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Seznam použitých značek a symbolů 
 

Anglický tvar: Zkratka: Český tvar: 

Aeronautical Information Publication AIP Letecká informační příručka 

Airport Information System AIS Letištní informační systém 

Airliners information system ALS Informační systém o pohybech letadel 

Aviation Gas AVGAS Letecký benzín 

  ČSN Česká státní norma 

General Aviation GA Všeobecné letectví 

Ground Power Unit GPU Pozemní zdroj 

The International Air Transport Association IATA Mezinárodní sdružení leteckých dopravců 

  LKMT ICAO kódová zkratka letiště v Mošnově 

 Weather Report METAR Zpráva o aktuálním počasí 

Notice to Airman NOTAM Provozní letecké zprávy 

Notice to Captain NOTOC Provozní zpráva pro kapitána 

Personal Computer PC Osobní počítač 

Passenger Information List PIL Seznam cestujících 

Private Pilot Licence (aircraft) PPL (A) Licence soukromého piloat letounu 

Société Internationale de 
Télécommunications Aéronautiques 

SITA Sdružení firem působící v letectví sdílející 
informační systém 

  SLZ Sportovní létající zařízení  

Security - Restricted Area SRA Vnitřní zabezpečená zóna letiště 

Terminal Aerodrome Forecast TAF Letištní předpověď počasí 

  ULL Ultra lehké letadlo 

Very Important persons VIP Velmi důležitá osoba 
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1. Úvod 

Jako sezónní zaměstnanec handlingového oddělení na letišti Leoše Janáčka 

v Mošnově jsem získal přehled o poskytování handlingových služeb. Stejně tak jsem 

aktivní pilot a mám zkušenosti s využíváním těchto handlingových služeb. Proto jsem 

se rozhodl svoji práci zaměřit na vylepšení systému odbavení letadel všeobecného 

letectví na letišti v Mošnově. Ve své práci analyzuji současný stav odbavení letadel a 

jeho nedostatky. Navrhuji možnosti, které vedou k vylepšení úrovně poskytovaných 

handlingových služeb letadlům všeobecného letectví. Zabývám se vznikem 

samostatného odbavovacího terminálu pro letadla všeobecného letectví. Analyzuji 

možné překážky a nastavuji základní podmínky pro vstup nového handlingového 

poskytovatele služeb na letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Věřím, že nastíněné 

možnosti spolupráce provozovatele letiště a nového handlingového partnera, povedou 

ke zlepšení úrovně poskytovaných služeb v rámci všeobecného letectví na letišti Leoše 

Janáčka v Mošnově.  

 

1.1. Cíl práce 

 

Cílem této práce, je navrhnou řešení, které by vedlo ke zvýšení efektivity a kvality 

poskytovaných služeb v rámci odbavení letadel všeobecného letectví včetně business 

letů na letišti Leoše Janáčka v Mošnově. 

 

1.2. Handlingové služby 

 

Handlingové služby obsahují postupy, procedury, úkony související s odbavením 

cestujících, zavazadel a carga nákladu. Dále jsou do handlingových služeb zahrnuty ty 

služby, které jsou poskytovány posádce, jako je příprava nezbytných dokumentů 

souvisejících s letem. Handlingové služby zahrnují např. doplňování paliva, 

odmrazování a další servis poskytovaný letounům, ne opravárenského charakteru.  
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1.3. Handlingový agent 

 

Handlingový agent je osoba splňující kvalifikační požadavky potřebné 

k bezpečnému vykonávání handlingových služeb. Handlingový agent absolvoval 

seznamovací výcvik, je seznamem s platnými předpisy a je důkladně proškolen 

v oblasti provozních postupů. Handlingový agent je také seznámen se souvisejícími 

provozními riziky a zásadami bezpečnosti.  

 

1.4. Všeobecné letectví 

 

V této práci jsou lety všeobecného letectví (GA) myšleny soukromé lety, business 

lety, VIP lety, výcvikové lety, v určitých situacích i sanitní lety. Lety vykonávané 

ultralehkými letouny, letouny pístovými, jedno i vícemotorovými. Letouny s 

proudovými i turbovrtulovými motory do hmotnosti 5,7t a rozpětí křídel do 20m.  

