závislosti 

na parkovacích možnostech. Letiště, které nemá dostatek parkovacích míst (zaparkovaná 

letadla překážejí běžnému provozu), budou mít parkovací poplatek příliš vysoký, naopak 

letiště s velkým parkovacím prostorem mohou mít parkovací poplatky nižší nebo také můžou 

upustit od povinnosti platit poplatek za krátký časový okamžik. Např. prvních dvou hodin. [5] 

 

Výnosy z komerčních aktivit 

Hlavním rysem této skupiny výnosů je to, že letiště sama neprovozují tyto aktivity, ale 

umožňují třetím osobám podnikat a realizovat zisk, za což dostávají určitý poplatek. Patří zde:  

- Příjmy z činnosti distribuce pohonných hmot (obvykle formou přirážky za naplněný 

objem, kterou odvádí letišti plnící společnost) 

- Příjmy z koncesí gastronomických zařízení, provozování obchodů, směnáren, 

cestovních kanceláří, půjčoven automobilů, parkovišť 

- Nájmy za plochy, hlavně kanceláře, provozní místnosti, hangáry, sklady 
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Finanční výnosy: 

Jedná se především o úroky z volných finančních prostředků a hlavně dotace, které 

mohou být buď z fondů EU, anebo od zřizovatele. 

4.2.3 Investice a financování 

Pro regionální letiště je hlavním znakem plánování investičního rozvoje nedostatek 

vlastních volných finančních prostředků, takže veškerý investiční rozvoj je financován 

zřizovateli (většinou krajskými úřady) a využívání evropských strukturálních fondů, kde jsou 

pro jednotlivé projekty používány fondy EU.  

Investice je významný prvek strategie každého zřizovatele letiště. Je to dáno obrovským 

objemem letištní infrastruktury, dlouhou životností a malou možností vrátit zpět špatná 

investiční rozhodnutí. Tyto fakta vedou k tomu, že je potřeba plánovat investice 

v dlouhodobém časovém horizontu, ve variantách, které mapují alternativní možnosti rozvoje. 

Za optimální způsob se považuje takový, kdy je kapacita přidávána postupně a nikoli skokem, 

i když samozřejmě existují případy, kdy není možné zajistit postupný nárůst (např. v případě 

VPD nebo jednotlivých terminálů). Z toho plyne, že i efektivnost letiště bude záviset na tom, 

jak úspěšný bude management v plánování investičního rozvoje a jak se mu podaří sladit 

poptávku s nabídkou kapacit s cílem minimalizovat přeplnění letiště a zároveň maximalizovat 

využití kapacity v každém okamžiku. [5] 

S investiční politikou je úzce spojeno financování investičního rozvoje. Schopnost 

financovat investiční rozvoj záleží na objemu provozních výkonů, které letiště odbavuje. 

Obecně se má za to, že letiště odbavující více než 1 milion cestujících jsou z dlouhodobého 

pohledu finančně soběstačná. Menší letiště jsou pak obvykle schopna pokrýt svými výnosy 

provozní náklady a nevydělají si na velké investice a malá letiště mohou mít problémy i s 

pokrytím provozních nákladů. [5.] 

4.2.4 Ceny a poplatky 

Jak již bylo naznačeno v kapitole o hlavních výnosových položkách letišť, jsou ceny za 

služby poskytované letišti možné rozdělit do dvou základních kategorií, a to na letištní 

poplatky a ostatní ceny. 

 Pravidla pro stanovení letištních poplatků  
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Poplatková politika jednotlivých letišť se, podobně jako u poplatků za řízení letového 

provozu, opírá v celosvětovém měřítku o principy stanovené Mezinárodní organizací 

civilního letectví - ICAO. Ty se vyvíjejí a jejich poslední znění je obsaženo v manuálu ICAO 

Doc. 9082/7, který slouží jako doporučení pro stanovení poplatků jednotlivých letišť a 

podniků řízení letového provozu. Přestože nemají vynutitelný charakter, jsou v praxi široce 

respektovány a jednotliví provozovatelé letišť (a také poskytovatelé služeb řízení letů) se jimi 

do vysoké míry řídí. [5.] 

Poplatkový systém by zároveň měl být jednoduchý a srozumitelný. Měl by být 

transparentní a nediskriminační, tj. neměl by zvýhodňovat některé uživatele např. proto, že 

jejich objem provozu je větší než u jiných dopravců (to by mělo zejména zabránit preferenci 

domácích dopravců na daném letišti). Poplatky by neměly odrazovat od použití zařízení 

nutných pro bezpečnost provozu. Pokud by měly být poplatky zvyšovány, je preferován jejich 

postupný nárůst. Účetní vykazování nákladů by mělo zajistit snadné vymezení nákladových 

bází pro stanovení poplatků. Pravidla také určují podmínky, za kterých je možné provádět tzv. 

předfinancování investičních projektů, tzn., že do nákladové báze jsou započteny náklady na 

projekt dříve, než byly vynaloženy, aby se předešlo skokovým nárůstům poplatků a snížila se 

jejich celková úroveň (předfinancování de facto vede ke snížení potřeby cizích zdrojů a tím ke 

zlevnění). Poplatky by měly být vyhlašovány v místní měně státu, kde se letiště nachází, v 

některých případech jsou však používány jiné měny, jako například USD. [5.] 

