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Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy – Ústav 

letecké dopravy, 2012, 65 s. Vedoucí práce: Ing. Sobek, L. Ph.D. 

 

Bakalářská práce se zabývá porovnáním tříd dopravních letadel pro dopravu cestujících, 

zaměřenou na business přepravu. V úvodu je nastíněn vznik business dopravy, rozdělený na 

zahraniční a tuzemskou historii. Poté jsou vymezeny aktivity malé letecké společnosti  

a definovány kategorie cestujících v letecké dopravě. Na základě stanovených kritérií  

a parametrŧ letadel je navrţená vhodná volba letadel pro business přepravu. Následně je 

zhodnocena nabídka letadel na trhu z hlediska vybraných kritérií prostřednictvím metody 

vícekriteriálního rozhodování s váhou. Pomocí této metody je vybráno nejvhodnější letadlo 

pro business klientelu. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

VÁVROVÁ, N. Comparing of Passenger Transport Aircraft Classes: Bachelor Thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Institute of Transport – Department of Air Transport, 2012, 65 p. Thesis head: Ing. Sobek, L. 

Ph.D. 

 

This bachelor work deals with a comparison of airline classes for transport passengers, 

focused on business transportation. In the introduction, the foundation of business 

transportation is outlined, divided into its foreign and domestic history. The activities of small 

airline companies are then defined as well as categories for passengers in the air transport. On 

the basis of the stated criteria and aircraft parameters a suitable selection of the aircraft is 

proposed for business transportation. Consequently, the availability of the aircraft on the 

market is evaluated from the point of view of the selected criteria by means of multi - criteria 

decision using weighted values. The most suitable aircraft for business clients has been 

selected by means of this method. 
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Seznam použitých zkratek  

 

Zkratka Anglický význam Český význam 

CD Compact Disc Kompaktní disk 

CFRNA 
The French-Romanian Company  

for Air Transport 

Francouzsko-Rumunská  

letecká společnost 

CJ CitationJet   

CRT Cathode Ray Tube Klasická vakuová obrazovka 

DVD Digital Video Disc Digitální optický datový nosič  

EFIS Electronic Flight Instrument System 
Elektronický systém zobrazení letových 

přístrojŧ 

FAA Federal Aviation Administration Federální úřad pro letectví 

FADEC Full Authority Digital Engine Control Systém digitálního řízení leteckého motoru 

GNSS Global Navigation Satellite System Globální druţicový polohový systém 

Inc.  Incorporated Druh společnosti 

KLM Royal Dutch Airlines Nizozemské královské aerolinie 

NASA 
National Aeronautics and 

 Space Administration 
Národní úřad pro letectví a kosmonautiku 

NOSKM   Nabízené osobové kilometry 

SATCOM Satellite Communications Satelitní komunikace 

USA United States of America Spojené státy americké 

USD United States Dollar Americký dolar 

VIP  Very Important Person Velmi dŧleţitá osoba 

VOSKM   Vyuţité osobokilometry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_satellites
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Cíle bakalářské práce 

Tato bakalářská práce má několik dílčích cílŧ. Prvním cílem je vymezení aktivit malé 

letecké společnosti zaměřené na přepravu business klientely. Hlavním cílem práce je navrţení 

vhodné volby letadel podle stanovených kritérií a parametrŧ letadel pro business přepravu. 

Dalším cílem je zhodnocení a porovnání nabídky letadel na trhu z hlediska vybraných kritérií 

pomocí metody vícekriteriálního rozhodování s váhou. Na základě této metody pak dojde 

k výběru vhodného letadla z několika typŧ a to tak, aby co nejlépe vyhovovalo poţadavkŧm 

business klientely.  
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1 Úvod  

Vysoká rychlost, operativnost, překonávání velkých vzdáleností, pohodlí patří  

v současné době k úplné samozřejmosti letecké přepravy. Vývoj letecké dopravy dosvědčil 

oblíbenost, výhodnost a na některých územích se potvrzuje i nenahraditelnost tohoto typu 

přepravy. Prostřednictvím letadel, letišť a leteckých aerolinek je tvořena základna letecké 

dopravy. Letecká doprava je jedna z nejmladších dopravních oborŧ v oblasti přepravy osob, 

avšak zaznamenala velice prudký rozvoj jako kterýkoliv jiný druh dopravy. V dnešní době se 

jedná o nejbezpečnější, nejpohodlnější a nejrychlejší zpŧsob letecké přepravy osob.  

Jednou z hlavních priorit letecké dopravy je vysoká přepravní rychlost a nezávislost na 

dopravní trase. Dalšími přednostmi letecké dopravy je sympatické a pohodlné prostředí, 

kvalitní vybavení prostorŧ na palubě letadla pro cestující. Letecká přeprava umoţňuje 

především maximální zkrácení doby přepravy nikoli jen svojí vyšší rychlostí, ale i dosaţení 

její přímočarostí. Úspora času pak dále ovlivňuje například sníţení únavy spojené 

s přepravou. Letecká přeprava přispívá k výraznému rozvoji mezinárodních kontaktŧ mezi 

lidmi jak v oblasti personální tak obchodní. 

Nevýhodou letecké dopravy je vysoká cena za přepravu, obvykle vyšší vzdálenost 

letišť od center měst, ztráta času při odbavení na letišti a negativní vliv na ţivotní prostředí.  
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2 Vznik osobní letecké dopravy 

Přestoţe největšího rozvoje dosáhla letecká přeprava aţ po druhé světové válce, její 

počátek v osobní dopravě je moţné najít uţ o mnoho let dříve.  

První cestující byli přepraveni letadlem těţší neţ vzduch aţ jedenáct let po prvním 

úspěšném letu bratrŧ Wilbura a Orvilla Wrightŧ. Ruský konstruktér Igor Sikorsky sestrojil 

úspěšné letadlo nazvané Ilja Muromec. Letadlo bylo v té době největší na světě a vyvolalo 

velký úspěch. Let se uskutečnil 11. února 1914 s šestnácti cestujícími. Během první světové 

války se létalo převáţně s křehkými dvojplošníky, které byly vyráběny většinou jako 

celodřevěné konstrukce potaţené plátnem.  

První mezinárodní veřejná letecká doprava se datuje od 8. února 1919 na trati  

Paříţ – Londýn. I kdyţ první záznam o pravidelné letecké přepravě za úplatu je evidován uţ 

z roku 1914 a pochází z Floridy (Sant Petersburg – Tampa) v USA. Nicméně za oficiální rok 

zrodu skutečné letecké dopravy je povaţován rok 1919. V tomto roce byla téměř hromadně 

zahajována vnitrostátní i mezinárodní letecká spojení.  

Nápad pouţít letadla jako dopravní prostředky k přepravě osob a nákladŧ vznikl 

v prŧběhu první světové války. Po jejím ukončení pak byly poloţeny základy k vytvoření 

letecké dopravy. V této době začalo vznikat skutečné civilní letectví, a to jak ve významu 

rozvoje letadel speciálně navrhovaných pro vyuţití v přepravě osob, tak ve významu 

zakládání leteckých komerčních společností. K zásadnímu vývoji pomohly zejména obrovské 

přebytky vojenských letadel, které v té době byly nepotřebné a obvykle likvidované. Stačila 

mírná úprava bývalého vojenského letadla do podoby vhodné pro civilní přepravu. Postupně 

však letecké fabriky po celém světě začaly konstruovat nové typy strojŧ určené k přepravě 

osob, a tím vznikli první předchŧdci letadel, jak je dnes známe i my. Navrhnout letadla pro 

leteckou přepravu cestujících znamenalo pro konstruktéry novou výzvu. Poţadavky na stroje 

se rozšířily o nároky na vyšší výkonnost vyjádřenou cestovní rychlostí, doletem a kapacitou 

pro přepravu osob.  

V odvětví civilní komerční letecké dopravy se začala uplatňovat ještě výkonnější 

letadla. Začátkem 30. let bylo období přestavování vojenské verze letounŧ na civilní dávno 

minulostí. Nejúspěšnějšími návrhy letadel v této éře byly civilní nebo vojenské jednoplošníky 

celokovové, samonosné konstrukce. Nepřetrţitá poptávka komerčních leteckých společností 

po výkonnějších strojích nenechala letecké konstruktéry oddechnout. Nová generace 

dopravních letadel z tohoto období je prezentována Boeingem Model 247 a Douglas DC-3. 

Boeing 247 je povaţován za zlomový v rozvoji osobní letecké přepravy a začal uplatňovat 

moderní trendy v letectví. Všudypřítomný Douglas DC-3 zvaný taky jako Dakota se stal 

jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších letadel.  
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Jedna z nejstarších a nepřeţitě provozujících leteckých společností je holandská KLM, 

která vznikla 7. října 1919. První oficiální let uskutečnila 17. května 1920 na trati  

Amsterdam – Londýn.  

Historie české letecké dopravy se datuje od roku 1910, kdy pardubický rodák inţenýr 

a prŧkopník české aviatiky Jan Kašpar uskutečnil svŧj první cestovní let na trati  

Pardubice - Praha. 15. října roku 1920 začala Francouzsko-Rumunská letecká společnost 

CFRNA leteckou přepravu na lince Paříţ – Štrasburk – Praha. První pravidelná letecká 

doprava cestujících v Československé republice se konala 29. října 1923 na trati  

Praha – Bratislava s bývalým vojenským letounem Aero A-14 Brandeburg, pilotován Karlem 

Brabercem. Tímto datem byla zahájena obchodní letecká doprava na území tehdejšího 

Československa.  

 

2.1 Vznik business dopravy 

Období vzniku letadel, které nazýváme obchodní, spadá do počátku 30. let, do času, 

kdy se začala rychle a pronikavě odlišovat tato kategorie civilních letadel. Do té doby 

existovaly pouze dvě skupiny civilních letadel a to sportovní a dopravní. To však neznamená, 

ţe by zástupci této kategorie cestujících necestovali vlastními letadly, ale neměli prozatím 

dostupné a specializované stroje s parametry, které by splňovaly poţadavky soukromého 

provozu. Ani jeden z těchto druhŧ neodpovídal ekonomickými parametry a provozními 

náklady. 

 Uprostřed 30. let se začala objevovat první letadla konstruovaná speciálně pro 

ekonomickou a pohodlnou dopravu čtyř aţ šesti cestujících. Letadla měla motory o niţším 

výkonu neţ letadla pro běţnou přepravu, avšak vyšší, neţ pouţívaly sportovní stroje. Ve 

velmi vyspělých státech se letecká doprava začala vţívat stále více a v lepší společnosti se 

stalo otázkou prestiţe pronajmout si pro rodinu malé letadlo a nechat se jim přepravit. 

Představitel letadla kategorie obchodních cestujících je malý dvoumotorový 

dvouplošník De Havilland Dragonfly. Evropa měla tenkrát předstih před Amerikou. 

V Americe se sice malé sportovní a rodinné letectví poměrně dost rozšířilo, avšak 

představovaly je nevelké jednomotorové dvousedadlové hornoplošníky. Aţ těsně před 

vstupem USA do 2. světové války se zde objevovala první dvoumotorová čtyřsedadlová 

letadla, označovaná v té době za rodinná. Prvního představitele T-50 Bobcat představila 

společnost Cessna na trh. Brzy však 2. světová válka zavedla produkci těchto letadel jiným 

směrem a to k vojenskému vyuţití. Verze T-50 byla první v souladu se zavedením do sériové 

výroby a na trh. Jedním z dŧvodu byla i skutečnost, ţe zákazníci, kteří si mohli dovolit luxus 

rodinné čtyřsedadlovky, měli dostačující výběr spolehlivých jednomotorových letadel této 
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kategorie a nepovaţovali doposud za rozhodující faktor vyšší bezpečnosti při provozu letadla 

se dvěma motory. 

Konstruktéři československých leteckých fabrik udrţeli před rokem 1939 krok s tímto 

vývojem. Většina z nich měla vypracované projekty letadel se dvěma motory a čtyřmi 

sedadly, které se v té době se nazývaly turistické. Náročnost jejich uvádění do výroby však 

přesahovala tehdejší ekonomické moţnosti. Aţ na konci 30. let nastala doba, kdy se o stavbě 

takových letadel mohlo uvaţovat reálně i u nás. Ze všech projektŧ se do stádia stavby dostaly 

pouze dva typy - Praha E210 a Zlín Z-20. Historické události tehdejší doby však zamezily, 

aby se tyto typy mohly rozšířit a uplatit na trhu. V předválečném období byl světovým 

prŧkopníkem tohoto typu dopravy Tomáš Baťa. 

V období 1960 se začal objevovat pojem aerotaxi, který vystihoval nejširší uplatnění 

dvoumotorových čtyřsedadlových a pětisedadlových letadel tehdejší doby. Jestliţe před 

válkou Československo usilovalo dotáhnout náskok, teď se jednoznačně dostalo do popředí. 

Významné podniky vyuţívaly aerotaxi (Aero 45, 145 a L–200 Morava), případně měly vlastní 

letadlo, a to L-410 Turbolet. Jednalo se především o Škodu Plzeň, Vítkovice Ostrava, ZŤS 

Martin a JZD AK Slušovice. 

V období po roce 1990 dochází k velkému rozvoji tohoto typu dopravy. Společnost 

Aero-charter se objevila jako první na našem trhu. 
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3 Vymezení aktivit malé letecké společnosti 

 

3.1 Letecký dopravce – provozovatel letecké dopravy 

Vlastní letecká doprava je uskutečňována leteckými dopravci, kteří jsou provozovateli 

letadlové techniky. Letecký dopravce znamená samostatný letecký dopravní podnik, který 

provozuje letadla s cílem přepravit cestující, zboţí i poštu za úplatu.  

Aby mohl letecký dopravce poskytovat své sluţby, potřebuje jednak mnoho 

specializovaných povolání a také vnějších dodavatelŧ, mezi které spadají jednotlivá letiště  

a taky podniky řízení letového provozu.  

Osobní letecký dopravce se zaměřuje na dopravu cestujících a tomu musí odpovídat  

i s letadlovou flotilou a vnitřním vybavením letadel.  

Perspektivní provozovatel letecké dopravy musí nepřetrţitě poskytovat zákazníkŧm to, 

co vyhledávají, a to hlavně v aktuálním čase. Během těchto činností letecký provozovatel 

musí zachytit dvě podstatná aktiva - co nejvyšší pozornost a dŧvěru zákazníka. Úroveň 

zvládnutí tohoto úkolu se následně projeví v úspěšnosti dané letecké společnosti. Kvalitní 

letecká společnost si určuje cílovou úroveň jednotlivých kritérií. Potom k těmto kritériím 

upravuje všechny vnitřní postupy a úroveň, která je skutečně dosahována pravidelně sleduje  

a posuzuje. Současný podnik, který provozuje letecké sluţby, se řadí mezi podniky  

s nejsloţitější strukturou obchodních a provozních aktivit.  