 

1.5. Odbavovací plocha 

 

Vymezená plocha na pozemním letišti určená k umístění letadel pro nastupování 

nebo vystupování cestujících, nakládání nebo vykládání pošty a zboží, pro jejich plnění 

pohonnými hmotami, parkování nebo údržbu. [10] 

 

1.6. Pohybová plocha 

 

Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel sestávající z provozní 

plochy a odbavovací plochy. [10] 
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1.7. Provozní plocha 

 

Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel s výjimkou odbavovací 

plochy. [10] 

 

 

 

2. Analýzy současného stavu 

 

 

2.1. Cíl analýzy 

 

Popsaní systému odbavení letadel všeobecného letectví včetně business letů a 

výcvikových letů. Uvést nedostatky a možnosti vedoucí ke zlepšení stávajícího 

systému. Informovat o statistikách provozu na letišti v Mošnově za rok 2012.  

 

2.2. Handlingové služby na letišti v Mošnově 

 

Letiště Leoše Janáčka je využíváno pro pravidelné lety, charterové lety, VIP lety, 

soukromé lety, výcvikové lety atd. Do odbavení letadel GA budu ve své práci 

započítávat soukromé lety, VIP lety, výcvikové lety letounu o hmotnosti do maximálně 

5,7t. (viz definice všeobecného letectví). 

 

Odbavení letadel a cestujících všeobecného letectví se uskutečňuje na letišti Leoše 

Janáčka v Mošnově po celý den 24h a 365 dnů v roce. Handlingový agent, který 

dostane přílet letadla GA na starosti, postupuje v souladu s vnitřními předpisy letiště, 

tak aby splnil veškeré požadavky provozovatele nebo posádky. V zásadě existuje 

několik informačních kanálů, pomocí kterých se handlingový agent dozví, jaké služby 

bude přilétávající letadlo vyžadovat. Pokud společnost nebo letoun jako takový přilétá 

na letiště často, alespoň jednou týdně, pak má většinou provozovatel podepsanou 

smlouvu s letištěm, která mu zajišťuje pravidelný handlingový servis a využívá přesně 
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specifikovaných služeb, které mu letiště nabízí. Dalším komunikačním kanálem je e-

mail nebo telefonní hovor. Pověřený pracovník handlingu zpracuje požadavky, které 

obdrží před příletem letounu, tak aby po příletu byly veškeré objednané služby 

připraveny. Zvýší se tím přepravní komfort cestujícím, odpadají časové prodlevy 

s řešením požadavků. Další možností jak získat informace nutné k odbavení letadla na 

zemi, je komunikační frekvence handlingového oddělení. Posádka přilétávajícího 

letounu se s handlingovým oddělením spojí pomocí vysílačky a sdělí své požadavky. 

Handlingový agent má většinou dostatek času na zajištění požadovaného servisu pro 

přilétající letadlo tak, aby byl zachován komfort pro cestující a pro posádku. Poslední a 

také nejméně populární možností je neohlášený přílet nebo neohlášené požadavky na 

handlingové služby před samotným příletem letadla. V takovém případě může dojít k 

 velkému časovému prodlení a je ovlivněn komfort cestujících. Pokud je handlingový 

agent informován o handlingových požadavcích přilétávajícího letadla dostatečně 

v předstihu, pak mu zajistí požadovaný servis v čas.  

 

Na letišti v Mošnově nejsou handlingoví agenti rozděleni tak, aby se vždy starali o 

jednu cílovou skupinu letadel. V mnoha případech nemá handlingový agent na starosti 

jedno přilétávající letadlo, ale v reálném provozu se stává, že handlingový agent 

provádí servis i několika letadlům současně. To jak letadlům stejné kategorie tak i zcela 

odlišným typům s jinými požadavky a různými místy ke stání. Tato situace ovšem 

zvyšuje požadavky na handlingový personál letiště, zvyšuje bezpečnostní rizika spojená 

s handlingovým servisem. Také se snižuje cestovní komfort cestujícím tím, že 

v některých případech posádka s cestujícími čeká, až se dostanou na řadu. Zvyšuje se 

riziko chyby, které na sebe berou handlingoví agenti za těchto podmínek.  

 

Handlingový servis, který poskytuje provozovatel letiště letadlům, je široké 

spektrum činností, které musí letiště prostřednictvím handlingového agenta zajistit. 

Jedná se o placenou službu a tudíž cestující i posádka vyžadují nejvyšší kvalitu. 