4.3 Výkonnosti letišť 

Mezi základní ukazatele můžeme řadit: 

 Počet pohybů letadel - pohybem se rozumí vzlet nebo přistání letadla. Tento ukazatel 

má význam zejména pro hodnocení a plánování kapacit letiště v oblasti dráhového 

systému, systému pojezdových drah a odbavovacích ploch. Zejména je důležité 

sledovat jeho hodnoty ve špičkových hodinách, které jsou důležité pro stanovení 

kapacity letiště. 

 Počet tun přistání - vzletové hmotnosti letadel (MTOW) - vzletovou hmotností se 

přitom rozumí nikoli skutečná hmotnost letadla, ale maximální hmotnost letadla, 

kterou má konkrétní letadlo (nikoli typ letadla) uvedenu ve svém certifikátu. V praxi 

totiž existuje MTOW pro daný typ letadla daná jeho technickou konstrukcí (jako 

součet prázdné hmotnosti včetně posádky a vybavení letadla, hmotnosti 
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nákladu=cestujících, jejich zavazadel, zboží a pošty a hmotnosti paliva), stanovená 

výrobcem, a MTOW daného konkrétního kusu, která může být nejvýše rovná této 

technické MTOW. Nižší MTOW si provozovatel vybere tehdy, pokud provozuje 

letadlo v podmínkách, ve kterých technickou MTOW nevyužije a zbytečně by za ni 

platil právě v přistávacích poplatcích. 

 Počet odbavených cestujících - počet odbavených cestujících se sleduje jednak 

celkem a jednak v členění na cestující odlétající, přilétající, transferové (ti na letišti 

přesedají z letu na let), tranzitní (ti na letišti mezi-přistávají a pokračují pod stejným 

číslem letu dále).  

 Počet odbavených tun nákladu (zboží a pošty) – se sleduje obvykle v méně 

podrobném členění než cestující, zvlášť se sleduje odbavení nákladu na nákladních 

terminálech, který je přepravován pozemní dopravou (kamiony). Letecké společnosti 

totiž zejména na krátkých úsecích provozují nákladní kamionové linky, které jsou 

propojeny se sítí leteckých spojů. [5.] 

 

Ostatní objektivní hodnocení výkonnosti letiště je velice těžké, zvláště u malých 

regionálních letišť, z důvodu velké škály možností zaměření každého daného konkrétního 

letiště. 

4.4 Marketing 

Přestože letiště požívají do určité míry výhody přirozeného monopolu, roste mezi nimi 

zejména v poslední době poměrně silná konkurence vycházející z jejich snahy přitáhnout 

dálkovou přepravu a podpořit vznik jakýchkoliv nových přímých leteckých spojení. V rámci 

této konkurence se snaží jednotlivá letiště prezentovat výhody využívání svých služeb pro 

zákazníky obvykle ve spojení s propagací svého města či země a dalších výhod. [5.] 

4.5 Propagace 

Mnoho letišť má vypracovány podrobné programy, podle kterých cíleně oslovují 

potenciální klienty, zejména letecké dopravce. Jsou zaměřeny nejen na propagaci služeb 

letiště jako takového, ale i na propagaci destinace, kde je letiště umístěno (města, oblasti, 

země). V tomto případě letiště spolupracují často s orgány regionální samosprávy, popř. státu, 

cestovními kancelářemi a hotely. [5.] 
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Součástí propagace, resp. marketingových aktivit letišť, jsou i různé incentivní programy 

zaměřené na získání klientů, nových dopravců a nových spojení. Letiště zde často používají 

slevy na přistávacích poplatcích, které letečtí dopravci platí. Jsou časově omezené a mohou 

být i výrazné (např. 100% sleva na přistávacím poplatku po dobu jednoho roku). Ukazuje se, 

že pro rozhodování o zahájení provozu leteckého dopravce mají tyto slevy významný vliv a 

naopak po zahájení provozu jsou dopravci na výši přistávacího poplatku méně citliví. [5.] 

Obvykle platí, že méně významné regionální letiště musí věnovat svému zviditelnění 

relativně více prostředků než zavedené velké mezinárodní letiště, které je přeplněno 

provozem. Musí také oslovovat mnohem širší spektrum potenciálních klientů. Letiště přitom 

využívají všech standardních praktik od inzerce přes PR aktivity a přímé oslovování klientů 

(pošta, e/mail). Stále významnější úlohu hraje internet a prezentace na webových stránkách 

letišť. Důležité je také pojmenování letiště, zejména ve vztahu k městu, kde se nachází. V 

tomto směru jsou velmi vynalézaví právě LC dopravci při propagaci regionálních letišť, 

vzdálených často i desítky kilometrů od měst a přesto nesoucích jejich jméno. [5.] 