 

3.2 Rozdělení business dopravy do skupin 

Business doprava se obecně rozděluje do následujících tří skupin: 

1. Pro vlastní potřebu (LR Airlines, Queen Air, Private Jets, Business Air) 

2. Společnosti, které komerčně provozují letadla pro majitele a příleţitostně je nabízejí na 

charterové lety (ABS Jets, Opera Jet, CTR group, Time Air) 

3. Ryze komerční charterové společnosti (Silesia Air, Travel Service) 

 

3.3 Letecká společnost 

Ve své práci, která se zabývá porovnáním tříd dopravních letadel pro dopravu 

cestujících, jsem v kapitole vymezení aktivit malé letecké společnosti vyuţila moţnost zaloţit 

fiktivní leteckou společnost Nela Air. Díky rozboru vhodnosti jednotlivých letadel pro tuto 

fiktivní společnost dochází k názornějšímu porovnání jednotlivých studovaných kritérií. 

Letecká společnost Nela Air poskytuje komplexní a profesionální sluţby privátní 

letecké dopravy soukromými letadly do celého světa podle přání a potřeb zákazníkŧ. Letecká 

společnost obstarává přepravu vymezenému mnoţství cestujících do jakékoliv destinace  
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v rámci předpisŧ a taktéţ moţností letecké dopravy. Privátní lety jsou poskytovány nejen pro 

businessmany, manaţery, manaţerky a management společností, ředitele společnosti, členy 

naší i zahraniční vlády, špičkové sportovce, celebrity a populární hvězdy, nebo pro soukromé 

osoby, včetně celých rodin, přátel při cestě na dovolenou k moři, na lyţe či na golf, ale hlavně 

pro všechny ty, kdo mají rádi větší pohodlí, rychlost a bezpečnost, soukromí, spolehlivost, 

diskrétnost a profesionální sluţby neţ při pouţití běţných linkových letŧ. Společnost se snaţí 

vyhovět náročným poţadavkŧm klientŧ, kteří mají zájem cestovat Business Jety, a uspokojit 

jejich potřeby, ať uţ na zemi, tak i ve vzduchu. Pohodlnost a příjemnost osobního cestování 

na dlouhé vzdálenosti je zabezpečena prostřednictvím privátních letŧ. Bez ohledu na to, jestli 

se jedná o obchodní cestu eventuálně soukromý let. Paluba letadla je vhodná pro obchodní 

jednání přímo během letu nebo pro relaxaci. Prostřednictvím privátních letadel získá zákazník 

čas, který jinak ztrácí při vyčkávání v odbavovacích halách a terminálech, během 

komplikovaných přestupŧ na linkových spojích, během nedobrovolného čekání na zpáteční 

let či jiný spoj v dŧsledku zrušení plánovaného letu. Letový a pozemní personál společnosti 

tvoří nejzkušenější a nejlépe vycvičené profesionály v oblasti. Hlavním cílem letecké 

společnosti je spokojenost zákazníka. Z tohoto dŧvodu maximální dŧraz kladen především na 

bezpečnost, flexibilitu, komfort i soukromí.  

 Privátní létání představuje celou řadu výhod při cestách za obchodem. Jedná se  

o skutečné pohodlí v osobní přepravě.  

 

3.3.1 Čas 

 Dŧleţitou prioritou letecké společnosti je úspora času. Společnost nabízí efektivní 

zpŧsob úspory času klientŧm, kteří si uvědomují cenu času, proto se rozhodli vyuţít tento typ 

přepravy. Zákazníci na obvyklých linkových letech se setkávají se zpoţděním příletu a odletu 

letadla. Prostřednictvím privátní letecké dopravy se klientŧm sníţí časová náročnost letu 

v dŧsledku vyloučení čekání na letišti v terminálech, vyčerpávajícího odbavení, rizika 

zpoţdění pravidelného letu, příliš dlouhého dojíţdění a sloţitého přemisťování z velkých 

mezinárodních letišť. Přímý privátní let bez nepotřebných přestupŧ zkrátí cestu dokonce o  

3,5 hodiny. Při vyuţití letecké společnosti si cestující určují čas odletu sami. Letecká 

společnost mŧţe snadněji přizpŧsobit let při neočekávaných změnách pŧvodního časového 

plánu klientem. Je připravena letět dříve nebo později popřípadě na jiné místo a zcela 

přizpŧsobit let dle potřeb zákazníka. Úsporou času je nástup do letadla těsně před odletem 

specificky vyhrazenými vchody, které jsou rozlišené od obvyklých linkových letŧ. Zákazník 

by si musel na obchodní jednání při vyuţití běţné linky rezervovat minimálně celý den. 
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S obchodním letadlem je moţnost stihnout jednání v prŧběhu odpoledne. Privátní lety se 

uskutečňují bez ohledu na dni v týdnu, svátky nebo na roční období. 

 Podstatnou prioritou společnosti je naprostá časová flexibilita. Společnost se neřídí 

letovým řádem, nýbrţ potřebami zákazníka. Odlet, přílet či transport z letiště je podle 

zákazníkových přesných poţadavkŧ. Záleţí pouze na zákazníkovi, kdy bude chtít odletět 

anebo v jakém časovém období si přeje být v cílové destinaci.  

 

3.3.2 Komfort 

Cestování formou privátních letŧ je pohodlné i příjemné. Cestování pohodlně 

s rodinnou na dovolenou a při dodrţení bezpečnostních předpisŧ o přepravě zvířat i se 

zvířecími mazlíčky na palubě letadla. Přepychové a reprezentativní kabiny privátních letounŧ 

jsou luxusně vybaveny pohodlnými anatomickými koţenými sedačkami a se stolky  

s vlastními světly. Klienti mají moţnost na palubě obchodního letadla pracovat, také 

vyřizovat obchodní záleţitosti přímo během letu. Letecká společnost odbavuje lety pouze ve 

VIP terminálech, čím se umoţňuje sníţení doby odbavení a zabezpečení diskrétnosti. Během 

letu poskytuje nabídku chutného občerstvení (catering) dle výběru cestujících, široký 

sortiment chlazeného pití z nápojového baru, včetně šampaňského pro výjimečné příleţitosti. 

V prŧběhu letu je zajištěna palubní obsluha. V rámci moţností vybraného letadla nabízí 

společnost sluţby zábavy, komunikace na palubě nebo relaxaci s pomocí multimédií. Letecká 

společnost umí zajistit doplňkové sluţby v cílové destinaci, jako jsou pronájem auta nebo 

limuzíny (bez řidiče popřípadě s řidičem), vrtulníku, jachty, ubytování, rezervace hotelu, 

rezervace konferenčních místností, VIP salonkŧ nebo vstupenek na rŧzné akce.  

 

3.3.3 Volba letišť  

 Další výhodou letecké společnosti je start letadla z libovolného letiště v rádiu doletu. 

Společnost je vybavena letadly vhodnými pro přistání a starty z travnatých letištních ploch  

i malých letišť, coţ je nedosaţitelné pro pravidelné linky velkých dopravních letadel. Tímto se 

okruh společnosti startovacích a cílových destinací výrazně rozšiřuje. Vyuţíváním malých 

regionálních letišť zajišťuje společnost pro klienty přistání poblíţ bydliště, sídla společnosti či 

místa obchodního setkání. Cílovou destinaci je v případě nutnosti moţné přeplánovat  

i v prŧběhu letu.  

 

3.3.4 Bezpečnost 

Je všeobecně známo, ţe nejbezpečnější formou cestování nejenom na dlouhé 

vzdálenosti je letecká přeprava. Je to dáno, díky celé řadě bezpečnostních a technických 
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prvkŧ, přísných předpisŧ a dŧkladnou kontrolou. Obchodní letadla jsou vybavena moderní 

avionikou i s radionavigací a druţicovými systémy GNSS, umoţňující létat v noci i při 

zhoršených meteorologických podmínek. Veškerá péče o údrţbu letadla je prováděna pouze 

v autorizovaných servisech, přičemţ letadla společnosti prochází pravidelnými servisními 

kontrolami. Během kaţdého letu je cestující, letadlo i samotný let pojištěn.  

 

3.3.5  Odbavení 

 Zásadní prioritou letecké společnosti je diskrétní odbavení cestujících. Odbavení 

klientŧ probíhá samostatně a také přednostně. Odbavení probíhá těsně před odletem bez 

nutnosti dlouhého čekání na letišti. Odbavení se uskutečňuje odděleně od hromadného 

odbavení linkových letŧ v terminálech pro soukromé lety, kde klientovi dostačuje přijít  

15 minut před odletem. Odbavení privátních letŧ trvá jen pár minut. Při příchodu na letiště se 

ujme zákazníka ochotný handlingový agent, který se bude věnovat zákazníkovi po celou 

dobu, provede jej celým odbavením aţ na palubu letadla. V okamţiku nástupu klienta do 

letadla jsou naloţeny jeho zavazadla. Zpoţdění či ztráta zavazadel je vyloučena. Po příletu 

opouští zákazník letadlo ihned podle jeho potřeb. Letecká společnost zajišťuje transport z a na 

letiště.  

 

3.3.6 Spolehlivost a soukromí 

Neexistují ţádné výjimky, podle kterých by letecká společnost nevzlétla, rovněţ nikdo 

neobsadí klientovi jeho místo v letadle. Jestliţe nastane situace, kdy společnost nebude moci 

z jakéhokoliv dŧvodu zajistit letadlo z letadlového parku, zaručí zákazníkovi let s obchodním 

partnerem s dobrou pověstí, ať uţ doma či v zahraničí. Samozřejmostí zŧstává zachování 

stejné úrovně poskytovaných sluţeb.  

Dalším velmi dŧleţitým prvkem je zajištění pocitu soukromí všech klientŧ po celou 

dobu letu. Klient si zvolí, s kým poletí. Dokonce si stanoví, jestli chce vyuţít souvisejících 

sluţeb palubní obsluhy, nebo poletí v absolutním soukromí. Soukromí na palubě letounu 

mŧţe cestující vyuţívat k nerušenému obchodnímu jednání anebo k relaxaci.  

 

3.3.7 Rychlost  

 Letecká přeprava je nepochybně nejrychlejší forma cestování. Prŧměrná délka letu  

s menším proudovým letounem trvá 90 minut. Prŧměrná rychlost malých dopravních letadel 

pouţívaných pro přepravu osob se pohybuje okolo 800 kilometrŧ za hodinu. Pro cestující – 

klienty z řad náročnějších zákazníkŧ je nespornou výhodou to, ţe není nutné ţádné čekání 

před odletem nebo po příletu letadla, klienty neobtěţují ţádné čekající řady. Neţ si klient 
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stihne přečíst oblíbený časopis nebo dokončit prezentaci na obchodní jednání, bude se uţ 

přistávat na cílovém letišti.  

 

3.3.8 Stáří letadla 

Prŧměrné stáří velkého dopravního letadla na pravidelných linkách je více jak 25 let. 

Malá letadla pro privátní leteckou přepravu jsou zřetelně mladší, tzn., jsou vybavena 

modernějšími a výkonnějšími motory, které díky větší účinnosti mají také menší dopad na 

ţivotní prostřední, tzn., ţe jsou méně ekologicky škodlivé.  
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4 Kategorie cestujících v letecké dopravě 

Kaţdá letecká společnost by si měla zvolit jasnou strategii v oblasti cílové klientely  

a návaznost kvality poskytovaných sluţeb. Letecká společnost by měla mít konkrétní 

představu, který segment trhu chce obsluhovat a své poskytované sluţby představě 

systematicky přizpŧsobovat. Ve své celkové strategii a také v běţném rozhodování by měla 

společnost věnovat trvalou pozornost prioritám cílového segmentu cestujících. 

 Kaţdá letecká společnost si stanoví za cíl získat k letecké přepravě takový počet 

cestujících, aby nejen pokryla své náklady, ale i vytvořila zisk, který pak mŧţe dále 

investovat do budování společnosti, do zkvalitňování sluţeb a vylepšování letadlového parku. 

Předpoklad úspěchu spočívá ve vytváření takové nabídky, která bude odpovídat očekáváním  

a prioritám cílové kategorie cestujících.  

Letecké společnosti přepravují cestující v několika cestovních třídách, které se liší 

především cenou, rozsahem a kvalitou sluţeb. Při segmentaci trhu se berou do úvahy 

následující kategorie cestujících, které mají odlišné charakteristiky a potřeby.  

 

Obchodní / služební cestující – tato skupina cestujících vyuţívá leteckou přepravu  

k pracovním účelŧm. Cena za přepravu těchto cestujících bývá nejčastěji zaplacena jejich 

zaměstnavateli. Tato kategorie cestujících je pro letecké společnosti nejatraktivnější. Jedná se 

o klientelu cestujících, kteří jsou ochotni zaplatit za leteckou přepravu mnohem vyšší cenu 

neţ cestující ostatních segmentŧ a cestují velmi často. Tato skupina tvoří v prŧměru 40% 

cestujících v rámci světového trhu letecké dopravy. Zásadní dŧleţitostí pro obchodní cestující 

je celková doba cesty. 

Segment obchodních cestujících lze rozdělit na podsegment cestujících, kteří vyuţívají 

při letecké přepravě vyšší cestovní třídu. Jedná se o obchodní třídu tzv. business class a první 

třídu tzv. first class. Klienti tohoto segmentu platí znovu mnohem vyšší ceny za leteckou 

přepravu (letenky) neţ obvyklý standard. Tím také očekávají tomu odpovídající vyšší úroveň 

poskytovaných sluţeb při přepravě (tj. lepší kvalitu sedadel, vyšší úroveň pohodlí, větší výběr 

míst v letadle, širší nabídku při výběru jídla a nápojŧ, kvalitnější pozemní sluţby a další 

vybavení).  

 Business klientela kromě určitého pohodlí vyţaduje maximální rychlost letecké 

dopravy. Tento segment cestujících má celou kabinu letadla upravenou na úrovni obchodní 

třídy nebo je cestujícím vyhrazena na palubách letadla business class. Jedná se o pravidelné 

lety provozované úzkotrupými letadly v časovém reţimu vyhovující obchodním klientelám  

a VIP zákazníkŧm. V business třídě cestující dostává zvýšený komfort a sluţby neţ 

v turistické třídě, pořád však nedosahuje kvality sluţeb první třídy. 
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Nepříliš početnou kategorii leteckých cestujících je kategorie zahrnující třídu tzv. first 

class. Jedná se o nejluxusnější třídu cestování, ale zároveň také nejdraţší cestovní třídu. 

Hlavním poţadavkem cestujících je maximální luxus. Pro tento segment cestujících letecké 

společnosti nabízí samostatné kajuty, pracovny pro zákazníky. Jsou zajišťovány soukromé 

eventuálně firemní letadla nazývány Business Jet.  