V případě mošnovského letiště, bylo dosaženo úrovně, která se za daných podmínek 

nedá příliš vylepšit. Ze zpětné vazby od posádek a cestujících, je známo, že úroveň 

kvality služeb poskytovaných letadlům všeobecného letectví, je v porovnání s jinými 

mezinárodními letišti nízká.  
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Existuje několik možností jak zefektivnit a zvýšit úroveň poskytovaných služeb na 

letišti v Mošnově. V následujících kapitolách se zaměříme na současnou úroveň 

poskytovaných služeb.   

 

2.3. Popis handlingového odbavení business a soukromých letů 

 

Na základě informací o přilétávajícím letadle, jako je jeho velikost, počet 

cestujících, požadavků posádek na servis atd., vedoucí provozu letiště rozhodne o 

umístění letounu na odbavovací plochu a přidělí mu  příslušný vjezd. Další faktory, 

které ovlivňují přidělení místa pro odbavení, mohou být například očekávaný provoz, 

manévrovací schopnosti letadla, kapacita odbavovací plochy, směr větru, bezpečnost 

cestujících, křížení toků cestujících při nástupu a výstupu z letadla, předpokládaná doba 

stání a odbavení, rozmístění dalších parkujících letadel, charaktery letu aj. Vedoucí 

provozu letiště provádí přidělování místa a vjezdů pro stání letadla pomocí 

informačního systému ALS (Systém ALS umožňuje sdílet informace o přidělené 

odbavovací ploše, místu stání a vjezdu na toto místo s pracovníky řízení letového 

provozu na letišti. Pracovníci sdělí posádce pomocí vysílačky informace o místu stání 

na odbavovací ploše).  

 

Centrální odbavovací plocha je určena primárně pro odbavení pravidelných, 

charterových, soukromých, business a výcvikových letů. Pokud to provoz dovoluje, je 

možno postavit letadla GA i na stání určená pro letadla nad 5,7 tuny a to v případech, 

kdy předpokládaná doba stání nepřesáhne 1 hodinu. Letadla GA mohou v případě 

zaplnění kapacity centrální odbavovací plochy využít i odbavovací plochu GA v severní 

části letiště. Tato plocha je ovšem vyjmuta z SRA a je poměrně vzdálená od příletového 

a odletového terminálu. To jí z hlediska logistiky a komfortní přepravy cestujících činí 

špatně využitelnou. Plocha se tedy využívá pouze v kritických situacích při plném 

obsazení centrální odbavovací plochy. Dále na odbavovací ploše GA platí určité 

regulace v omezení maximálního rozpětí křídel pro pojíždějící letadla. Limit je 

nastaven na maximální rozpětí křídel 20m. Pohyb na odbavovací ploše schvaluje 

provozovatel letiště. Pilot musí dostat souhlas k využití této plochy. Pohyb na 

odbavovací ploše GA a navedení letadla na místo stání, stejně jako na centrální 

odbavovací ploše je řízen maršálem a za pomocí follow me auta. Pokud byly předem 

známy veškeré požadavky, tak přidělený pracovník handlingu zajistí odbavení 



14 
 

cestujících bez zbytečného zdržení. Nezaleží, na jaké odbavovací ploše se bude letoun 

nacházet. Handlingový agent je také zodpovědný za vyzvednutí cestujících a posádky 

z příletové/odletové haly. Handlingový agent zajistí bezpečnostní, pasovou, popřípadě 

celní kontrolu posádky a cestujících. Pokud handlingový agent neobdržel žádné 

informace předem, pak postupuje v souladu s požadavky posádky a platnými předpisy 

letiště.  

 

Nejčastější požadavky posádek: 

 

1. Zajištění a doplnění paliva. 

 

2. Zajištění cateringu. 

 

3. Zajištění odvozu a ubytování cestujících nebo posádky. 

 

4. Odbavení zavazadel a cestujících. 

 

5. Zajištění dalších požadavků. 

 

 

Pokud posádka požaduje doplnění paliva, handlingový agent ji informuje o 

dodavatelích poskytujících palivo na letišti a o jejich cenách. Jestliže si posádka zvolí 

dodavatele, handlingový agent ho informuje o požadovaném množství paliva, způsobu 

doplnění paliva a způsobu platby za palivo. Jestli si posádka objedná catering, tak 

handlingový agent zaeviduje objednávku, tu přepošle dodavateli cateringu a sjedná 

způsob platby. Domluví místo a čas předání objednaného cateringu. Pokud se jedná o 

malé množství cateringu, handlingový agent ho sám doručí posádce. Posádka mu 

potvrdí převzetí v dodacím listu. Dalším častým požadavkem je požadavek na odvoz 

z letiště, popřípadě požadavek na zajištění ubytování pro posádku nebo cestující. 
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Handlingový agent sjednává odvoz z letiště u firem poskytující přepravu z a na letiště. 