4.6 Životní prostředí 

Letecká doprava se stala nedílnou součástí a umožňuje přepravu zboží a cestujících na 

velké vzdálenosti velkou rychlostí. Za posledních 40 let se efektivnost leteckých pohonných 

hmot zvýšila o více než 70%. Tím se samozřejmě zvedá i negativní dopad letectví na životní 

prostředí. Velké množství emisí EU se od roku 1990 do roku 2003 výrazně snížil a to o celých 

5,5 %. Naopak emise skleníkových plynů vzrostl o neuvěřitelných 73%. Toto číslo odpovídá 

nárůstu o 4,3%. [6.] 

Ačkoliv je podíl letecké dopravy na celkových emisích skleníkových plynů stále malý 

(asi 3%) je jeho nárůstem oslabován pokrok učiněný v jiných oblastech, odvětvích. Zda-li se 

bude tento nárůst stále zvyšovat stejným tempem jako doposud, vzroste emise z mezinárodní 

letecké dopravy do roku 2013 o 150%, oproti roku 1990. Bude-li tento trend do budoucna 

stále stoupat stanou se emise z letecké dopravy v dlouhodobějším výhledu jedním z hlavních 

zdrojů skleníkových plynů. [6.] 
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Obr. 4.1 Kondenzační čáry za letounem. [20] 

Ve smyslu závěrů přijatých ministry dopravy jednotlivých států je životní prostředí 

jedním z rozhodujících činitelů při stanovení budoucích možnosti rozvoje letiště v příslušné 

lokalitě. Hlavním cílem této strategie je zlepšit potenciální kapacitu evropských letišť a tím i 

odpovídajícího vzdušného prostoru při zachování stejné úrovně bezpečnosti a respektování 

požadavků ochrany životního prostředí s ohledem na předpokládaný nárůst letecké dopravy. 

[6.] 

4.6.1 Hluk 

Mezi škodlivé emise, zatěžující životní prostředí patří i hluk. Ikdyž byl v minulosti hluk 

výrazně eliminován, s nárůstem letecké dopravy opět stoupá a je potřeba jej znovu regulovat a 

tlačit ho blíže k povoleným hranicím. Na celkové hladině dopravního hluku se podílí více 

faktorů. Jsou dané počtem dopravních prostředků používaných v konkrétním místě, jejich 

zátěží a samozřejmě i lidským faktorem, který není zanedbatelný. Na šíření hluku mají 

největší podíl motory, hnané agregáty a samozřejmě pojezd ve smyslu kontakt guma – 

podložka. [6.] 



~ 33 ~ 

 

 

Obr. 4.2 případová studie hlukového omezeni v Praze. [21] 

Na dodržování předepsaných norem dohlíží patřičný úřad. U nás prioritně úřad civilního 

letectví, spadající pod ministerstvo dopravy. Příslušný letecký úřad vydává v souladu s 

hlukovými normami osvědčení o hlukové způsobilosti. 

5 Analýza leteckého trhu především na 

regionálních letištích 

5.1 Brno 

Letiště Brno Tuřany je akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je společnost 

B.A.W.D.F. s.r.o., kterou vlastní 100% Jihomoravská kraj, a hospodaří v hospodářském roce, 

který je stanoven od 1.května do 30. dubna roku následujícího, a to od roku 2005. Analyzovat 

budu tedy výsledky hlavních ekonomických a provozních ukazatelů za období hospodářského 

roku (HR) 2009/2010. Počet zaměstnanců ve sledovaném období činil 133. 

Nejdůležitějším ekonomickým ukazatelem je zisk, ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o 

regionální letiště, které plní i jiné funkce (kulturně společenské), nemusí být dosažení 

maximálního zisku vždy prioritou. Mám na mysli realizaci návštěvy papeže v roce 2009, která 

přesáhla regionální rozměr a vyžádala si koordinaci celostátních složek. Přesáhla nejen 

region, ale měla význam mezinárodní, a to především kulturně - společenský. 
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 Každý region má svá specifika, takže i letecká doprava musí vycházet ze speciálních 

potřeb dané oblasti. Brno je moravskou metropolí a geograficky je výhodně umístěno. Je zde 

dobře rozvinut průmysl i obchod, infrastruktura  je taktéž na vysoké úrovni. Letiště se nachází 

hned vedle dálnice D1 (Praha, Brno, Ostrava) s návazností na dálnici D2 (Bratislava, Vídeň), 

což je nesporná výhoda, protože může nabídnout rychlé návazné spojení. Nesporným 

pozitivem je taktéž úzká spolupráce s BVV Brněnské veletrhy, kde účast na společných 

projektech pomáhá zviditelnit výhody leteckého spojení a dostat tak letiště do povědomí 

mezinárodní veřejnosti. 