 

Soukromí cestující – turisté – této skupiny se trh letecké dopravy dělí na pravidelnou 

a nepravidelnou (charterovou) přepravu. Jedná se o základní kategorii cestujících, kterou tvoří 

lidé, kteří létají s poţadavkem minimálních nákladŧ. Jejich nároky a potřeby na komfort  

a servis během přepravy jsou omezeny. Je to nejniţší cestovní třída u všech leteckých 

dopravcŧ. Pro soukromé cestující je zásadní a vysoká dŧleţitost cena za přepravu. Tato 

klientela tvoří největší procento všech leteckých cestujících na trhu letecké dopravy. Kvŧli 

tomu je největší prostor na palubách letadla poskytován právě této kategorii cestujících, tzn. 

kapacita letounu je z největší části věnována klientŧm v turistické třídě. Poptávka tohoto 

segmentu zákazníkŧ má velkou pruţnost, neboť je ovlivňována příjmem zákazníkŧ tohoto 

segmentu. 

Segment soukromých cestujících lze rozdělit na podsegmenty: cestující na dovolenou, 

cestující za účelem návštěvy rodiny a přátel nebo ostatní cestující nezařazeni do předchozích 

kategorií.  

 

4.1 Cílová skupina cestujících 

Mnou provozovaná letecká společnost si stanovila za cíl získávání maximálního počtu 

business klientely, která léta za nejvyšší tarify. 

Business klientela je připravena zaplatit několikanásobně vyšší cenu za leteckou 

přepravu neţ cestující v turistické třídě. Tito hodnotnější cestující si zakoupí letenku pár dní 

či těsně před odletem, za cenu o mnoho vyšší, neţ jaká byla cena několik týdnŧ ba  

i několik měsícŧ před odletem. Poptávka v závislosti na ceně je pro segment trhu, tvořený 

business klientelou méně dŧleţitá. Pro cestujícího je dŧleţitější a tedy významnější to, ţe 

bude co nejrychleji a nejpohodlněji v místě, které potřebuje, neţ finanční obnos, který zaplatí 

za letenku. 

Tato klientela obvykle vybírá leteckou společnost, která nabízí proudová letadla se 

zvýšeným komfortem a s vyšší rychlostí přepravy. Hlavním poţadavkem této klientely je 

realizace cesty v nejkratším čase s moţností změnění dne návratu v případě prodlouţení  

či zrychlení prŧběhu klientova sluţebního jednání. Další dŧleţitá kritéria ovlivňující 
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rozhodování business klientely je přesnost dodrţování letového řádu po delší období, 

dostačující počet letŧ (frekvencí), návaznost na navazující dopravu.  

Obchodním cestujícím věnujeme zvýšenou pozornost, protoţe se jedná o kategorii 

cestujících, která létá daleko častěji neţ ostatní. Jestliţe jsou tito zákazníci spokojeni se 

sluţbami letecké společnosti a oblíbí si ji, pak to velmi často znamená, ţe letecká společnost 

získala stálého zákazníka. Klientela této kategorie má širokou oblast známých a obdivovatelŧ, 

kteří dají na jejich názor či přesvědčení. V případě, ţe má zákazník dŧvěru k letecké 

společnosti, přenáší tuto dŧvěru na lidi kolem sebe a společnost získává velmi cenné 

reference.  

Úspěšně zajistit péči o zákazníky na vyšší úrovni lze jen tehdy, jestliţe technické, 

letové vlastnosti a vybavení letadla bude na úrovni vyšší, neţ je obvyklý standard. Komfort 

letecké přepravy je dán hlavně vlastnostmi dopravního letadla. V současné době vybavení 

moderních dopravních letadel a jejich letové vlastnosti jsou podřízeny zejména příjemnému 

pocitu z letu. Na pohodlí letu pŧsobí v neposlední řadě také práce všech členŧ posádky.  

Většinou si cestující nevybírá let podle typu dopravního letadla, ale podle komfortu, 

sluţeb a hlavně dobrého jména letecké společnosti. Business cestující musí po dobu letu nabýt 

dojem, ţe právě při tomto letu byl obslouţený lépe neţ v jiné letecké společnosti.  

Podstatnou úlohou při získávání zákazníka jako stálého zákazníka letecké společnosti 

tvoří poskytované sluţby. Sluţby a vybavení paluby jsou pro zákazníka hlavním kritériem 

hodnocení letecké společnosti. Pro business cestující hraje dŧleţitou roli nenarušený 

odpočinek nebo práce, komfort, občerstvení a rozmanitá kvalitní nabídka zábavy na palubě. 

V business třídě jsou mnohem větší rozestupy mezi sedadly, konfigurace sedadel s moţností 

jejich změn, kvalita sedadel, větší povolená hmotnost zavazadel, bohatší výběr z občerstvení  

a větší individuálnost sluţeb. Výbava u sedadel business třídy zahrnuje napájecí zařízení pro 

notebook, moţnost telefonování, vyuţití internetu, faxování, přehrávání DVD, plošné 

obrazovky, hry či audio helmy. Samozřejmostí business třídy je podání denního tisku nebo 

časopisŧ, popřípadě nápoj na přivítanou. V případě delších letŧ je samozřejmostí také péče  

o hygienu a osvěţení zákazníka např. v podobě nahřátých vlhčených ubrouskŧ. 

Vyšší tarify v letecké přepravě souvisí s vyšší úrovní bezpečností, lepším komfortem  

a také kvalitnějšími sluţbami na palubě letadla.  
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5 Stanovení kritérií a parametrů letadel 

 Při výběru letadel pro vlastní flotilu letecké společnosti či během výměny letadel 

z dŧvodu jejich stárnutí, vysokých nákladŧ na provoz, z dŧvodu nepřijatelné úrovně hluku 

případně vysokých emisí, z dŧvodŧ zvýšených poţadavkŧ na kapacitu, z dŧvodu 

nepřitaţlivosti typu letounu pro danou klientelu, eventuálně i z jiných dŧvodŧ, musí vzít 

letecká společnost v úvahu celou řadu faktorŧ, které mají vliv na finální výběr letadel. 

Struktura letecké flotily by měla co nejblíţe odpovídat strategii rozvoje sítě letecké 

společnosti. Musí vzít v úvahu poţadavky na kvalitu sluţeb, bezpečnost a hospodárnost 

provozu, potřebnou kapacitu, jednotnost parku, obchodní charakter letecké společnosti  

a mnohé další.  

Poţadavky se dělí na technické a provozně-ekonomické, přičemţ uskutečnění 

technických poţadavkŧ je předpokladem uskutečnění poţadavkŧ provozně-ekonomických.  

 

5.1 Cena 

 Jedno z kritérií, na základě kterého si letecká společnost vybírá stroj, je pořizovací 

cena letadla. Přestoţe pořizovací cena letadla je dŧleţitým faktorem, nemŧţe být v ţádném 

případě nadřízena takovým faktorŧm, jako jsou např. náklady na provoz, letové parametry či 

obchodně provozní faktory. Financovat letadlo je moţné hotově, coţ se uskutečňuje pouze  

v ojedinělých případech. V dnešní době zřejmě neexistuje letecká společnost, která by za 

nákup letadla uhradila celou částku najednou. Další zpŧsoby jak lze financovat pořízení 

letadla je úvěr od banky, nebo leasing. Splátka má charakter periodické platby uţivatele 

letadla jeho vlastníkovi. Jedná se o odloţení platby pro uţivatele, který si na jednotlivé 

splátky vydělá provozováním letounu a po splacení se obvykle stane vlastníkem letadla. 

Z dŧvodu vysokých cen jsou letadla leteckými společnostmi financována převáţně pomocí 

leasingu. Tato moţnost pořizování letadel se však leteckým společnostem naskytla od 

sedmdesátých let minulého století. V podstatě existují dvě základní formy leasingu.  

 

 Operační leasing – leasingová společnost (Lessor) objedná letoun na vlastní jméno od 

výrobce a následně letoun pronajme nájemci tedy letecké společnosti. Nájemce si vybere  

z nabídek leasingových společností letadlo, které je nejvhodnější pro jeho poţadavky. 

Nájemce letadlo provozuje zcela ve své reţii a rovněţ platí pravidelné leasingové splátky. 

Letadlo létá s imatrikulací státu letecké společnosti i v barvách této letecké společnosti.  

V případě operačního leasingu se jedná zpravidla o krátkodobější (3-5letý) pronájem letadel, 

po jehoţ uplynutí je letadlo vráceno leasingové společnosti. Leasingová společnost mŧţe 
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letadlo pronajímat další společnosti popřípadě je pronájem prodlouţen na další období stejné 

letecké společnosti.  

 

 Finanční leasing – letecká společnost si vybere vhodný typ letadla, dohodne 

konkrétní specifikaci potřebného letadla s výrobcem a domluví se na ceně letadla i motorŧ. 

Kromě toho si zajistí instituci, která zaplatí nákup letadla u výrobce a této instituci potom 

platí sjednané splátky leasingu. Po skončení doby platnosti smlouvy (10 a více let) je letadlo 

odkoupeno leteckou společností za symbolickou cenu (většinou 100 USD). Aţ v této chvíli se 

letadlo stává úplným majetkem nájemce. Tak jako v případě operačního leasingu je letoun 

provozován v barvách letecké společnosti a imatrikulován ve státu letecké společnosti.  

 

5.2 Dolet 

 Technickým kritériem pro výběr letadla je dolet. Současná moderní letadla dokáţou 

překonávat vzdálenosti větší neţ 16 000 kilometrŧ. Letadlo mŧţe provádět lety na rŧzné 

vzdálenosti bez mezipřistání, podle mnoţství naplněného paliva, reţimu letu  

a meteorologických podmínek. Jedná se o maximální moţnou vzdálenost mezi místem startu 

a přistání letounu. Mezipřistání výrazně podraţí provoz o náklady související s přistáním  

a technickou obsluhou (tzv. letištní taxy) i o náklady související se stoupáním do ekonomické 

výšky hladiny letu. Mezipřistání rovněţ prodluţují celkovou dobu letu. Dolet letadla je 

definován několika faktory, jako je spotřeba leteckých pohonných jednotek, objem nádrţí na 

pohonné hmoty počítaje přídavné nádrţe i celkovou uţitečnou hmotnost letounu. U letadla je 

zásoba pohonných hmot omezena palivovou kapacitou nádrţí a tím je i omezen dolet letadla. 

Aby byl s daným mnoţstvím paliva co nejdelší dolet a rovněţ co nejekonomičtější let, je 

zapotřebí vybírat takovou cestovní rychlost, která by poskytovala záruku nejmenší spotřeby 

paliva na jeden osobokilometr. Zvyšování doletu letadel se tedy uskutečňuje sniţováním 

spotřeby nebo zvyšováním palivové kapacity.  

 

5.3 Rychlost 

 Rychlost patří mezi nejdŧleţitější technická kritéria. Rychlost je jedním z hlavních 

činitelŧ, který vysvětluje význam letecké dopravy. Díky vysoké rychlosti předstihuje letecká 

přeprava jiné druhy přeprav a tím vyrovnává ostatní nedostatky, které vzhledem k těmto 

přepravám má. Současná moderní dopravní proudová letadla dosáhnou rychlosti aţ 900 

kilometrŧ za hodinu. Rychlost má významný vliv na hodinovou přepravní výkonnost letounu. 

Rychlost letu pŧsobí na proces tvorby hodnoty skrz počet nalétaných hodin. Má vliv nejen na 

odpisy drakŧ i motorŧ, ale i na spotřebu leteckých pohonných látek, rozsah údrţby flotily, 
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opotřebování a únavu materiálu vyšším namáháním leteckého materiálu po dobu letu  

i přistání.  

 

5.4 Kapacita 

 Pod pojmem obchodně provozní kritérium si lze představit kapacitu letadla. Kapacita 

stanoví, kolik pasaţérŧ se do daného letadla vleze. Letecká přeprava měla v nedávné době 

nejniţší přepravní kapacitu. V dnešní době jsou na světovém trhu dostupná letadla s kapacitou 

několikrát vyšší, neţ je kapacita přepravená pomocí automobilové dopravy. Zvyšování 

kapacity letounŧ se provádí rozšiřování trupu nebo stavbou dvoupatrových letadel. Letecké 

společnosti upřednostňují rŧznorodé rozmístění cestovních tříd. Zásadním rozhodnutím pro 

volbu menší nebo větší kapacity je kategorie cestujících, která bude letadlo vyuţívat, jestli jde 

o běţného zákazníka či klienta vyţadujícího zvýšený komfort. V případě ţe letecká 

společnost sází na pohodlí cestujících, musí se smířit s menší kapacitou. Mnou provozovaná 

letecká společnost nabízí klientŧm nebývalý komfort na úkor menší kapacity letadla. 

Neoddělitelnou součásti jsou rŧzné kajuty i bary, které ovšem zmenšují prostor, z druhé 

strany však umoţňující pohodlný a příjemný let na dlouhé vzdálenosti.  

 

5.5 Údržba 

 Údrţba letadla je zahrnuta do provozních kritérií. Závisí na charakteru uţívání letadel, 

sloţení a velikosti letadlového parku. V zásadě platí, ţe čím vyšší je počet typŧ letadel 

v letadlovém parku společnosti, tím nákladnější je jeho údrţba. Podíl nákladŧ na údrţbu tvoří 

u leteckých přepravcŧ 10 aţ 13% a hodně záleţí na tom, jestli si údrţbu daného typu letadla 

letecký přepravce zajistí vlastními silami nebo vyuţije sluţeb jiných leteckých přepravcŧ či 

specializovaných firem. Údrţba letadel je velmi regulovaná činnost, kdy kaţdý zásah musí 

být plně dokumentován, ověřen a musí být proveden certifikovaným mechanikem, který 

pouţívá schválené nářadí, postupy i náhradní díly. Cílem kaţdé letecké společnosti je, aby její 

letadla měla co nejméně poruch, coţ závisí rovněţ na samotné údrţbě letadel. Ţivotnost 

letadel je stanovena na určitý počet nalétaných hodin. Namáhání letadel a jeho částí, 

poţadavek bezpečnosti i plynulosti provozu potřebuje dŧkladnou preventivní údrţbu 

zajištěnou zejména pravidelnými prohlídkami v přesně stanovených a relativně krátkých 

časových úsecích.  