Handlingový agent nabídne možnost vyfakturování veškerých služeb spojených 

s ubytováním a odvozem z a na letiště přímo do konečného účtu za poskytnutý 

handlingových služeb. 

 

 S dalšími požadavky, se kterými se handlingový agent setkává, jsou např. zajištění 

úklidu paluby letadla, toilet service, přistavení GPU, zajištění odmrazování atd. Pokud 

jsou požadovány některé z těchto služeb, pak se handlingový agent spojí s jednotlivými 

složkami na letišti, které tento typ služeb zajišťují a zprostředkuje jejich využití. Dalším 

požadavkem může být servis letounu. Na letišti sídlí opravárenská firma letadel. 

Handlingový agent má možnost sjednat přetah, nebo hangárování letounu a požadovaný 

servis. Před odletem může handlingový agent zajistit cestujícím VIP salonek 

s občerstvením v odletové hale. Posádce vytiskne letovou dokumentaci a přiloží 

aktuální informace o počasí, NOTAMech, informace o slotech a jiné důležité provozní 

informace. Dále vystavuje účet o provedených handlingových službách. Pokud si to 

posádka přála, tak handlingový agent přidává do konečné faktury i faktury spojené 

s ubytováním, odvozem, hangárováním letadla, servisem aj. Na letišti v Mošnově může 

klient využívající handlingových služeb platit pomocí kreditní karty, hotově v české 

nebo jiné volně směnitelné měně. Lze se domluvit i na jiné možnosti placení. 

Handlingový agent v časovém předstihu informuje o plánovaném odletu pracovníky 

plochy, kteří zajistí odpojení GPU a ukončení dalších služeb. Handlingový agent také 

zajistí bezpečnostní odbavení cestujících a jejich zavazadel, dopravu k letounu a dohlíží 

na nastoupení cestujících. V případě zájmu posádky vysílá zprávu MVT a kontaktuje 

provozovatele o odletu letounu.  

 

2.4. Servis poskytovaný výcvikovým letům 

 

 Další kategorie, která se řadí do všeobecného letectví, jsou výcvikové lety. 

Handlingové služby poskytované výcvikovým letům se liší od handlingu 

poskytovanému soukromým nebo business letům tím, že výcvikové lety se provádí bez 

cestujících. Tudíž odpadají služby jako je catering, toilet service atd.  Výcvikový let je 

ovšem specifický jinými požadavky, které vznášejí posádky vůči handlingovým 

agentům. Piloti výcvikových letů spolu s instruktory tráví na letišti delší dobu, kdy 

dochází k několika přistáním a odletům během dne. Letounům je častěji doplňováno 
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palivo a posádka tráví delší čas na zemi, kde vyhodnocuje průběh letu apod. Proto je 

požadováno dostatečně kvalitní a vybavené zázemí pro posádky. V případě letiště 

v Mošnově je všem posádkám dohromady k dispozici jedna odpočinková místnost 

s počítačem a křesly, kde se mohou pilot připravovat na další let nebo si odpočinout 

mezi lety. Občerstvení pro posádky není zajištěno. Dalším problémem je vzdálenost 

posádkové místnosti od míst stání určených pro výcvikové lety. Pokud se posádka 

potřebuje dostat k letounu, vždy musí být eskortována handlingovým agentem. Pokud 

bude posádka chtít opustit místnost určenou k odpočinku a dostat se do odletové haly 

letiště, popřípadě mimo letiště, musí ji handlingový agent pustit ven. Vzdálenosti od 

letadla po příletovou halu, odletovou halu, k bezpečnostní kontrole a následně zpět 

k letadlu, nebo do místnosti určené pro posádky jsou v řádech stovek metrů a ve větší 

části této trasy musí posádku doprovázet handlingový agent. Vzniklá časová ztráta pro 

posádku a pro handlingového agenta je přinejmenším obtěžující. V praxi dochází 

k situacím, kdy handlingový agent musí volit mezi požadavky jednotlivých posádek, 

jelikož z kapacitních důvodů, nemůže vyhovět všem. I v případě výcvikových letů se 

nabízí několik způsobů řešení této situace, tak aby bylo dosaženo lepšího komfortu pro 

posádky a zkrátili se časy a vzdálenosti mezi jednotlivými událostmi v systému.  