5.1.1 Ekonomické ukazatele 

Na zhoršující se ekonomické výsledky měla v daném období velký vliv celosvětová 

ekonomická recese, což se samozřejmě promítlo do hospodaření letiště. Zisk dosáhl výše 

41.255 tis. Kč po zdanění, při celkových výnosech 254.685 tis.Kč, oproti předchozímu roku 

došlo ke snížení o 3,7%, což lze považovat za přiměřené vzhledem k celkově nepříznivé 

hospodářské situaci ve světě. V oblasti vlastních výkonů – letištních služeb a poplatků došlo u 

všech poskytovaných služeb k nárůstu výnosů s výjimkou letištní taxy. Tato skutečnost byla 

ovlivněna vyšším počtem nákladních letů pro jednoho klienta. Naopak letištní taxa byla 

ovlivněna nižší poptávkou cestujících po letecké dopravě, zejména pravidelné. V ostatních 

(neleteckých) službách zaznamenaly zvýšení především nájmy ploch pro reklamu, naopak 

provize z retailové činnosti byla nižší. V ostatních provozních výnosech došlo ke snížení 

vlivem méně provedených oprav majetku pronajímatele. Finanční výnosy významně vzrostly 

z důvodu úplatného převodu akcií na nového nabyvatele. 
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Graf. 5.1 Rozdělení výnosů na letišti Brno – Tuřany. 

V nákladech za sledované období došlo ke snížení oproti minulému období o 4,16%, což 

představuje úsporu 9.257 tis. Kč, a to především v kategorii oprav a údržby dlouhodobého 

majetku – o více než 50%, naopak nárůst zaznamenaly náklady na handlingové služby 

v rámci ostatních služeb, které přímo souvisí s větším počtem nakupovaných externích služeb 

pro zajištění odbavení nákladu. V ostatních provozních nákladech chyběl zejména prodej 

dlouhodobého majetku, naopak byly vytvořeny vyšší zákonné opravné položky 

k pohledávkám z titulu úpadku dvou leteckých dopravců, ostatní finanční náklady 

zaznamenaly nárůst z důvodu zůstatkové ceny prodaných akcií, což je uvedeno výše jako 

finanční výnos. 
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Graf. 5.2 Rozdělení nákladů na letišti Brno – Tuřany. 

5.1.2 Provozní ukazatele 

Provozní výkony letiště byly rovněž ovlivněny přetrvávající celosvětovou ekonomickou 

krizí a souvisejícími problémy leteckých dopravců, z nichž celá řada se ocitla na pokraji 

ekonomické udržitelnosti. V oblasti přepravy osob bylo odbaveno celkem 425.764 

cestujících, což představuje pokles o téměř 13% oproti předchozímu roku. V rámci pravidelné 

osobní dopravy byl pokles dokonce  o 24%, hlavně snížením počtu rotací pravidelné linky do 

Londýna,  nepravidelná doprava – charterové lety zaznamenala sice nižší propad, a to ve výši 

5% vlivem snížené poptávky cestovních kanceláří. Opačného výsledku bylo dosaženo 

v letecké přepravě nákladu a pošty, kde došlo k významnému zvýšení téměř o 75%, ovšem 

odbavení nákladu bylo nárazové pro jednoho klienta a není tak zajištěn trend trvalých 

objednávek. Celkem bylo odbaveno 10.524 tun nákladu a pošty. Tento nárůst však nepokryl 

výpadek přepravy osob. 

 Počet pohybů letadel dosáhl ve sledovaném období  počtu 29.041, což představuje 

rovněž mírný pokles, zhruba o 5%, což opět odráží nepříznivou celosvětovou ekonomickou 

situaci. Pokles byl zaznamenán hlavně u osobní dopravy, a to téměř o 20%, naopak nákladní 

doprava vykázala mírný nárůst, který však nestačil vykompenzovat pokles osobní dopravy. 

6% 

4% 

6% 

20% 

30% 

26% 

8% 

Rozdělení nákladů 

Spotřeba materiálu:    5,61% Spotřeba energií:       3,98% 

Opravy a údržba:    6,44% Ostatní služby:    20,26% 

Osobní náklady:    29,64% Ostatní provozní náklady:  26,40% 

Finanční náklady:   7,68% 



~ 37 ~ 

 

Ovšem nejvyšší podíl (zhruba 80%) na celkových pohybech mají lety všeobecného letectví, 

které provádějí výcvikové lety leteckého personálu, a ty vykázaly pokles necelé 1%. 

5.1.3 Investice 

Vzhledem k celkové ekonomické situaci ve světě byly aktivity v oblasti investic spíše 

opatrné, proto byl kladen důraz na dokončení započatých projektů. Nejvýznamnější akcí bylo 

dokončení opláštění severní strany příletové haly a úpravy přilehlých vnitřních prostor, dále  

výstavba hangáru pro všeobecné letectví v prostoru servisní zóny v západní části areálu 

letiště. Celkem bylo za uvedené období proinvestováno 28.064 tis. Kč. 

5.2 Karlovy Vary 

Letiště Karlovy Vary s.r.o. bylo zřízeno Karlovarským krajem v roce 2004 a je jeho 

jediným vlastníkem. Účetním obdobím je kalendářní rok, zabývat se budu rokem 2010. Počet 

zaměstnanců činil 46,5 . 