 

5.6 Spotřeba paliva 

 Dalším provozním kritériem je spotřeba paliva. Poloţka, která charakterizuje spotřebu 

paliva, představovala v 80. letech aţ čtvrtinu provozních nákladŧ letadla. V současné době 
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mŧţe dosáhnout snad jen 10% nákladŧ na provoz. Na úrovni jednotlivých leteckých 

společností se mŧţou vyskytnout i jiné poměry spotřeby paliva, obvykle závislé na strategii 

společnosti (při výběru letadla – s menší či větší spotřebou), cenovou politikou paliva na 

daném území i zpŧsobilostí letecké firmy (usilování o šetření při provozu). Technický  

a technologický rozvoj poskytl u letadel nové generace značné sníţení spotřeby paliva, rovněţ 

sníţení jejich hlučnosti i mnoţství škodlivých emisí. V dŧsledku toho mají letecké 

společnosti, které jsou vybavené letadly nové generace značnou výhodu v niţších nákladech 

na palivo a tím také větší moţnost konkurenceschopnosti. Tato poloţka je velmi proměnlivá, 

závisí na typu letadla, hlavně na výkyvech ceny ropy na celosvětových trzích a na vlastním 

provedení letu. Je značně ovlivnitelná provedením letu ze strany pilotŧ, povětrnostními 

podmínkami a dokonce do určitého rozsahu činností sloţek řízení letového provozu. Výrobci 

neustále hledají zpŧsoby sníţení spotřeby paliva u letadel současných i nově vyráběných.  

 

5.7 Ekonomika 

 Cílem kaţdé letecké společnosti je, aby náklady na jednotlivá letadla, byly co moţno 

nejniţší. Hospodárnost letadla je závislá na několika hlavních činitelích. Jedná se o typ 

letadla, jeho výkony a vlastnosti a zpŧsob pouţívání v provozu. Základním parametrem na 

posouzení ekonomiky letadla jsou hodnotové peněţní náklady, které připadají na přepravu 

jednoho klienta na jeden kilometr, tzn. jaká je cena přepravy na jeden osobokilometr. 

Přepravní výkon v letecké dopravě osob vyjadřuje buď vyuţitý (vykonaný) nebo nabídnutý 

osobokilometr.  

Ukazatel nabízené kapacity se stanoví vynásobením počtu sedaček nabízených  

k prodeji pro přepravu osob s ohledem na provozní a technické podmínky na kaţdém letu 

(úseku) a vzdálenosti letu (úseku) v kilometrech. Pouţívaná zkratka nabízených osobových 

kilometrŧ je NOSKM. Tento ukazatel určuje celkový nabízený výkon pro přepravu 

cestujících i jejich zavazadel vzhledem ke kapacitě letadel a úsekové vzdálenosti.  

K popisu skutečného vyuţití potom slouţí ukazatel vyuţité osobokilometry, zkráceně 

VOSKM. Ten získáme vynásobení počtu skutečně přepravených osob na úsekovou 

vzdálenost, kterou byli cestující přepraveni.  

 Vyuţití kapacity dopravního výkonu v osobní přepravě se pak vyjadřuje v procentech 

jako podíl mezi skutečně vyuţitými a celkově nabízenými osobokilometry.  

 Výrobci usilují o výrobu letadel s co moţná nejniţší hmotností. Volí kompozitní 

materiály, které zajišťují při nízké hmotnosti vysokou pevnost a tuhost konstrukce. Dále volí 

nejlépe vyhovující pohonné jednotky a jejich rozmístění na letadle. Vyšší ekonomické 

výhodnosti se dá dosáhnout také vhodným uspořádáním kabiny, především vysokým stupněm 



27 
 

vyuţití jejího objemu a správným stanovením úloţného prostoru. Dalším posuzovacím bodem 

je denní vyuţití, které ovlivňuje vysoce hospodárnost letecké dopravy. Potom uţ spočívá jen 

na letecké společnosti, jak dané letadlo vyuţije a jaké uskuteční opatření v plánování letu, 

které ovlivňuje hospodárnost leteckého provozu.  

 

5.8  Hmotnost 

 Maximální vzletová hmotnost nemá vliv jenom na ekonomické ukazatele, avšak 

v rozhodující míře i na provozní ukazatele. Kvŧli tomu, ţe letadlo v provozu vyuţívá větší 

počet letišť, která nejsou všechna plně vyhovující provozu letadla v plném rozsahu, je třeba 

podřídit provozním podmínkám letadlovou techniku. Pro předpokládané provozní podmínky 

na příslušném letišti se určují vzletové a přistávací hmotnosti letadla tak, aby byly dodrţeny 

podmínky bezpečnosti letového provozu a současně, aby se vyuţily dovolené maximální 

vzletové a přistávací hmotnosti letadla kvŧli hospodárnosti letadel. Vzletová hmotnost je 

tvořena součtem hmotností draku letounu, pohonných jednotek, paliva, přepravovaných osob 

a s tím spojenou hmotností přepravovaných zavazadel. Ke konstrukci letounu je vhodné 

uvést, ţe vzletová hmotnost letounu je ovlivněna i volbou typu pohonné jednotky. 

Turbovrtulové motory mají vyšší hmotnost neţ motory proudové.  

 

5.9 Vybavení paluby 

Z hlediska cestujících představuje dŧleţité kritérium kvality letadel vybavení kabiny 

pro cestující, zvláště u dálkových letŧ. Prostředky komunikační techniky jako jsou telefony, 

fax, internet a systémy zábavy na palubě jako například audio, video, hry, informační systémy 

a jejich technologická úroveň. Tato oblast zahrnuje zejména konfiguraci sedadla a moţnost 

její změny, rozestupy a kvalitu sedadla, velikost schránek na zavazadla pasaţérŧ, existenci  

a velikost šatny pro pasaţéry, prostory na ukládání potřebného spotřebního materiálu, 

konfiguraci palubní kuchyně vzhledem k velikosti a moţnosti poskytovat plánovaný druh 

servisu na palubě letounu.  

 

5.10 Použití 

 V současné době je hodně velkých výrobních a obchodních organizací, nadnárodních 

monopolŧ a jejich členských institucí, jejichţ významní představitelé vyţadují letadla 

k rychlému obchodnímu cestování. Taktéţ je mnoho malých leteckých společností, které 

svými letadly provozují poměrně úspěšně místní i nepravidelnou přepravu, eventuálně 

pronajímají své letadla pro obchodní lety, pro přepravu menších skupin lidí a podobně. 
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Všechny uvedené činnosti souvisí především s obchodem, a z toho dŧvodu se zdá, ţe pojem 

obchodní letadlo velmi dobře odpovídá skutečnosti. 

 Soukromá obchodní letadla (Business Jety) poskytují volnost pouţití i nezávislost na 

letových řádech leteckých společností. Společnosti vyţadují rychlý, přizpŧsobivý  

i hospodárný dopravní prostředek zpŧsobilý dopravit manaţery či odborníky a to z dŧvodu 

obchodního jednání, podepsání smlouvy nebo z dŧvodu naléhavého technického zásahu. 

Obchodní letadla mohou být vybavena dvěma pístovými motory, jedním nebo dvěma 

turbovrtulovými nebo také proudovými motory. Výrobci navrhují širokou řadu modelŧ 

s rŧznou kapacitou, výkonem či doletem. Cílem je poskytnout rychlé a pohodlné stroje, 

přičemţ některé z nich jsou schopny i transatlantických letŧ. Na krátké lety zŧstávají 

hospodárnější turbovrtulová letadla. Letecké společnosti pouţívají letadlovou flotilu buď 

s jedním druhem dopravního letadla, nebo s odlišnými druhy dopravních letadel.  
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6 Vhodná volba letadel podle stanovených kritérií a parametrů letadel 

 Tato kapitola se zabývá přehledem dvoumotorových cestovních, sluţebních a malých 

dopravních letadel, která by mohla být pouţita podle stanovených kritérií a parametrŧ. 

V současnosti se na trhu nachází rŧzné mnoţství typŧ letadel vhodné pro kategorii business 

cestujících, ať uţ starších tj. olétaných nebo nových. Skoro 90% evropského trhu pokrývají 

dvě společnosti, tedy Cessna Textron Compan a Piper. To vypovídá o oblíbenosti  

a spolehlivost těchto letounŧ. Menší podíl na trhu pak mají společnosti Raytheon Beechraft, 

Gulfstream a další. V nabídce letadel jsem pouţila pouze letadla s přetlakovými kabinami, 

která jsou pro oslovení business klientely velmi dŧleţitá. 

Letadla do bakalářské práce jsem vybírala na základě studovaných parametrŧ  

a kritérií. Cílem bylo zahrnutou všechny kategorie letadel, které trh poskytuje, tedy letadla  

s pístovými, turbovrtulovými a proudovými motory. 

 

6.1 Letadla s pístovými motory 

 

6.1.1  Cessna 414A Chancellor 

 Model 421 poprvé vzlétl 14. října 1965, byl určen jako nástupce modelu 411, s kterým 

byl i dost shodný, aţ na trup zesílený proti nehodám, kde byl umístěný kompresor firmy Air-

Research na přetlakový vzduch i klimatizační zařízení. Typové osvědčení letadlo získalo  

1. dubna 1967 a o měsíc později začaly dodávky letadel. V roce 1970 zavedla Cessna model 

421B, který měl prodlouţení přídě pro získání většího prostoru pro avioniku a zavazadla, 

zvětšené rozpětí křídel a zesílený podvozek. Tato verze se dodávala jako Golden Eagle (Zlatý 

orel) a vyváţela se v osobním provedení pro 10 cestujících. V roce 1976 byly obě verze 

nahrazeny modelem 421C Golden Eagle. Letoun byl charakteristický zvětšenými směrovými 

ocasními plochami a integrovanými palivovými nádrţemi umístěnými v křídle, místo 

přídavných nádrţích na konci křídla. 

 Přetlakové dvoumotorové letadlo modelu 414 Chancellor společnosti Cessna vzniklo 

spojením trupu základního modelu 421 s křídlem vyvinutým pro model 401. Mělo se stát 

vyšší úrovní pro majitele lehkých nepřetlakových dvoumotorových letadel. Výsledná 

konstrukce, nazvaná Cessna model 414 uskutečnila svŧj první let 1. listopadu 1968. V srpnu 

roku 1969 dostalo letadlo typové osvědčení. Firma Cessna Aircraft Company počkala 

s oznámením novinky do prosince 1969, aby zaujala trh v roce 1970. Cíl se vydařil, prodej 

uprostřed konkurence firem Beechcraft a Piper se uskutečnil relativně úspěšně. Model 414 

mŧţe vzít kromě pilota aţ sedm cestujících včetně jejich zavazadel. Kulatá okna nasvědčují  

o přetlakové kabině. Tento samonosný dopravní doplnoplošník byl charakteristický novými 
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prvky jako kryty motoru s odsávanými vstupy pro zdokonalení chlazení a přesným systémem 

monitorování stavu a spotřeby pohonných hmot, který vyvinula Cessna pro lepší 

hospodárnost provozu. Pomocí vrtulového letadla je moţné dosáhnout nejrŧznějších destinací 

díky moţnosti přistát na poměrně malých letištích. 

 Z této verze vznikl zdokonalený model 414 II se sadou avioniky a vybavením 

namontovaným u výrobce. Do roku 1978 bylo postaveno 513 strojŧ předešlého modelu 414  

a následovala zlepšená verze model 414A Chancellor. Zachovaly se motory osvědčené řady, 

ale ve vylepšeném provedení TSIO-520-NB po 231 kW a s větší výškovostí. Prodlouţením 

přídi trupu se dosáhlo většího prostoru zavazadel. Model 414A měl křídla s větším rozpětí  

a integrovanými nádrţemi, které pojaly aţ 810 litrŧ. Interiér kabiny letadla je nabídnut v řadě 

alternativ pro dva piloty a 4 aţ 6 cestujících. 

 Podle stupně doplňkového vybavení existují verze Chancellor II a Chancelor III.  

Do prosince 1985 bylo postaveno 542 kusŧ verze A. 

 

Technické údaje: 

Země původu: USA 

Počet vyrobených verzí: 8 

Vyrobené verze: 421, 421B, 421C, 414 Chancellor, 414 II, 414 A, Chancellor II,  

Chancellor III 

Kategorie: obchodní letadlo s klimatizovanou přetlakovou kabinou pro krátké tratě 

Rozměry: rozpětí 13,45 m; délka 11,09 m; výška 3,49 m; nosná plocha křídla 20,98 m
2
 

Hmotnost: prázdná 1 994 kg; maximální vzletová hmotnost 3 062 kg 

Pohonná jednotka: ploché přeplňované motory Continental TSIO-520-NB o výkonu 231 kW 

Výkony: maximální rychlost 436 km/h; ekonomická cestovní rychlost 340 km/h v 7 620 m; 

dolet 2 459 km; praktický dostup 9 390 m 

Počet členů posádky: dvoučlenná posádka, případně palubní prŧvodčí 

Počet cestujících: 4 – 6 míst  

Cena: 570 000 dolarŧ 

[10] [3] [9] 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Obr. 6.1.1: a) schéma, b) interiér, c) vnější vzhled letounu [27] 
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6.2 Letadla s turbovrtulovými motory 

 

6.2.1 Beechcraft Super King Air B200  

 Model 90 King Air s tlakovou kabinou a s turbovrtulovým pohonem poprvé vzlétl 

jako prototyp v civilní verzi v lednu 1964. Měl přetlakovou kabinu a umístil 10 cestujících 

včetně pilota. Na začátku roku 1966 byly nahrazeny modelem King Air A90 s výkonnějšími 

motory PTA6-20. Dodávka 60 kusŧ King Air A90 byla zahájena koncem roku 1964. Základní 

série dospěla aţ ke King Air E90, která byla uvedena na trh v roce 1982. Měl výkonnější 

turbovrtulové motory PTA6-28 s omezeným výkonem 410 kW. Výroba byla prováděna  

do roku 1990. Roku 1979 se objevil pozdější model F90 Super King Air. U tohoto typu se 

pouţil přetlakový trup z modelu 90 a křídla a ocasní plochy z modelu 100 King Air a 200 

Super King Air. Letadlo je vybaveno dvěma motory PT6A-135, které pohání nízkootáčkové 

čtyřlisté vrtule zajišťující v kabině tiché prostředí. Po 231 letadlech výroba F90 skončila. 

V roce 1969 byl předveden model 100 King Air s prodlouţeným trupem pro 15 cestujících  

a s křídly pouţitými z modelu 99. Letoun měl dvojici kol hlavního podvozku a výkonnější 

motory. V říjnu roku 1971 začal Beech dodávat zlepšený model King Air A100. Zároveň 

vyráběním A100 začala od roku 1975 také výroba King Air B100. Verze B100 měla 

výkonnější turbovrtulové motory Garrett TPE331-6-252 B s výkonem 533 kW. V roce 1983 

byla ukončena výroba King Air 100. 