 

3. Nevýhody stávajícího systému odbavení GA 

 

Odbavení letadel všeobecného letectví na letišti Leoše Janáčka v Mošnově má 

několik nedostatků. Jedním z hlavních faktorů je nedostatečná kapacita odletových hal 

ve smyslu soukromí pro VIP cestující. Letiště nemá speciální prostory pro odbavení 

business cestujících, cestující soukromých letů. Všichni musí projít stejným odbavením 

jako cestující běžných linek. Business cestující nemají k dispozici vlastní odbavovací 

halu, nebo prostory pro čekání. Cestující běžných letů mohou přijít do kontaktu 

s cestujícími privátních letů, což v některých situacích je pro privátní cestující 

nepřípustné.  

 

Velice problematické je umísťování soukromých letadel na hlavní odbavovací 

ploše. V letních měsících, v době špičky, je tato plocha plně vyžita letadly typu B737 a 

A320. To samo o sobě dává letadlům malý prostor pro manévrování. Pro letadla 

všeobecného letectví jsou vyhrazeny krajní prostory centrální odbavovací plochy. (Obr. 

3.1, zvětšený obrázek je součástí přílohy) Pokud je letoun schopen využít této plochy ke 
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stání, vystává další problém. Problém s odbavením cestujících a jejich zavazadel. 

Handlingový agent musí zajistit bezpečnou přepravu cestujících, posádky a zavazadel 

z letadla do odbavovacího terminálu a zpět. V průběhu letních měsíců kdy se na 

odbavovací ploše centrál pohybuje velké množství letadel, techniky a jiných 

cestujících, musí handlingový agent zabránit promíchání cestujících z různých příletů a 

odletů mezi sebou. Musí dbát o bezpečnost cestujících a posádek. Cestující a posádky 

se do přiděleného gatu a z něj k letounu dostávají pěšky nebo mikrobusem. Problém 

nastává při plném obsazení odbavovací plochy centrál, nebo nemožnosti využití 

mikrobusu, kdy cestující musí urazit vzdálenost až 150 metrů, než dojdou k příletové 

hale. Tímto se snižuje komfort přepravy cestujícím. Zvyšuje se bezpečnostní riziko a 

zatížení kladené na handlingového agenta, který je danému letadlu přidělen. Dalším 

problémem je přidělování handlingových agentů jednotlivým letadlům. Pokud se chystá 

přiletět na letiště více letounů v rozmezí krátkého časového intervalu, pak jednotliví 

agenti mohou obsluhovat více letadel současně. Tím se zvyšuje riziko zpoždění letů, 

snižuje se komfort cestujících a zvyšuje se riziko bezpečnosti. 
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Obr. 3.1. Tok cestujících při odbavení GA. 
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Na obrázku (Obr. 3.1.)  je vidět půdorys odbavovacích hal, jak příletové, tak 

odletové. Červenými šipkami je vyznačen tok cestujících, kteří odlétají. Zelenými 

šipkami je vyznačen tok cestujících, kteří přilétají. Smyslem tohoto obrázku je ukázat 

přibližné směry toku cestujících, které musí cestující absolvovat, pokud je jejich letadlo 

parkováno na místech určených pro letadla všeobecného letectví a to za předpokladu, že 

nebude k dispozici minibus. Celá příletová a odletová trasa, kterou cestující absolvují, 

se počítá v řádech stovek metrů. Pokud cestující využije letištního salónku pro VIP a 

business klientelu, tak se mu k trase započítá ještě vzdálenost několik desítek metrů do 

druhého patra, kde je salónek situován.  

 

3.1. Shrnutí problémů stávajícího systému odbavení GA 

 

U stávajícího systému odbavení letadel všeobecného letectví se vyskytují 

následující nedostatky v kvalitě odbavení, bezpečnosti provozu atd.: 

 

2. Malý prostor pro parkování letadel na odbavovací ploše centrál. 

 

3. VIP cestující nemají vlastní gate nebo terminál pro odbavení. 

 

4. VIP cestující nemají potřebné soukromí. 

 

5. Privátní cestující jsou příliš vzdálení od příletové/odletové haly. 

 

6. Palubní personál je příliš vzdálen od handlingového oddělení. 

 

7. Může docházet k promíchání cestujících z jednotlivých odbavení. 
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8. Ve špičce dochází k prodlení a časové ztrátě v důsledku vytíženosti letištního 

personálu jinými lety. 