 Město Karlovy Vary je naším nejvýznamnějším lázeňským centrem a vlastně celý region 

je orientován na služby v této oblasti, z tohoto pohledu je význam letiště podřízen všem 

aktivitám spojeným s lázeňstvím. Hlavní klientelu lázní tvoří návštěvníci ze zemí bývalého 

Sovětského svazu, čemuž je přizpůsoben i provoz letiště s orientací na pravidelné letecké 

spojení s Moskvou a dalšími ruskými městy. Základní podmínkou pro rozvoj letiště, a tím i 

růst výkonů, byla modernizace základní infrastruktury, která byla završena v roce 2009 

dokončením výstavby nové haly a pokračuje prakticky dosud.         

5.2.1 Ekonomické ukazatele: 

Celosvětová ekonomická recese se nijak zvlášť nepromítla do hospodaření letiště. Zisk 

dosáhl výše 2.332 tis. Kč po zdanění, při celkových výnosech 58.849 tis. Kč a  celkových 

nákladech 56.589 tis. Kč. Oproti předchozímu roku došlo sice k  podstatnému snížení zisku 

téměř o 45%, to ale nebylo způsobeno špatným hospodařením, nýbrž poklesem ostatních 

provozních výnosů, především zůstatkovou cenou prodaného majetku, které oproti roku 2009 

klesly o téměř 3 mil. Kč. Všechny provozní ukazatele vykazovaly stabilní vývoj. Hlavní 

zásluhu na tomto pozitivním jevu má zvýšení počtu rotací tuzemského dopravce do Ruska a 

taktéž zavedení nové pravidelné linky do Petrohradu. V oblasti letištních služeb a poplatků 
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došlo ke snížení o 37 tis. Kč, což je zcela zanedbatelný pokles o necelé procento. Tento 

pokles byl zapříčiněn poklesem tržeb za použití odbavovacího systému, kdy ČSA přešly 

v průběhu roku na vlastní odbavovací systém, avšak mírný nárůst zaznamenaly tržby 

z letištních tax. Naopak komerční (obchodní) služby zaznamenaly nárůst o více jak 15%, a to 

zejména z provizí z obratů nájemců obchodů, kdy došlo ke zvětšení prodejních ploch. Ostatní 

provozní výnosy zaznamenaly pokles, kdy došlo ke snížení vlivem zůstatkové ceny 

prodaného majetku, jak je uvedeno výše.   

 

Graf. 5.3 Rozdělení výnosů na letišti Karlovy – Vary. 

Jak již bylo uvedeno výše, celkové náklady činily 56.589 tis. Kč. Oproti roku 2009 došlo 

ke zvýšení o 1,75%, a to především u mzdových nákladů, kde došlo k navýšení vzhledem ke 

zvýšení počtu pracovníků o 3,5  a u spotřeby energií vlivem růstu cen. Struktura nákladů se 

příliš nezměnila 
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Graf. 5.4 Rozdělení nákladů na letišti Karlovy Vary. 

5.2.2 Provozní ukazatele:   

Stálým zvyšováním komfortu cestování a nabídky služeb bylo v roce 2010 dosaženo 

odbavení 70.903 cestujících, což představuje nárůst oproti roku minulému o 3,7%, z toho 

téměř 77% byli cestující na pravidelné lince Karlovy Vary – Moskva. Charterové lety do 

středomořských letovisek vykázaly propad, který byl kompenzován právě cestujícími 

z Ruska. Přeprava zboží a pošty ve sledovaném roce neprobíhala. Pohyb letadel zaznamenal 

pokles o více než 9%, a to na celkem 6.936, kde došlo ke snížení zejména pohybů 

všeobecného letectví a výcvikových letů zapříčiněné nepříznivými meteorologickými 

podmínkami v zimním období, pohyb nákladu a pošty zůstal prakticky stejný – 1447 ( v roce 

2009 1442). Na tento ukazatel mělo podstatný vliv zavedení letadel s vyšší kapacitou 

cestujících.  

5.2.3 Investice  

V roce 2010 probíhaly všechny investiční akce ve spolupráci s Karlovarským krajem, za 

významné podpory fondů EU. Celkem se za rok proinvestovalo 8.690 tis.Kč, což je oproti 

roku minulému, kdy byla dokončena celková modernizace letiště, pouze polovina. Bylo 

pořízeno zařízení pro zvýšení bezpečnosti a komfortu odbavování, probíhala další etapa 

výstavby parkovišť, ap.  
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5.3 Ostrava 

Letiště Ostrava bylo zřízeno jako akciová společnost Moravskoslezským krajem v roce 

2004, účetním obdobím je kalendářní rok, počet zaměstnanců v roce 2010 činil 180. 