Dne 27. října 1972 vzlétl prototyp vylepšeného letadla King Air pojmenován Beech 

model 200 Super King Air. Jedná se o dvoumotorové obchodní a cestovní samonosné letadlo 

v provedení dolnoplošník s turbovrtulovým pohonem. Od King Air 100 se lišil větším 

rozpětím křídla, ocasními plochami řešenými do tvaru T (horizontální plochy nad 

směrovými), vyznačoval se také větší kapacitou palivových nádrţí a turbovrtulovými motory 

Pratt & Whitney Aircraft of Canada PT6A-41, o výkonu po 634 kW. Na začátku roku 1974 

byly zahájeny první dodávky modelu 200 Super King Air. V dubnu roku 1981, po převzetí 

firmy Beechcraft firmou Raytheon nazýván jako King Air B200. Odlišuje se výkonnějšími 

turbovrtulovými motory Pratt & Whitney Aircraft of Canada PT6A-42. Samonosný dopravní 

dolnoplošník je vybaven přetlakovou kabinou s konferenčním uspořádáním a vystačí si 

s krátkou přistávací dráhou (od 600 m). Pro vyhřívání slouţí elektrické ohřívače umoţňující 

vyhřát kabinu ještě před nastartováním motorŧ. Vyrábí se déle neţ 30 let, je dále 

zdokonalován a s ohledem na svou spolehlivost i ekonomičnost taktéţ úspěšně prodáván. 

Beech 200 Super King Air je vrchol modelové řady King Air od výrobce Beechcraft.  

Super King Air 300 je vylepšená verze se silnějšími motory PT6A-60A o výkonu  

738 kW. První vzlet byl zahájen 3. září 1983. Roku 1988 následovala dodnes největší  
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a nejvýkonnější verze této kategorie, King Air 350. Dvoumotorové vysoce výkonné 

turbovrtulové letadlo má registraci aţ pro 17 osob. Nejčastěji však toto obchodní a cestovní 

letadlo bývá v provedení 9 aţ 11 sedadel. Typ B350 navazuje na úspěšnou výrobní řadu 

B200. 

 

Technické údaje: 

Země původu: USA 

Počet vyrobených exemplářů: přes 3 000 (dosud se vyrábí) 

Počet vyrobených verzí: přes 30 

V současné době vyráběné verze: King Air C90B, C90SE, Super King Air Serie B200, 

Super King Air 350 

Kategorie: obchodní dopravní letoun s klimatizovanou přetlakovou kabinou pro střední tratě 

Rozměry: rozpětí 16,61 m; délka 13,34 m; výška 4,57 m; nosná plocha křídla 28,15 m
2
 

Hmotnost: prázdná 3 419 kg; maximální vzletová hmotnost 5 670 kg; uţitečné zatíţení  

680,4 kg 

Pohonná jednotka: dva turbovrtulové motory Pratt & Whitney Aircraft of Canada PT6A-42, 

o výkonu po 634 kW 

Výkony: maximální rychlost 545 km/h; dolet 3 200 km; praktický dostup 10 670 m 

Počet členů posádky: jedno nebo dvoučlenná posádka 

Počet cestujících: 8 luxusních míst, 13 míst s vysokou hustotou 

Cena: 5,24 aţ 7,57 milionŧ dolarŧ (2009) 

[10] [13] [3] [4] [5] 

 

 

 
a) 
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b) 

 

c) 

Obr. 6.2.1: a) schéma, b) interiér, c) vnější vzhled letounu [5] [25] 

 

6.2.2 Beechcraft 2000 Starship 1 

 Ze spolupráce firmy Beech s konstruktérem Američanem Elbertem L. Rutanem  

a společností Scaled Composites Inc. vznikla létající maketa budoucího letadla o rozměrech 

85% skutečného letadla. Tímto zpŧsobem vznikl návrh letadla SCAT1, jehoţ rozvoj vyústil 

do prototypu s označením model 2000 Starship 1. Starship, který poprvé vzlétl 29. srpna 

1983, stal se extrémně pokrokovým obchodním letadlem. Starship byl celokompozitový 

letoun většinou z uhlíkových materiálŧ, s kachním uspořádáním křídel, s pětilistou tlačnou 

vrtulí z kompozitu, umoţňující vysokou výkonnost, ekonomičnost a pohodlí. Podvozek je 

montovaný v zadní části trupu pod speciálními tvarovanými křídly s úhlem šípu přímky 

jdoucí v ¼ hloubky profilu 20°24´. Velké svislé ocasní plochy spolu se dvěma malými 

svislými ploškami na odtokové hraně křídla zajistily podélnou a příčnou stabilitu letounu. 

Přídavnou plochu představovala výrazná spodní kýlová plocha pod zádí štíhlého trupu. Přední 

menší křídla jsou vybavená klapkami s proměnnou geometrií šípu od -4° vpřed a při cestovní 
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rychlosti +30° vzad, tak aby mohla vyvaţovat klopivé momenty. Drak letadla je moderní 

sendvičová konstrukce s uhlíkovými kompozitními materiály a titanovým zesílením ve velmi 

namáhaných částech. Dva turbodmychadlové motory Pratt & Whitney of Canada PT6A-67A 

po 820 kW, se nachází v gondolách nad křídlem, těsně u trupu. Přetlaková kabina letadla 

pojme pilota a sedm aţ deset pasaţérŧ. Tlak v přetlakové kabině odpovídající letové hladině  

2 440 m se udrţuje do výšky 12 000 m. Do integrální palivové nádrţe se vejde 1 920 litrŧ 

paliva. Těchto dvoumotorových samonosných dolnoplošníku bylo vyrobeno 53 kusŧ. 

Kompletní letové zkoušky byly provedeny 15. února 1986 na prvním ze šesti 

prototypŧ Starship 1. Základní certifikace FAA následovala 14. června 1988. První vzlet 

sériového letadla se uskutečnil 25. dubna 1989. Program Beechraftu Starship 1 měl být 

nahrazen řadou King Air, bohuţel šlo o velký obchodní neúspěch.  

 

Technické údaje: 

Země původu: USA 

Verze: vylepšená verze 2000A 

Kategorie: obchodní dopravní letoun s přetlakovou kabinou pro krátké tratě 

Rozměry: rozpětí 16,60 m; délka 14,05 m; výška 3,96 m; nosná plocha křídla 26,09 m
2
 

Hmotnost: prázdná 4 484 kg; maximální vzletová hmotnost 6 758 kg; uţitečné zatíţení  

1 125 kg 

Pohonná jednotka: dva turbovrtulové motory Pratt & Whitney Aircraft of Canada 

PT6A-67A s omezeným výkonem o 895 kW, pohánějící pětilisté vrtule Hartzell s moţností 

praporové polohy a zpětného tahu 

Výkony: maximální rychlost 621 km/h; dolet 2 090 – 4 980 km; praktický dostup 12 495 m 

Počet členů posádky: jedno nebo dvoučlenná posádka 

Počet cestujících: 10 míst 

Cena: 3 900 000 dolarŧ 

[13] [3] [9] [5] [4] 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Obr. 6.2.2: a) schéma, b) interiér, c) vnější vzhled letounu [5] [4] 
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6.2.3 Piper PA-42 Cheyenne III 

 Typ PA31-T Cheyenne uskutečnil svŧj první vzlet 22. října 1973 jako jedna z variant 

Navajo s přetlakovou klimatizovanou kabinou a se dvěma turbovrtulovými motory Pratt & 

Whitney Aircraft of Canada PT6A-28, kaţdý s výkonem 462 kW. Zároveň firma zahájila 

novou verzi PA 31T-1 Cheyenne I a pŧvodní verze Cheyennu byla přejmenována na PA-31T 

Cheyenne II s motory PT6A-11 o výkonu 337 kW. Dodávky zákazníkŧm se uskutečnily na 

konci dubna 1978. V roce 1981 byla řada Cheyenne rozšířena o úspěšnou verzi PA-31T2 

Cheyenne IIXL s prodlouţeným trupem o 0,61 m a se silnějšími motory PT6A-11 o výkonu 

662 kW. Roku 1982 byl výroba PA-31 ukončena, celkový počet vyrobených letadel byl 

1 317. 

 Dne 30. června 1980 začala firma Piper dodávat nové verze šesti aţ jedenáctimístného 

dvoumotorového turbovrtulového letadla řady Cheyenne, stanoveného pro sluţební účely  

či kyvadlovou přepravu cestujících. Od svých předchŧdcŧ se Cheyenne III výrazně odlišoval, 

coţ se kromě toho projevilo v přeměně firemního označení na Piper PA–42. Tyto stroje se 

vyznačovaly zvětšeným doletem, větším rozpětí křídel, prodlouţeným trupem (11 sedadel pro 

cestující), ocasními plochami tvaru T, delšími motorovými gondolami, na kterých byly 

umístěny turbovrtulové motory Pratt & Whitney Aircraft of Canada PT6A. Model  

Cheyenne III se dodnes stále vyrábí.  

Poté následovaly verze Cheyenne IIIA, které se liší především turbovrtulovými 

motory PT6A-61 o 634 kW, jejichţ výkon byl zmenšen na 537 kW s lepšími letovými 

výkony. Roku 1984 začala éra verze Cheyenne IV (nyní Cheyenne 400) s turbovrtulovými 

motory Garett TPE331-14 o 1 227 kW, jejichţ výkon byl zmenšen na 746 kW. Ty 

umoţňovaly dosaţení rychlosti aţ 644 km/h, tím se PA-42 stal jedním z nejrychlejších 

lehkých dvoumotorových turbovrtulových letadel na světě. Dodávky verze Cheyenne IV se 

uskutečnily na začátku léta 1984.  

 Cheyenne se stal jedním z mála výrobkŧ, které se po finanční reorganizaci firmy na 

přelomu let 1991-1992 nepřestaly vyrábět. Na začátku roku 1993 bylo vyrobeno 56 verzí 

Cheyenne IIIA. Devět verzí Cheyennŧ III zakoupil americký protidrogový úřad, který tato 

letadla uţívá k denním i nočním pozorovacím letŧm. Letadla jsou vybaveny radarem typu 

AN/APG-66 a infračerveným systémem a jsou známá jako pátrací letadla celní stráţe 

s dlouhou dobou letu.  Společně s Cheyenny III se na výrobní lince v Lock Havenu vyrábí 

také verze letadla PA-42-1000 Cheyenne 400. Předešlé značení Cheyenne IV bylo následně 

přejmenováno na Cheyenne 400 LS a celkový počet, který byl dodán zákazníkŧm je 43 kusŧ. 

 Dvoumotorový cestovní letoun Piper PA-42 Cheyenne III v provedení dolnoplošník je 

vhodný pro přepravu cestujících po celé Evropě a uspokojí i náročné klienty, kteří poţadují 
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vysoký standard. Letadla mají vybavení, které umoţňují lety ve dne i v noci a za téměř 

jakéhokoliv počasí i na největší letiště na světě. Vyšší úroveň komfortu pasaţérŧ zajišťuje 

přepychový interiér v salónní úpravě, nízká úroveň hluku v kabině, koţené sedadla, 

přetlaková kabina, klimatizace, palubní WC a také chladnička. Integrovaný autopilot je 

samozřejmostí spolehlivé a moderní avioniky, která zabezpečí vysokou úroveň bezpečného 

provozu letadla.  

 Interiér letadla je proveden ve světlé kŧţi. Přední čtyři sedadla jsou namontována do 

salónního uspořádání tak, aby zajistila cestujícím maximální komfort a moţnost snazší 

komunikace v prŧběhu letu. Mezi tato sedadla jsou téţ instalované zasunovací stolky. 

Zbývající část sedaček je rozmístěna po směru letu. Před posledním sedadlem se nachází 

palubní bar letounu s moţností podávat chlazené nápoje. Letadlo má k dispozici dohromady 

čtyři zavazadlové prostory. Zavazadlový prostor v přední části trupu, který má objem 460 l  

a kapacitu 135 kg, dále pak prostor zadní části obou motorových gondol, přičemţ jedna má 

kapacitu 45 kg a nakonec prostor v zadní části trupu, který je k dispozici z kabiny v prŧběhu 

letu a který má objem 880 l a kapacitu 135 kg. Z tohoto dŧvodu lze cestujícím přepravit lyţe, 

golfové hole, hokejky nebo jiná nadrozměrná zavazadla. Piper 42 Cheyenne III nabízí 

výkonnost proudových Jetŧ za cenu turbovrtulového letounu.  

 

Technické údaje: 

Země původu: USA 

Počet vyrobených exemplářů: přes 1 500 (dosud se vyrábí) 

Počet vyrobených verzí: přes 20 

Kategorie: obchodní dopravní letoun s klimatizovanou přetlakovou kabinou pro krátké tratě 

Rozměry: rozpětí 14,53 m; délka 13,23 m; výška 4,50 m; nosná plocha křídla 27,22 m
2
 

Hmotnost: prázdná 2 898 kg; maximální vzletová hmotnost 5 080 kg 

Pohonná jednotka: dva turbovrtulové motory Pratt & Whitney Aircraft of Canada PT6A-41 

o výkonu o 537 kW 

Výkony: maximální rychlost 549 km/h; dolet 4 150 km; praktický dostup 9 755 m 

Počet členů posádky: dvoučlenná posádka 

Počet cestujících: 6 - 11 míst 

Cena: 429 000 dolarŧ 

[10] [3] [4] 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Obr. 6.2.3: a) schéma, b) interiér, c) vnější vzhled letounu [23] 

 

6.2.4 Piaggo P. 180 Avanti 

 Piaggiovi konstruktéři pracovali na předběţných plánech letadla od roku 1979 

v hlavním sídle firmy Piaggio v Janově. Tento typ pro přepravu devíti osob je radikální 

odchylkou od všeho, co bylo touto společností do té doby vyrobeno a vyuţívá zkušeností 

získaných stavbou jiných modelŧ s tlačnými motory. Nejdŧleţitějšími konstrukčním znakem 

je pouţití tří nosných ploch. Hlavní nosná plocha je uchycena nad osou trupu a její hlavní 

nosník prochází trupem za kabinou cestujících. Uspořádání křídel na konci trupu umoţňuje 

dobrý výhled z kabiny letadla. Náběţná hrana křídla je přerušena jen vstupními otvory 

motorových gondol a křídlo se vyznačuje mírným vzepětím 2°. Ocasní plochy ve tvaru T 

pŧsobí kromě běţné funkce řídících ploch rovněţ jako druhá nosná plocha. Dalšími 
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vztlakovými plochami jsou přímá, krátká kachní křídla na přídi trupu. Jsou seřízeny do úhlu 

3° a pohyblivé plošky na její odtokové hraně jsou vztlakové klapky, uţívané po dobu vzletu  

a přistání. Ploška nese podíl hmotnosti, napomáhá tak odlehčovat křídlo a umoţňuje sníţení 

celkové hmotnosti a čelního odporu. Celková koncepce letadla má zvyšovat stoupavost  

a dostup, zmenšovat odpor vzduchu v cestovním letu, citlivost na poryvy a značně omezit 

pŧsobení hluku od vrtulí v kabině pro cestující. Prostřednictvím turbovrtulového pohonu 

dosahuje rychlosti Jetu. Motory se nacházejí v gondolách z kompozitních materiálŧ. 

