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ANOTACE 

PAVLAS,A.  Hlavní směry a odhady vývoje leteckého trhu regionálního letiště: bakalářská práce, 

Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012, 49 stran 

 V první část se zabývá historií konkrétních regionálních letišť v České Republice. 

Následně se snažím všeobecně popsat ekonomické fungování regionálních letišť v České 

Republice a Evropské Unii, aby čtenář snáze pochopil následující kapitoly, které jsou 

věnovány jednotlivým civilním regionálním letištím v České Republice.  

 Letiště, se kterými se zabývám jsou: letiště Brno – Tuřany, letiště Karlovy Vary a 

letiště Leoše Janáčka v Ostravě – Mošnově. Veškeré konkrétní informace o letištích, které 

jsou povinně zveřejňovány ve formě tiskových a výročních zpráv, byly nalezeny na 

internetových stránkách Ministerstva Vnitra. 

 

ANNOTATION 

PAVLAS,A.  Guidelines and estimates of development of air market of regional airport: Bachelor's 

dissertation, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU Ostrava, 2012, 49 pages 

 The first part deals with the history of specific regional airports in the Czech Republic. 

Then, it is described the general economic viability of regional airports in the Czech Republic 

and in the European Union to help the reader to understand the following chapters, which are 

specifically addressed to the particular regional civilian airport in the Czech Republic. 

 The airports, which are mentioned, are: Brno – Tuřany Airport, Karlovy Vary Airport 

and Leoš Janáček Airport in Ostrava - Mošnov. The specific information about the airports, 

which are compulsorily published in the press release and annual reports, were taken from the 

website of the Ministry of Interior. 

 

http://www.fs.vsb.cz/en/