 Moravskoslezský region se vyznačuje především vysokým podílem průmyslu, je 

důležitým dopravním uzlem nejen pro tento region, ale i pro sousední regiony, jelikož leží u 

hranic se Slovenskem a Polskem. Dvě významné automobilky v blízkosti a navazující 

dodavatelské firmy určují charakter a zaměření poskytovaných služeb. Dalším významným 

faktorem jsou ojedinělé technické parametry vzletové a přistávací dráhy (délka 3500 metrů a 

šířka 63metrů), což umožňuje provoz všech současných typů letadel a má tudíž strategický 

národohospodářský význam, který stávající ekonomickou situaci nijak neovlivňuje, ale 

v případě jakékoliv mimořádné situace se stane velmi významným. Dopravní infrastruktura 

není zcela vyhovující, ale rozsah silničních a železničních staveb nasvědčuje tomu, že se 

situace brzy zlepší. V roce 2010 ve spolupráci s Moravskoslezským krajem probíhala první 

etapa rozšíření centrální odbavovací plochy, která proběhla za plného provozu, bez omezení 

bezpečnosti dopravců a cestujících. Významnou akcí, která daleko přesahuje region, jsou 

letecké Dny NATO, které se uskutečňují každoročně v druhé polovině září na prostranstvích a 

přilehlých prostorách letiště. Tato událost, kterou organizuje sdružení Jagello 2000, je největší 

letecko-armádně-bezpečnostní akcí ve střední Evropě a zároveň nejnavštěvovanější 

dvoudenní akcí v České republice. V roce 2010, kterým se podrobně zabývám, ji navštívilo 

185 tis. návštěvníků za účasti 12 zemí, v roce 2011 již 225 tis. návštěvníků za účasti 17 

evropských zemí a USA, z čehož jasně vyplývá i mezinárodní význam a růst prestiže. 

5.3.1 Ekonomické ukazatele 

Celosvětová ekonomická recese měla samozřejmě podstatný vliv na výsledky  

hospodaření letiště. I přes tyto negativní vlivy se podařilo dosáhnout zisku ve výši 1.361 tis. 

Kč po zdanění, při celkových výnosech 216.880 tis.Kč, což lze považovat za jeden 

z nejlepších výsledků posledních let (roky 2008 a 2009 byla vykázána ztráta). Meziroční 

pokles tržeb o 10,81% byl ovlivněn zejména poklesem tržeb z letištních služeb a poplatků, 

naopak příznivý vliv na celkové výnosy měly ostatní výnosy, především tržby z prodeje 

vyřazeného majetku a tržby z prodeje služeb. 
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Graf. 1.5 Rozdělení výnosů na letišti Ostrava. 

Náklady ve sledovaném roce se odvíjely podle vývoje v příjmové oblasti, takže byla 

přijata opatření na úspory nákladů, a to především v oblasti vynaložení nákladů na služby, 

osobní a ostatní náklady. Náklady v roce 2010 byly čerpány v celkové výši 215.519 tis. Kč a 

poklesly oproti minulému roku o 9,85 %. Nárůst nákladů byl zaznamenán u odpisů, ten 

souvisel s vyšším objemem pořízeného majetku a jeho odepisováním. 

 

Graf. 5.6 Rozdělení nákladů na letišti Ostrava. 
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5.3.2 Provozní ukazatele 

 Celkový počet odbavených cestujících od roku 2008 neustále vlivem krize  klesá, i 

když tempo poklesu mírně zvolnilo. Odbaveno bylo celkem 279.973 cestujících, což je pokles 

proti loňskému roku o 9%.  Nejvíce osob cestuje charterovými lety, které tvoří zhruba 60% , 

pokles v počtu těchto cestujících byl asi 7,5%, hlavně vlivem událostí v Řecku, které je 

nejoblíbenější destinací cestujících z ostravského letiště. Jediný nárůst zaznamenali cestující 

na pravidelných mezinárodních linkách, kde se počet těchto cestujících zvýšil zhruba o 9%, 

avšak vzhledem k nízkému podílu z celkové přepravy cestujících nedokázal tento nárůst 

vykompenzovat celkový pokles. 

 Naopak nákladní přeprava a pošta zaznamenaly nárůst zhruba o 11% na 1.927 tun, 

přičemž nárůst cargo charterů vzrostl o 23%  a cargo pravidelná doprava se zvýšila o 10%. 

Tohoto nárůstu bylo dosaženo i přes zrušení pravidelné poštovní linky Ostrava – Praha a lze 

to považovat za  důležitý pozitivní signál.  

 Vývoj počtu pohybů letadel vykázal rovněž propad, a to o 13% oproti loňskému roku, 

když dosáhl  hodnoty14.319. Na tomto poklesu má největší podíl snížení počtu výcvikových 

letů, a to o více než 15%. Naopak nárůst zaznamenal počet privátních letů , a to zhruba o 

12%. 