Dvoumotorový cestovní středoplošník s vyrovnávacími křidélky je vyroben převáţně 

z lehkých kovŧ a plastŧ, i kdyţ ne tolik, jako jeho konkurent Beechcraft Starship. Uhlíková 

tkanina a grafito-epoxidové pryskyřice představují přibliţně 10% celkové hmotnosti letadla  

a všechny tyto součásti produkují firmy Sikorsky a Edo. Křídlo a ocasní plochy vyrábí 

společnost Piaggio v Janově, přičemţ přední část trupu společnost Piaggio Aviation ve 

Wichitě. Finální montáţ letadla se uskutečňuje v Itálii. 

Piaggio P.180 je velmi inovativní. Má velmi prostornou kabinu. Moderně 

konstruovaná pilotní kabina je vybavena systémem EFIS firmy Collins, obsahujícím tři 

displeje a obvykle je dodávaný i s radarovým systémem pro navigaci a sledování počasí. 

K zabezpečení letového provozu postačuje jediný pilot. Hlavní kabina je přetlaková  

a klimatizovaná a je vybavena kuchyňkou a sklápěcími stolky. Nouzový východ se nachází 

v přední části po pravé straně trupu a je vybaven nafukovacím skluzem na pravé straně.  

 Firma Piaggio se z finančních dŧvodŧ v roce 1983 sloučila s americkým partnerem 

Gates Learjet. V lednu 1986 z ekonomických dŧvodŧ odstoupil partner společnosti Piaggio. 

Sestavení prvního letounu Piaggio P.180 bylo zahájeno na finální montáţní lince společnosti 

Piaggio v roce 1986. Premiérový vzlet exempláře s imatrikulací I-PJAV byl proveden 

v Janově 23. září 1986. Druhé letadlo pod označením I-PJAR následovalo 14. května 1987. 

Americký certifikát dostal tento typ v říjnu roku 1990 a první dodávka zákazníkovi byla 

provedena v září roku 1991. Do začátku roku 1993 bylo dodáno pouze 20 letadel Avanti. 

Jedná se o nejpokrokovější obchodní letoun, který byl nedávno představen. 

 Ve sluţbách automobilové společnosti Ferrari je Piaggio P. 180 Avanti II od roku 

2000. Dvoumotorový letoun má délku 14,41 m a rozpětí křídel 14,03 m. Toto letadlo je 

nejrychlejší dvoumotorové turbovrtulové letadlo ve své kategorii. Je poháněno dvěma motory 

Pratt & Whitney Canada PT6A-66B kaţdý o výkonu 634 kW a letadlo s nimi dosahuje  

v optimální výšce 8 538 m maximální rychlosti 737 km/h. Piaggio P. 180 Avanti II má 

praktický dostup 12 500 m a dolet 2 791 kilometrŧ.  
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Technické údaje: 

Země původu: Itálie  

Počet vyrobených exemplářů: cca 45 (dosud se vyrábí) 

Počet vyrobených verzí: 2 

Kategorie: obchodní dopravní letoun s klimatizovanou přetlakovou kabinou pro krátké tratě 

Rozměry: rozpětí 14,03 m; délka 14,41 m; výška 3,94 m; nosná plocha křídla 16 m
2
 

Hmotnost: prázdná 3 384 kg; maximální vzletová hmotnost 5 080 kg; uţitečné zatíţení  

907 kg 

Pohonná jednotka: turbovrtulové motory Pratt & Whitney PT6A-66 o výkonu 1 107 kW 

Výkony: maximální rychlost 730 km/h; dolet 3 187 km; praktický dostup 12 500 m 

Počet členů posádky: jednočlenná nebo dvoučlenná posádka 

Počet cestujících: 9 míst  

Cena: 7 000 000 dolarŧ 

[10] [13] [3]  

 

a) 
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b) 

 

c) 

Obr. 6.2.4: a) schéma, b) interiér, c) vnější vzhled letounu [1] 

 

6.3 Letadla s proudovými motory 

 

6.3.1 Cessna 550 Citation II 

Výrobce Cessna Aircraft vytvořil velkolepou nabídku zahrnující několik 

dvoumotorových proudových komerčních letadel (model Citation). Cessna Citation, byla 

ohlášena v roce 1968 jako jeden z prvních proudových komerčních dopravních letadel nové 

generace poháněných turbodmychadlovými motory. Její výroba byla reakcí na poţadavky 

ochráncŧ přírody, kteří vyţadovali motory s tišším chodem, a poţadavky provozovatelŧ, kteří 

poţadovali sníţení spotřeby pohonných hmot.  

Vývoj byl finančně náročný, avšak po prvním vzletu prototypu 15. září 1969, který byl 

v té době nazván Fanjet 500, byla patrná jednoznačná převaha letadla nad stroji, ovládajícími 
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tehdejší trh. Letadlo bylo, brzy po prvním vzletu přejmenováno na model 500 Citation. Model 

Cessna 500 zahájil novou éru firemního a obchodního provozu. Je také základním článkem 

skupiny Citation, která je nyní v kategorii Business Jets nejrozsáhlejší. Lehké letadlo 

v provedení dolnoplošník bylo šesti aţ osmimístné. Mělo přímá nešípová křídla a poměrně 

jednoduché systémy, coţ je v tomto případě u těchto druhŧ letadel spíš neobvyklé. Dva 

turbodmychadlové motory Pratt & Whitney Canada JT15D-1 o tahu 9,8 kN byly umístěné  

v gondolách po obou stranách v zadní části trupu přímo za odtokovou hranou křídla. Letové 

zkoušky si vyţádaly velmi zásadní změny, a proto první dodávky začaly aţ v roce 1972. 

Pŧvodní model Citation procházel v následujících letech nepřetrţitým vývojem. Postupně 

následoval zlepšený model 501 Citation I, který vznikl v prosinci roku 1976. Tato verze měla 

vylepšené dvouproudové motory JT15D-1A a větší rozpětí křídel. Další verze Citation 1/SP 

byla certifikována pro provoz s jedním pilotem. Do ukončení výroby v červnu 1985 bylo 

vyrobeno 691 exemplářŧ Citationu I.  

Rozvoj proudových komerčních letadel Cessny pokračoval modelem 550 Citation II. 

Tento model měl o 1,4 m prodlouţený trup s 8 aţ 12 sedadly, zvětšené rozpětí křídel, nové 

motory JT15D-4 o tahu 11,12 kN, větší palivové nádrţe a zavazadlové prostory. Letoun byl 

ohlášen v září roku 1976. První let prototypu se uskutečnil 31. ledna 1977. V březnu roku 

1978 následovalo typové osvědčení. Citation II/SP byl přijatý pro provoz s jedním pilotem 

v červenci 1984. V roce 1984, kdy bylo postaveno 503 letadel, byla výroba Citationu II 

zastavena, avšak obnovena byla v roce 1987. Do konce roku 1989 bylo vyrobeno 667 

exemplářŧ modelu 550 a 15 letadel T-47A, coţ tomuto typu zaručilo označení nejlépe 

prodávaného obchodního letadla. Později vznikla nová, zlepšená verze Citation S/II, která 

měla nové profily křídla s rozšířeným kořenem, upravené pylony motorŧ, zvětšený stropní  

a zavazadlový prostor. Verze má motory JT15D-4B s vyšším výkonem ve výškách. Upravený 

Citation S/II byl ohlášen v říjnu roku 1983. První sériové letadlo uskutečnilo svŧj první vzlet 

14. února 1984 a následně zahájilo dodávky. Upravená verze Citationu S/II, model 552, 

slouţila jako cvičná letadla v US Navy pro výcvik radarových operátorŧ pro navádění na cíl. 

V současné době je ve sluţbě 15 letadel po označením T-47A s křídlem o menším rozpětí  

a výkonnějšími motory TJ15D-5 o tahu 12,89 kN. T-47A poprvé vzlétl 15. února 1984.  

Mimo názvu má Cessna 650 Citation III s předcházejícím nešípovým proudovým 

obchodním letadlem Jet Citation I a II jen velmi málo společného. Letadlo bylo navrţeno jako 

rychlejší proudové obchodní podnikové letadlo třídy Executive střední velikosti pro 

mezikontinentální lety. Prototyp uskutečnil svŧj první let 30. května 1979. Americký letecký 

úřad udělil letadlu osvědčení o zpŧsobilosti dne 30. dubna 1982. Dodávky zákazníkŧm byly 

zahájeny na jaře roku 1983. Verze Citation III má šípová, superkritická křídla vyvinutá 
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v NASA, šípové ocasní plochy ve tvaru T, horizontální plochy a prodlouţený trup kruhového 

prŧřezu, jehoţ dostatečně vysoká přetlaková kabina umoţňuje přepravu 8 aţ 11 pasaţérŧ. 

Letoun je poháněn dvěma turbodmychadlovými motory Garett TFE 731-3-100S o tahu  

16,24 kN. Do roku 1989 bylo prodáno více neţ 174 letadel a typ se pořád vyrábí.  

Roku 1989 byl předveden model 670 Citation IV, desetimístný typ Citationu II 

s turbodmychadlovými motory TFE 731-4 o tahu 17,79 kN, který zajistil větší dolet a vyšší 

výkony při vzletu. Vývoj modelu 670 byl v květnu 1990 ukončen ve prospěch Citationu VI  

a VII.  

V srpnu roku 1987 byla Cessna zalétána jako vývojový prototyp osmimístného 

modelu 560 Citation V. Tento typ byl modelem S/II poháněný motory JT 15D-5A o tahu 

12,89 kN s prodlouţeným trupem se sedmým bočním oknem. Certifikace proběhla 9. prosince 

1988 a v dubnu dalšího roku byly dodány zákazníkŧm první stroje. Do konce roku 1989 

společnost poskytla 33 exemplářŧ a vydala prohlášení o pokrytí objednávek letadel v hodnotě 

3,8 milionŧ dolarŧ aţ do konce roku 1991.  

V květnu 1990 byl ohlášen vývoj osmi aţ desetimístných modelŧ Citation VI a VII. 

Tyto verze byly nahrazeny Citation III, avšak mají vybavení kabiny a sadu avioniky 

namontované u výrobce. Jednodušší a levnější Citation VI v hodnotě 8,6 milionu dolarŧ má 

křídlo pro nízké rychlosti a podvozek upravený k vyuţití z travnatých drah. Letoun  

Citation VI vybavený dvěma turbodmychadlovými motory Garett TFE 731-3B-100 byl, 

navrţený pro cestovní rychlost 874 km/h ve výšce 15 544 m. Dodávky zákazníkŧm se 

uskutečnily v roce 1992. Letoun Citation VII je určený pro delší tratě, je vybavený 

turbodmychadlovými motory TFE 731-4 o tahu 18,36 kN, zaručujícími vylepšené výkony. 

Dodávky první verze tohoto středně velkého proudového komerčního letadla v hodnotě  

10 milionŧ dolarŧ byly zahájeny v dubnu 1992.  

Největším letadlem série je model 750 Citation X, který byl ohlášen v květnu 1990, 

poprvé vzlétl v prosinci 1993 a od června roku 1996 je dodávaný jednotlivým odběratelŧm. 

Jedná se o dvouproudové cestovní letadlo pro dlouhé tratě, které je zároveň nejrychlejším 

proudovým Business-Jet na světě, který je v současnosti k dispozici. Citation X létá 

s hodnotou Mach 0,88 pod hranici rychlosti zvuku ve výšce 11 278 km. Jedná se uţ o hodně 

výkonný stroj s doletem přes 6000 km, tedy mezikontinentálního charakteru s kapacitou aţ 

devíti míst v luxusní obchodní třídě. Citation X je o 1,5 m delší neţ verze III a poháněný 

dvěma turbodmychadlovými motory GM/Allison GMA-3007A, kaţdý o tahu 27 kN. Letadlo 

mŧţe vykonávat nonstop let na lince Los Angeles – New York či New York – Londýn. 

Celkem bylo a je vyráběno 16 rŧzných verzí Cessna Citation.  
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Technické údaje: 

Země původu: USA 

Počet vyrobených verzí: 16 

Vyrobené verze: Citation 500, Citation I, Citation I/SP, Citation II, Citation II/SP,  

Citation S/II, Citation T-47A, Citation III, Citation IV, Citation V, Citation VI, Citation VII, 

Citation X, Citation Bravo, Citation Excel, Citation Ultra 

Kategorie: obchodní dopravní letoun s klimatizovanou přetlakovou kabinou pro střední tratě 

Rozměry: rozpětí 15,9 m; délka 14,39 m; výška 4,57 m; nosná plocha křídla 30 m
2
 

Hmotnost: prázdná 3 364 kg; maximální vzletová hmotnost 6 033 kg; uţitečné zatíţení  

1 406 kg 

Pohonná jednotka: turbodmychadlové motory Pratt & Whitney Canada JTD15D-4 o tahu 

11,12 kN 

Výkony: maximální rychlost 713 km/h; dolet 3 169 km; praktický dostup 13 105 m 

Počet členů posádky: dvoučlenná posádka 

Počet cestujících: 10 míst 

Cena: 5,7 milionu dolarŧ (2006) 

[10] [13] [3] 

 

 
a) 
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b) 

 
c) 

Obr. 6.3.1: a) schéma, b) interiér, c) vnější vzhled letounu [3] 

 

6.3.2 Cessna 525 CitationJet 

 V roce 1989 byl zahájen vývoj šestimístné Cessny 525 CitationJet. Model 525 

CitationJet série CJ byl vyvinut jako náhrada modelu 500 a Citation I. Odhad případného 

odbytu na 10 let zněl na více jak 1 000 letadel. Model 525 CitationJet byl základem pro jeden 

z těchto podnikatelských rodin, které zahrnuje CJ, CJ1, CJ1 + tak, CJ2 a CJ3 a CJ2 + a CJ4.  

 CitationJet je nejmenším typem řady Citation, který je moţno rozeznat podle tlustšího, 

kratšího trupu a ocasními plochami uspořádanými do tvaru T. Tento model si zachovává 

podobnost s existujícími modely, zejména vyuţití shodného příďového kuţele, pilotní kabiny 

a prŧměru trupu jako model Citation II a IV. Šestimístná kabina pro cestující je namontována 

s nastavitelnými sedadly a je o 0,127 m vyšší neţ u Citationu I. Cessna 525 CitationJet má 

dva zavazadlové prostory mimo kabinu a jeden v zadní části trupu letadla s celkovým 

objemem 5,2 m
2
. U tohoto typu jsou rozhodujícím významem dva turbodmychadlové motory 

Wiliams/Rolls-Royce FJ44 bez obracečŧ tahu, jejichţ jednoduchost, odolnost a cena 

umoţňuje CitationJetu konkurovat turbovrtulovým letadlŧm. Navrţené křídlo s novým 

superkritickým profilem s laminárním prouděním výrazně sniţuje odpor v cestovním reţimu. 
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Cessna 525 CitationJet je samonosný dolnoplošník se zatahovacím přistávacím podvozkem. 

Prŧběţná konstrukce křídla prochází pod a za kabinou letadla, tím nezasahuje do prostoru 

cestujících. Pilotní kabina tohoto letounu má moderní avioniku včetně EFIS se dvěma 

pětipalcovými displeji a autopilota Honeywell SPZ-5000.  

 Prvních 50 zakázek společnost Cessna zajistila pro konferenci Národní obchodní 

letecké asociace v roce 1989. Letoun byl zalétnut 29. dubna roku 1991 a vzlet druhého stroje 

se uskutečnil v listopadu roku 1991. V říjnu 1992 následovalo typové osvědčení pro 

jednopilotní provoz. Dodávky zákazníkŧm začaly 30. dubna 1993. 

Citation CJ1 model 525 byl vyvinut jako vylepšená verze pŧvodního CitationJet. 

Cessna Citation CJ2 model 525A byl představen v říjnu 1998 s prodlouţeným trupem  

o 1,3 m, zvětšené rozpětí o 0,8 m a poháněn novými motory FJ44-2C. První let prototypu se 

uskutečnil 28. dubna 1999. První dodávka sériového letounu byla v prosinci roku 2000. 

Pŧvodní CitationJet byl potom vyráběn jako CitationJet 1, ale se sníţenou prázdnou 

hmotností letadla, takţe letadlo unese o 65 kg více uţitečného zatíţení a i maximální dolet 

vzrostl o 400 km. Cessna Citation CJ3 model 525B má prodlouţený trup (proti CJ1 aţ  

o 2,31 m) a zvětšenou kapacitu o 2 místa. Letadlo bylo představeno v září 2002. První vzlet se 

uskutečnil 17. dubna 2003. Certifikován FAA byl v říjnu 2004 a dodávky začaly v prosinci 

toho roku. Novější verze CJ1+ a CJ2+ z roku 2004 lépe řečeno 2005, jsou vybaveny novější 

avionikou Collins Pro Line 21 a systémem FADEC. Nejnovější Cessna Citation CJ4 model 

525C má stejnou kapacitou jako CJ3, ale s více prodluţeným trupem a novými motory  

FJ44-4. CJ4 se vyznačuje novým křídlem s mírně šípovou náběţnou hranou a přímou 

odtokovou hranou. První let prototypu se uskutečnil 5. května 2008 a dodávky zákazníkŧm 

následovaly v roce 2010. 

 

Technické údaje: 

Země původu: USA 

Počet vyrobených verzí: 7 

Vyrobené verze: CJ, CJ1, CJ1+, CJ2, CJ3, CJ2 +, CJ4 

Kategorie: obchodní dopravní letoun s klimatizovanou přetlakovou kabinou pro krátké tratě 

Rozměry: rozpětí 14,26 m; délka 12,98 m; výška 4,18 m; nosná plocha křídla 22,30 m
2
 

Hmotnost: prázdná 2 823 kg; maximální vzletová hmotnost 4 717 kg; uţitečné zatíţení  

327 kg 

Pohonná jednotka: turbodmychadlové motory Williams International/Rolls-Royce FJ44  

o tahu 8,45 kN 
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Výkony: maximální rychlost 709 km/h v 10 060 m; dolet s pilotem a čtyřmi cestujícími  

2 969 km s rezervou 45 min; certifikovaný dostup 12 495 m; počáteční stoupavost  

1 009 m/min 

Počet členů posádky: dvoučlenná posádka 

Počet cestujících: 6 míst 

Cena: 4,3 miliónŧ dolarŧ 

[13] [3] 

 

 

a) 

 
b) 

 
c) 

Obr. 6.3.2: a) půdorys, b) interiér, c) vnější vzhled letounu [29] [28] 
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6.3.3 Dassault-Mystère Falcon 100 

 Potomek ze série proudových dopravních letadel Dassault Mystère – Falcon. Na konci 

60. let znám jako Minifalcon, neboť byl v podstatě zmenšenou verzí Falcon 20. Prototyp 

s poznávací značkou F-WAL, který měl slabší dvouproudové motory General Electric CJ610, 

uskutečnil svŧj první vzlet 1. prosince 1970. Poskytuje prostor pro dvoučlennou posádku a aţ 

sedm cestujících. Sériové verze měly nicméně dva turbodmychadlové motory Garrett 

TFE731-2, kaţdý s tahem 14,37 kN, instalované do zadní části trupu. První let prototypu byl 

zahájen 30. dubna 1973 i první dodávky nastaly v listopadu toho roku. Letoun byl určen pro 

komfortní a rychlou přepravu. Mystère – Falcon 10 je schopen kromě přepravy cestujících, 

slouţit jako fotogrammetrický, k přepravě zraněných nebo nemocných osob, spojové úkoly, 

výcvik v navigaci a nácvik útokŧ a kalibraci rádiových navigačních systémŧ. 

 V roce 1985 byl předveden a hned v roce 1986 certifikován Falcon řady 100, který 

měl nahradit Falcon 10. Toto proudové obchodní nebo podnikové letadlo třídy Executivy je 

vnějším vzhledem velmi podobné pŧvodním verzím. Tato verze je charakterizována větší 

vzletovou hmotností, má dodatečné okno na pravé straně kabiny cestujících, větší 

zavazadlový prostor v zadní části trupu a pilotní kabinu vybavenou displejovými zobrazovači 

letových údajŧ (Collins EFIS CRT). Přesto, ţe byla výroba v roce 1989 zastavena, bylo 

dokončeno 223 letadel Falcon 10/100, které byly dodány zákazníkŧm do 24 zemí. V nedávné 

době byl testován Falcon 10 s křídly z kompozitních materiálŧ.  

 Některé z těchto letadel létají ve sluţbách Aéronavale se značením Falcon 10MER. 

Pouţívají se pro komunikační a spojové úkoly a taktéţ jako cvičná letadla pro piloty 

námořních stíhacích letadel Dassault Super Etendard. Falcon 10MER byl rovněţ poskytnut 

jako cvičný narušitel pro výcvik pilotŧ přepadových stíhacích letadel eventuálně pro výcvik 

pozemní obsluhy radarŧ. 

 

Technické údaje: 

Země původu: Francie 

Verze: předchozí verze Falcon 10, cvičná 10MER 

Kategorie: obchodní dopravní letoun s klimatizovanou přetlakovou kabinou pro krátké tratě 

Rozměry: rozpětí 13,08 m; délka 13,87 m; výška 4,61 m; nosná plocha křídla 24,1 m
2
 

Hmotnost: prázdná 5 055 kg; maximální vzletová hmotnost 8 755 kg; uţitečné zatíţení  

1 305 kg 

Pohonná jednotka: turbodmychadlové motory Garrett TFE731-2, kaţdý o tahu 14,37 kN 

Výkony: maximální cestovní rychlost 912 km/h ve výšce 7 620 m; dolet se čtyřmi cestujícími 

s rezervou 3 560 km 
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Počet členů posádky: dvoučlenná posádka 

Počet cestujících: 6 - 8 míst 

Cena: 995 000 dolarŧ 

[13] [5] [3] 

 

 
a) 

 
b) 
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c) 

Obr. 6.3.3: a) schéma, b) interiér, c) vnější vzhled letounu [24] 

 

6.3.4 Learjet 60 

 V říjnu 1990 byl ohlášen vývoj letadla Learjet 60, který nahradil středně velký model 

55C, z kterého je taktéţ odvozený. Poprvé uskutečnil svŧj vzlet 18. října 1990 s jedním 

motorem Garrett TFE331-3A a s jedním RW305. Dne 13. června 1991 poprvé vzlétl  

Learjet 60 (N60XL) se dvěma turbodmychadlovými motory PW305. Získal certifikaci a první 

dodávky byly zahájeny koncem roku 1992. Learjet 60 je posledním a největším 

představitelem ze série letadel typu Learjet. Je určený na přepravu 10 pasaţérŧ. Představuje 

konstrukci s trupem prodlouţeným o 1,43 m a širším o 0,07 m. Dvouproudové cestovní 

letadlo pro střední tratě vyznačuje se novými ekonomickými motory. Kabina letadla je z velké 

části prosklená a příďový podvozek je ovládán elektronicky. U tohoto dvoumotorového 

samonosného dolnoplošníku mŧţe být zvýšena maximální vzletová hmotnost dle přání 

zákazníka aţ na 10 478 kg. Standardní vybavení obsahuje obraceče tahu, systém, který 

umoţňuje plnění paliva prostřednictvím jediného hrdla, vybavenou palubní kuchyňku  

a v zadní části kabiny toaletu s menší umývárnou. Standardní uspořádání kabiny u dlouhých 

tratí snadno upravitelné na lŧţkové. Nadstandardní komfort letadla je charakterizován 

kabinami s velice reprezentativními interiéry a s rozsáhlým nákladním prostorem k přepravě 

zavazadel. Do vybavení tohoto Jetu kromě jiného přísluší satelitní telefon, fax, internet 

(SATCOM), monitor s AirShow 400, kabinový videosystém, přehrávač DVD/CD. Se svou 

ojedinělou kombinací vysoké cestovní rychlosti a skutečného pohodlí a stylu poskytuje tento 

zcela nově navrhnutý Business Jet svým majitelŧm to nejlepší na světě. V polovině roku 1991 

Learjet prodal první celoroční výrobu zákazníkŧm v 7 státech. 

Výroba Learjet 60 skončila v roce 2007, počet postavených letadel bylo 314 kusŧ. 

Learjet 60XR je model v současné době ve výrobě od Bombardier Aerospace. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DLearjet%2B60%26hl%3Dcs%26biw%3D939%26bih%3D374%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Aerospace&usg=ALkJrhhODuefJdfoUWtCGscgYhCtI0e_ug
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Technické údaje: 

Země původu: USA 

Předchozí verze: Learjet 55 

Kategorie: obchodní dopravní letoun s klimatizovanou přetlakovou kabinou pro střední tratě 

Rozměry: rozpětí 13,08 m; délka 13,34 m; výška 4,47 m; nosná plocha křídla 24,57 m
2
 

Hmotnost: prázdná 2 786 kg; maximální vzletová hmotnost 10 319 kg 

Pohonná jednotka: turbodmychadlové motory Pratt & Whitney Canada PW305 s tahem  

19,6 kN 

Výkony: maximální cestovní rychlost 858 km/h; dolet se čtyřmi cestujícími 4 441 km; dostup 

15 545 m 

Počet členů posádky: dvoučlenná posádka 

Počet cestujících: 10 míst 

Cena: 13,3 miliónŧ dolarŧ 

[13] [3] [4]  

 

 
a) 

 
b) 
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c) 

Obr. 6.3.4: a) schéma, b) interiér, c) vnější vzhled letounu [27] 

 

6.3.5 Gulfstream IV 

Po významných úspěších s dvoumotorým turbovrtulovým obchodním dopravním 

letadlem Grumman Aerospace Gulfstream I začala výrobní společnost vývoj proudové verze 

tohoto modelu, která by mohla slouţit jak na krátké, tak i transatlantické lety. V roce 1965 

začala firma vývoj Gulfstream II a hned obdrţela 30 pevných objednávek, z kterých první 

byla dodavatelsky uskutečněna roku 1967. První let sériového letadla byl 2. října 1966. 

Letoun byl poháněn dvěma dvouproudovými motory Rolls–Royce–Spey–MK–511-8, kaţdý 

s tahem 50,7 kN a nabízel místo deseti aţ dvanácti cestujícím. Model Gulfstream II nemá 

winglety, přestoţe mnoho z nich bylo vybaveno křídly verze III. Verze Gulfstream IITT 

z roku 1978 byla schopna s palivovými nádrţemi na koncích křídel zvětšit svŧj dolet aţ  

o 14%.  

Po vyexpedování v pořadí jiţ 258. exempláře z roku 1979 byla výroba tohoto typu 

ukončena, neboť byla předloţena nově vyvinutá verze Gulfstream III. Letoun měl 

prodlouţený trup, rekonstruovaný tvar čela trupu, jinak prosklenou pilotní kabinu, 

superkritický profil křídel končícími Whitcombovými winglety a zvýšenou kapacitou 

palivových nádrţí. První let se uskutečnil 2. prosince 1971. Oblast pŧsobností budoucího 

provozního pouţití těchto letadel zahrnovala speciální obchodní přepravu cestujících a zboţí 

na vládní úrovni, leteckou záchrannou sluţbu nebo rŧzné testovací, měřící a výzkumné lety.  

Model Gulfstream IV má nový design křídel, prodlouţený trup, lehčí konstrukci, plně 

digitalizovaný pilotní prostor a dvouproudové motory Rolls-Royce s menší spotřebou paliva. 

Tento model poprvé vzlétl 19. září 1985 z továrny u Savannah International Airport v zemi 

Georgia. Letoun dostal osvědčení o letové zpŧsobilosti v dubnu roku 1987 po 1 400 hodinách 

letových zkoušek. Do konce roku 1991 bylo dodáno více neţ 185 Gulfstreamu IV. 
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Naplánovaná výroba počítá s dodávkou 30 letadel ročně, nejpozději do 12 měsícŧ od zadání 

objednávky. Gulfstream IV představoval špičku mezi sluţebními manaţerskými letadly. 

Proudové obchodní nebo podnikové letadlo třídy Executive disponuje větší kabinou, vyšší 

hmotností nákladu i větším doletem, ale dokonce skleněným kokpitem EFIS. V případě 

obzvláště dlouhé trasy existuje moţnost postavit dvě lŧţka.  

Zatím nejnovějším modelem této série je Gulfstream V, který byl zalétán v roce 1995 

a má ještě výkonnější motory a delší dolet.  

 

Technické údaje: 

Země původu: USA 

Počet vyrobených exemplářů: přes 850 (dosud se vyrábí) 

Počet vyrobených verzí: 10 

Vyrobené verze: G.II, G.II-B, G.III Maritime, G.IV, G.IV-B, G.IV-MPA, G.IV-SP,  

G.IV-SRA-4, G.V 

Kategorie: obchodní dopravní letoun s klimatizovanou přetlakovou kabinou pro dálkové tratě 

Rozměry: rozpětí 23,72 m; délka 26,92 m; výška 7,44 m; nosná plocha křídla 88,26 m
2
 

Hmotnost: prázdná 16 136 kg; maximální vzletová hmotnost 33 838 kg 

Pohonná jednotka: dva turbodmychadlové motory Rolls-Royce Tay Mk 611-8 o tahu  

61,8 kN 

Výkony: maximální rychlost 950 km/h; dolet 7 820 km; praktický dostup 13 105 m 

Počet členů posádky: dvoučlenná posádka, případně palubní prŧvodčí 

Počet cestujících: 10 - 19 míst  

Cena: 36 milionŧ dolarŧ (1998) 

[10] [13] [3] 

 

a)  
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b) 

 

c) 

Obr. 6.3.5: a) půdorys, b) interiér, c) vnější vzhled letounu [13] 
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7 Zhodnocení nabídky letadel na trhu z hlediska vybraných kritérií 

 Jestliţe letadlový park nesplňuje potřeby sítě linek, dochází zjednodušeně ke dvěma 

problémŧm. Prvním problémem je, ţe jsou k dispozici letadla, která jsou příliš velká  

a nákladná. Provoz těchto letadel je na řadě linek nehospodárný a následně pak dochází ke 

zhoršení kvality produktu tím, ţe se s cílem úspory nákladŧ sniţuje počet nabízených 

frekvencí, který však nedodrţuje potřeby trhu. Druhým problémem je, ţe jsou k dispozici 

letadla menší tedy niţší kapacita, kratší dolet neţ je na určité linky vhodné. Provoz těchto 

letounŧ se stává nehospodárný tím, ţe v případě delších linek je zapotřebí mezipřistání, které 

zároveň zhoršuje kvalitu nabízených sluţeb a cestující raději volí leteckého dopravce 

nabízející přímá spojení. 