5.3.3 Investice 

 Veškeré investice v roce 2010 byly realizovány za podpory fondů EU, kde se jednalo 

o pořízení vybraných strojů a zařízení pro splnění bezpečnostních předpisů EU a technických 

předpisů ICAO, především bezpečnostní, hasící, záchrannou a vyprošťovací techniku. Dále 

byly pořízeny záložní zdroje UPS a technicky zhodnocen systém pro monitorování a ovládání 

letištních systémů. Celkové investice činily 76.104 tis. Kč. 
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6 Odhad vývoje leteckého trhu na regionálních 

letištích 

6.1 Brno 

Letiště Brno má veliký růstový potenciál ve všech oblastech. Jeho strategická geografická 

pozice mezi západní a východní částí EU s velmi dobrou návazností na sousední země 

(Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Polsko) dává tomu všechny předpoklady. Letiště má 

vlastní železniční vlečku do areálu, dostatečné celní skladové prostory, venkovní skladovací 

plochy s technickým a manipulačním vybavením, návaznost na dálnici D1 a D2., to vše jsou 

nesporné přednosti. Velkým negativem je relativní blízkost a dostupnost letiště Vídeň, které 

patří mezi nejvýznamnější přestupní letiště v Evropě, ale to je vzhledem k jeho velkému 

mezinárodnímu významu v jiných cenových relacích. V červnu 2011 byla uvedena do 

provozu pravidelná linka Brno-Moskva, která rozšířila nabídku stávajících linek směrem na 

východ. Správná marketingová strategie v oblasti propagace letiště, obezřetná cenová politika, 

spolupráce se všemi zainteresovanými stranami v rozvoji cestovního ruchu, ale i oslovení 

segmentu obchodních cestujících, nabídka široké škály ostatních služeb, to zajistí prosperitu 

letiště i v tak složité době, v jaké se nyní nejen naše země, ale celý svět, nachází.  

6.2 Karlovy Vary 

Letiště Karlovy Vary mají specifické postavení mezi těmito srovnávanými letišti. Jejich 

hlavním posláním je uspokojení ruské klientely, která přijíždí do lázní. Od tohoto bodu se 

odvíjí veškerá marketingová strategie. V roce 2011 byly uvedeny do provozu nové destinace, 

a to v březnu Jekatěrinburg a v listopadu Samara. Dále se  aktivity směřující k rozvoji nových 

linek orientují na koordinaci všech zainteresovaných subjektů (město, hotely, cestovní 

agentury, apod.) k možnosti zavedení pravidelných linek z/do Karlových Varů. Významným 

přínosem ke zvýšení tržeb je jistě i zavedení přepravy zboží a odbavení pošty od května 2011. 

Taktéž přínosem pro zvýšení komfortu cestování bylo rozšíření odbavovací plochy a doplnění 

technických prostředků pro odbavení cestujících. Navzdory celosvětové hospodářské krizi, 

která leteckou dopravu výrazně zasáhla, má karlovarské letiště růstový potenciál, kde 

management vyvíjí maximální snahu o dosažení lepších výsledků a daří se mu to. Má správně 

nastavenu strategii a těží ze svého specifika lázeňského regionu. Rok 2011 znamenal 
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historický rekord v počtu odbavených cestujících a dosáhl téměř 100.000. Pro rok 2012 jedná 

o zahájení provozu do dvou až tří nových destinací a navýšení frekvence letů do stávajících. 

Pevně věří, že hranice 100.000 cestujících, kteří projdou karlovarským letištěm, bude letos 

překonána, čemuž výsledky odbavených cestujících za leden a únor o více jak 40% oproti 

minulému roku nasvědčují.   

6.3 Ostrava 

Letiště Ostrava je ve velmi složitém geografickém postavení. Velkou konkurencí jsou mu 

letiště v Katowicích a Krakowě v Polsku, která jsou vzdálena cca 150km a odebírají 

zákazníky cestovních kanceláří nabídkou nižší ceny. Naopak slabinou těchto letišť je 

nedokonalá infrastruktura, hlavně nekvalitní silnice. Proto ostravské letiště správně zaměřuje 

svůj růstový potenciál do vybudování kvalitních přístupových komunikací. Jedním 

z důležitých výsledků je zajištění financí na realizaci stavby modernizace železniční tratě 

Studénka – Sedlnice, na kterou úzce navazuje stavba kolejového napojení letiště. Realizace 

umožní zpřístupnění letiště veřejnou kolejovou dopravou a bude dalším důležitým krokem 

k podpoře rozvoje letiště v segmentu osobní, ale taktéž nákladní letecké přepravy. Mimořádný 

důraz kladený na rozvoj dopravní obslužnosti regionu proto stále zůstává hlavní prioritou 

nutnou k zajištění konkurenceschopnosti letiště. Samozřejmostí jsou neustálá jednání 

s leteckými dopravci o zahájení provozu nových linek a rozšíření stávajících. Zlepšující se 

ekonomická situace vkládá svůj růstový potenciál především do obchodní klientely a přepravy 

nákladu a pošty, má pro to všechny předpoklady silného průmyslového regionu.  
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7 Vyhodnocení cílů 

Jak výše uvádím, regionální letiště jsou zcela specifická a zcela odlišná jedno od druhého.  

Rovněž orientace na druhy poskytovaných služeb se liší. Chceme-li posuzovat výše uvedená 

letiště podle výkonových ukazatelů, pak je nutné vzít v úvahu, jak velká letadla jsou na letišti 

provozována, jak je velká spádová oblast pro využívání služeb letecké doprava, apod. 

Důležitým faktorem u těchto regionálních letišť je však míra zainteresovanosti místní 

samosprávy na provozování letiště, která vlastně určuje strategii rozvoje letiště. 

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny některé vybrané ekonomické a výkonové 

ukazatele za rok 2010 a  dále je doplněn přehled vybraných ekonomických a výkonových 

ukazatelů za léta 2005 až 2010 zpracovaný tabulkovou formou spolu se sloupcovými grafy , 

aby čtenář měl ucelený obraz o našich regionálních letištích. 

 

7.1 Přehled vybraných ukazatelů 

 
BRNO KARLOVY - VARY OSTRAVA 

Počet cestujících (osob) 425.764 70.903 279.973 

Náklad (tuny) 10.524 0 1.927 

Pohyb letadel (kusů) 29.041 6.936 14.319 

Investice (tis. Kč) 28.064 8.690 76.104 

Počet zaměstnanců 133 46,5 180 

Zisk 41.255 2.232 1.361 

Výnosy 254.685 58.848 216.880 

Tab. 7.1 Srovnání vybraných ukazatelů v roce 2010. 
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7.1.1 Tržby v létech 2005 - 2010 

 

Graf. 7.1 Tržby v létech 2005-2010. 

*účtováno v hospodářském roce (od 1.5. do 30.4.)  

Tržby vykazovaly od roku 2005 stoupající trend, v Brně vzrostly za sledované období na 

více jak dvojnásobek, v Karlových Varech taktéž, kromě roku 2006, kdy byl zaznamenán 

mírný pokles v důsledku rozsáhlé rekonstrukce, v Ostravě rostly až do roku 2008, kdy 

dosáhly maxima, od té doby letiště se potýká s poklesem.  
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7.1.2 Hospodářský výsledek po zdanění v létech 2005 - 2010 

  

Graf. 7.2 Hospodářský výsledek po zdanění v létech 2005-2010. 

*účtováno v hospodářském roce (od 1.5. do 30.4.) 

Hospodářský výsledek po zdanění se vyvíjel v letech 2005 až 2010 v Brně stále 

stoupajícím tempem, v Karlových Varech bylo dosahováno zisku kromě roku 2006, kdy byla 

vykázána ztráta, v Ostravě hospodářský výsledek neustále kolísal. Ve většině případů byly  

ztráty způsobeny chybnými rozhodnutími managementu a nenaplněním předpokládaných 

tržeb.  
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7.1.3 Počet cestujících v létech 2005 - 2010 

 

Graf. 7.3  Počet cestujících v létech 2005-2010. 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že vrcholu přepravy cestujících bylo dosaženo v roce 2008 a 

poté následoval vlivem celosvětové krize propad.  Zatímco Karlovy Vary se s poklesem 

vyrovnaly celkem rychle a podle dosavadních výsledků dochází k pravidelnému meziročnímu 

nárůstu, Brno a Ostrava se s poklesem cestujících potýkají i v roce 2010. Tato situace je dána 

tím, že Karlovy Vary mají zajištěnu svou stálou přepravu pravidelnými linkami, zatímco Brno 

a Ostrava musí usilovat o zákazníky charterových letů cestovních kanceláří. 
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7.1.4 Pohyby letadel v létech 2005 - 2010 

 

Graf. 7.4 Pohyby letadel v létech 2005-2010. 

Při sledování vývoje pohybů letadel za léta 2005 až 2010 je možné vidět kolísání, které je 

zapříčiněno několika faktory. Příčiny jsou následující: změna typu letadel – přechod na vyšší 

kapacity, snížení počtu výcvikových letů, nerovnoměrná poptávka po přepravě nákladu a 

samozřejmě omezení nepravidelných letů v letní turistické sezoně v důsledku nižší poptávky 

cestovních kanceláří. 
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8 Závěr 

Z následujících údajů je zřejmé, že vývoj na regionálních letištích je velmi zajímavý, ale 

těžce předvídatelný. Zatímco Brnu a Karlovým Varům se daří zvyšovat hlavní ukazatele, 

Ostrava vykazuje pokles cestujících i nákladu. Pokles počtu pohybů letadel u Karlových Varů 

způsobil přechod na letadla s vyšší kapacitou, o čemž svědčí počet přepravených cestujících. 

Brno u přepravy nákladu má některé nárazové zákazníky, takže cargo nemá stabilní vývoj a 

jeho hodnoty jsou kolísavé, maxima bylo dosaženo v roce 2009, a to přes 10 tis. tun.  

 

 
BRNO KARLOVY - VARY OSTRAVA 

 
2011/2010 2011/2010 2011/2010 

Počet cestujících 
(osob) 557.952/396.589 99.014/70.903 273.563/279.973 

Pohyb letadel 
(kusů) 26.837/25.027 6.891/6.939 15.243/14.319 

Náklad (tuny) 4.396/5.044 134*/0 1.767/1.927 

Tab. 8.2 Celkové srovnání. 

*od května 2011 

 

 

Důležitým faktorem v hospodaření letišť jsou rovněž správná rozhodnutí managementu, 

stanovení cílů a vizí v dlouhodobém horizontu a v neposlední řadě aktivní podpora 

zřizovatelů, tj. jednotlivých krajů.  
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