 V mé práci jsem zvolila pro zhodnocení výběru letadel metodu vícekriteriálního 

rozhodování s váhou. Jedná se o metodu, jejímţ cílem je shrnutí a utřídění informací  

o variantních projektech. Metoda vícekriteriálního rozhodování řeší konflikty mezi vzájemně 

protikladnými kritérii. Hodnotící kritéria mohou mít kvantitativní i kvalitativní charakter (při 

nákupu letadla je rozhodující jak jeho pořizovací cena, tak i vybavení), mohou být 

maximalizační i minimalizační (vysoká cestovní rychlost, nízké provozní náklady) a mohou 

být i navzájem konfliktní (nízká cena výrobku bývá obvykle spojena s jeho horší kvalitou). 

Pro vyhodnocení těchto srovnání jsem jednotlivá kritéria pevně očíslovala pořadovými čísly 1 

aţ 10, kdy nejmenší hodnotu má číslo 1 a největší hodnotu má číslo 10.  

Z hlediska potřeb společnosti Nela Air jsem vybrala za nejdŧleţitější kritéria počet 

přepravených osob, pořizovací cenu, komfort, vybavení paluby a dolet letadla. Za méně 

dŧleţité kritéria povaţuji rychlost, spotřeba paliva, ekonomika a pouţití letadla. Za nejméně 

dŧleţitá kritéria jsem vybrala hmotnost a údrţba letadla.  
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Název letadla 

Kritérium 
Počet 

dosažených 

bodů 
Přepravní 

 kapacita 

Pořizovací 

cena 
Komfort 

Vybavení  

paluby 
Dolet 

Cessna 414A Chancellor 1 9 1 1 1 13 

Beechcraft Super King Air  

B200  
7 5 2 2 7 23 

Beechcraft 2000 Starship 1  3 7 3 3 6 22 

Piper PA-42 Cheyenne III 8 10 4 5 4 31 

Piaggo P. 180 Avanti  6 3 5 4 8 26 

Cessna 550 Citation II 5 4 9 6 9 33 

Cessna 525 CitationJet 10 6 10 8 10 44 

Dassault-Mystère 

Falcon 100 
9 8 6 7 5 35 

Learjet 60 4 2 7 10 3 26 

Gulfstream IV 2 1 8 9 2 22 

Tab. 7a: zhodnocení letadel z hlediska nejdůležitější kritérií 

 

První kritérium splňuje nejlépe letadlo Cessna 525 CitationJet, které má nejvhodnější 

přepravní kapacitu 6 osob, které odpovídá poţadavkŧm business klientely, a tzn., ţe odpovídá 

nejvyššímu bodování. Druhé kritérium splňuje nejlépe letadlo Piper PA-42 Cheyenne III, 

které je nejlevnější letadlo z hlediska pořizovací ceny. Další kritérium splňuje nejlépe opět 

letadlo Cessna 525 CitationJet, které má vyšší komfort vyhovující náročným klientŧm. 

Kritérium vybavení paluby splňuje nejlépe letadlo Learjet 60, které má maximální vybavení. 

Poslední dŧleţité kritérium splňuje nejlépe Cessna 525 CitationJet, které odpovídá malým aţ 

středním vzdálenostem, tedy prŧměrnému doletu 2 700 km.  

V tabulce mŧţeme vidět, ţe na prvním místě se umístilo jednoznačně letadlo Cessna 

525 CitationJet, které dosáhlo nejvyššího počtu bodŧ, tzn, ţe bylo ohodnoceno 44 body. Toto 

letadlo bylo vybráno z hlediska nejdŧleţitějších kritérií. Na druhém je letadlo Dassault-

Mystère Falcon 100. Třetí místo obsadilo letadlo Cessna 550 Citation II. Čtvrté místo 

obsadilo letadlo Piper PA-42 Cheyenne III. Na pátém a šestém místě jsou letadla Learjet 60  

a Piaggo P. 180 Avanti. Na sedmém místě se umístilo letadlo Beechcraft Super King Air 

B200. Na osmém a devátém místě jsou letadla Gulfstream IV a Beechcraft 2000 Starship 1, 

která dosáhla stejného počtu bodŧ. Poslední místo obsadilo letadlo Cessna 414A Chancellor. 

 

 

 



58 
 

Název letadla 

Kritérium Počet 

dosažených 

bodů Rychlost 
Spotřeba 

paliva 
Ekonomika 

Použití  

letadla 

Cessna 414A Chancellor 1 10 10 3 24 

Beechcraft Super King Air 

B200  
2 8 7 5 22 

Beechcraft 2000 Starship 1  4 6 9 2 21 

Piper PA-42 Cheyenne III 3 9 6 4 22 

Piaggo P. 180 Avanti  7 7 8 1 23 

Cessna 550 Citation II 6 4 3 9 22 

Cessna 525 CitationJet 5 5 5 10 25 

Dassault-Mystère Falcon 100 9 3 4 7 23 

Learjet 60 8 2 2 8 20 

Gulfstream IV 10 1 1 6 18 

Tab. 7b: zhodnocení letadel z hlediska méně důležitých kritérií 

 

První kritérium splňuje nejlépe letadlo Gulfstream IV, které je nejrychlejší a tím 

odpovídá poţadavkŧm business klientely, a tzn., ţe odpovídá nevyššímu bodování. Druhé 

kritérium splňuje nejlépe letadlo Cessna 414A Chancellor, které má nejmenší spotřebu paliva. 

Pístová letadla mají nejmenší spotřebu paliva, v prŧměru 60 l/h. Další kritérium splňuje 

nejlépe opět letadlo Cessna 414A Chancellor, které je nejhospodárnější. Nejniţší náklady 

přepočítané na 1 cestujícího mají pístové letadla. Poslední méně dŧleţité kritérium splňuje 

nejlépe letadlo Cessna 525 CitationJet, které je nejvíce pouţívané pro business přepravu. 

V druhé tabulce mŧţeme vidět, ţe na prvním místě se umístilo opět letadlo Cessna 525 

CitationJet, které dosáhlo nejvyššího počtu bodŧ, tzn, ţe bylo ohodnoceno 25 body. Toto 

letadlo bylo vybráno z hlediska méně dŧleţitých kritérií. Na druhém místě je letadlo Cessna 

414A Chancellor. Třetí a čtvrté místo obsadila letadla Dassault-Mystère Falcon 100 a Piaggo 

P. 180 Avanti. Na pátém, šestém a sedmém místě jsou letadla Cessna 550 Citation II, Piper 

PA-42 Cheyenne III, Beechcraft Super King Air B200, která dosáhla stejného počtu bodŧ. Na 

osmém místě je letadlo Beechcraft 2000 Starship 1. Na předposledním místě je letadlo Learjet 

60 a poslední místo obsadilo letadlo Gulfstream IV. 
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Název letadla 
Kritérium Počet 

dosažených 

bodů Hmotnost Údržba 

Cessna 414A Chancellor 10 6 16 

Beechcraft Super King Air 

B200  
6 10 16 

Beechcraft 2000 Starship 1  4 8 12 

Piper PA-42 Cheyenne III 7 9 18 

Piaggo P. 180 Avanti  8 7 15 

Cessna 550 Citation II 5 5 10 

Cessna 525 CitationJet 9 4 13 

Dassault-Mystère Falcon 100 3 3 6 

Learjet 60 2 2 4 

Gulfstream IV 1 1 2 

Tab. 7c: zhodnocení letadel z hlediska nejméně důležitých kritérií 

 

 První kritérium splňuje nejlépe letadlo Cessna 414A Chancellor, které má nejniţší 

hmotnost letadla, a tzn., ţe odpovídá nejvyššímu bodování. Druhé kritérium splňuje nejlépe 

letadlo Beechcraft Super King Air B200, které je nejméně náročné na údrţbu letadla. Údrţba 

turbovrtulových je méně nákladná, díky menšímu počtu pohyblivých částí. Mnoho majitelŧ 

vyţaduje nový typ letadla z dŧvodu velmi sloţité a nákladné údrţby letadel. 

V třetí tabulce mŧţeme vidět, ţe na prvním místě se umístilo letadlo Piper  

PA-42 Cheyenne III, které dosáhlo nejvyššího počtu bodŧ, tzn, ţe bylo ohodnoceno 18 body. 

Toto letadlo bylo vybráno z hlediska nejméně dŧleţitých kritérií. Na druhém a třetím místě 

jsou letadla Cessna 414A Chancellor a Beechcraft Super King Air B200, která dosáhla 

stejného počtu bodŧ. Čtvrté místo obsadilo letadlo Piaggo P. 180 Avanti. Na pátém místě je 

letadlo Cessna 525 CitationJet. Šesté místo obsadilo letadlo Beechcraft 2000 Starship 1. Na 

sedmém místě je letadlo Cessna 550 Citation II. Na osmém místě je letadlo Dassault-Mystère 

Falcon 100. Na předposledním místě je letadlo Learjet 60 a poslední místo obsadilo letadlo 

Gulfstream IV. 
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Název letadla 

Kritéria 
Výsledné  

bodové 

ohodnocení Nejdůležitější 
Méně  

důležitá 

Nejméně  

důležitá 

Cessna 414A Chancellor 13 24 16 16,6 

Beechcraft Super King Air 

B200  
23 22 16 22,0 

Beechcraft 2000 Starship 1  22 21 12 20,7 

Piper PA-42 Cheyenne III 31 22 18 27,0 

Piaggo P. 180 Avanti  26 23 15 24,0 

Cessna 550 Citation II 33 22 10 27,4 

Cessna 525 CitationJet 44 25 13 35,2 

Dassault-Mystère Falcon 100 35 23 6 28,5 

Learjet 60 26 20 4 22,0 

Gulfstream IV 22 18 2 18,8 

Tab. 7d: celkové zhodnocení výběru letadel z hlediska kritérií 

 

 Poslední tabulka je zaměřená na konečný výběr letadla pro business dopravu. Pro 

rozhodnutí je 60% dŧleţitostí přirazeno kritériím ve sloupci A. Kritéria ve sloupci B jsou 

dŧleţitá na 30% a zbytek má na rozhodování jen malou váhu, tedy 10%. Výsledné 

ohodnocení tedy dá 100%. 

Z hlediska mnou stanovených poţadavkŧ se zdá nejvhodnější volba letadla Cessna 

525 CitationJet, pak letadlo Dassault-Mystère Falcon 100. Dalším vhodným kandidátem je 

letadlo Cessna 550 Citation II. Hned za ním je letadlo Piper PA-42 Cheyenne III. Následně 

vhodné letadlo pro business klienty je Piaggo P. 180 Avanti. Dalšími letadly jsou Beechcraft 

Super King Air B200 a Learjet 60. Nepříliš vhodnými kandidáty jsou letadla Beechcraft 2000 

Starship 1 a Gulfstream IV. A nejméně vhodná volba letadla pro business dopravu je letadlo 

Cessna 414A Chancellor.  

 Při zhodnocení nabídky letadel na trhu z hlediska vybraných kritérií jsem zjistila, ţe na 

velmi krátké a krátké tratě je výhodné pouţít letadlo s pístovými pohonnými jednotkami nebo 

turbovrtulové letouny. Je to dŧsledek niţších pořizovacích cen a velmi malá spotřeba paliva. 

Na krátké a středně dlouhé tratě je výhodné pouţít letouny s proudovými pohonnými 

jednotkami. Letadla tohoto druhu jsou podstatně rychlejší neţ letadla s pístovými anebo 

turbovrtulovými pohonnými jednotkami. Jejich cena je ovšem daleko vyšší. Hmotnostní 

poměry ukazatelŧ jsou však výhodnější neţ letadla s turbovrtulovými pohonnými jednotkami, 

coţ má příznivý vliv na velikost obchodního zatíţení a dolet. Tyto letouny se vyznačují 

zvýšeným komfortem. 
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8 Vyhodnocení cílů bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout postup, jakým by se mohla letecká společnost 

řídit při výběru letadla pro business přepravu. Podle mého názoru se tohoto cíle podařilo 

dosáhnout a vybrané letadlo vyhovuje náročným poţadavkŧm business klientŧ i poţadavkŧm 

poskytovatelŧ sluţeb na jejich hospodárný provoz. Výsledkem této bakalářské práce je 

doporučení pro letecké společnosti, kterými letadly by mohly vybavit svŧj letadlový park pro 

krátké aţ střední trasy. Toto doporučení by se ovšem týkalo spíše nově zaloţené letecké 

společnosti.  

Jako hlavní podklady při vypracování této bakalářské práce mi slouţily encyklopedie, 

příručky, atlasy letadel, knihy o letectví a internetové odkazy. 
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9 Závěr 

Mnohé společnosti a bohatí jedinci mají svá letadla, která je činí nezávislými na 

letových řádech leteckých společností a velkých letištích. Právě provozování vlastního 

soukromého letadla, zvláště tryskového, je v současné době symbolem nejvyššího 

společenského postavení. Jestliţe se letecká společnost zaměří na business klientelu, měla by 

se soustředit na vyšší kategorii letadel, to znamená turbovrtulová nebo proudová letadla. 

V reálné letecké společnosti by o výběru letadel rozhodoval tým zkušených zaměstnancŧ 

v delším časovém období. Výsledek úspěšné strategie činnosti společnosti, je vidět a znát 

většinou aţ po pár letech po uvedení do provozu. Otázkou zŧstává, zda si nové letecké 

společnosti dokáţou udrţet své postavení na trhu. 

Téma bakalářské práce, které se zabývá kategorií obchodních letadel, patří mezi 

témata aktuální a velmi zajímavá nejen pro nově vznikající letecké společnosti. Proto by bylo 

vhodné se problematikou volby letadel z hlediska rŧzných kritérií nadále zabývat. Při 

neustálém dynamickém rozvoji současného trhu letecké dopravy by k tomu byla zapotřebí 

ještě další a detailnější studie tohoto problému. 
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