 

9. Odbavení zavazadel VIP cestujících probíhá současně s odbavení zavazadel 

cestujících běžných linek a tím dochází k časové ztrátě. 

 

10. Neosobní jednání a kontakt s klienty.   

 

 

               

3.2. Návrh řešení stávající problematiky odbavení GA 

 

Dispoziční a technické parametry příletové a odletové haly nedovolují 

optimalizovat systém odbavení privátních cestujících. Proto mohou být navrhnuty 

varianty vylepšení stávajícího systému, nebo může být navrhnut zcela nový systém 

odbavení letadel všeobecného letectví. 

 

Možný vznik nového handlingového oddělení na letišti v Mošnově, vznik tohoto 

oddělení by řešil některé nedostatky, toto oddělení by bylo součástí stávajícího systému 

odbavení letadel. Pracovníci v tomto novém oddělení, by se výhradně starali o odbavení 

VIP, soukromých a cvičných letů, tak by byl pro jeden daný let přidělen jeden 

pracovník, který by ho měl na starosti. Toto opatření by vedlo k větší časové vytíženosti 

stávajících zaměstnanců, popřípadě by bylo nutné přijmout do pracovního poměru 

zaměstnance nové. Řešení není optimální a není jasné, jestli by se zvýšení nákladů 

projevilo na kvalitě služeb a jestli by stoupla poptávka po těchto službách. Opatření by 

nesplnilo požadavky na soukromí, nesnížilo by dobu potřebnou pro odbavení a 

nezmenšilo vzdálenosti mezi letadly a odbavovacími halami.  

 

Dalším řešením stávající situace by mohlo být vybudování nového terminálu, 

sloužícího pro odbavení soukromých a výcvikových letů. Vybudování tohoto terminálu 

by se mohlo realizovat v blízkosti centrální odbavovací plochy a stávající odletové haly 

(Obr. 3.2.). Na tomto místě by letiště mohlo postavit malý terminál s odbavovací 
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plochou pro všeobecné letectví. V tomto návrhu se skrývají velké finanční investice, jak 

do výstavby nového terminálu, tak i do úpravy odbavovacích ploch a příjezdových 

komunikací. Pravděpodobně by došlo k vyčlenění stávajících, nebo zaměstnání nových 

pracovníků, kteří by se orientovali pouze na odbavování letedel všeobecného letectví.  

 

 

 

 

Obr. 3.2. Možné místo pro vybudování GA terminálu. 

 

 

Jedním z řešení je i spolupráce letiště se soukromým investorem, který by se 

finančně podílel na výstavbě odbavovacího terminálu pro všeobecné letectví v 

Mošnově. Po dokončení výstavby by se podílel na provozu terminálu ve spolupráci 

s letištěm, nebo by mu letiště odvádělo procenta z utržených peněz a tím mu splácelo 

vstupní investici do odbavovacího terminálu. Toto by bylo pro letiště jistě zajímavé, 

ovšem tomuto to řešení by musela předcházet dlouhá jednání a hledání strategického 

partnera. Celková finanční náročnost projektu, by se odvíjela od velikosti projektu 

samotného, od vstupní výše investice investora a také jakým způsobem by docházelo 

k vyrovnání pohledávky vůči tomuto investorovi. Tento způsob by si vyžádal složité 

finanční, právní a další analýzy. Nevýhodou tohoto projektu by byla i časová náročnost 

celého řešení. 

 

Možným řešením by mohla být spolupráce s některou již působící firmou na letišti 

v Mošnově, která má vhodné kapacity a nabízí takové podmínky, které by alespoň 

z části řešili stávající problémy s odbavením letadel všeobecného letectví. Tento model 

spolupráce by byl pro letiště finančně přijatelný a řešil by překlenovací období mezi 

stávajícím systémem a popřípadě výstavbou nového odbavovacího terminálu pro 

všeobecné letectví v Mošnově.  
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V následujících částech práce se budu věnovat právě tomuto řešení a to navrhnutí 

spolupráce mezi provozovatelem letiště a soukromou firmou, která má k dispozici 

kapacity, prostředky, vhodné k vylepšení stávajícího systému odbavení letadel 

všeobecného letectví na letišti v Mošnově. Budu se snažit navrhnout rámec spolupráce 

a systémové požadavky tak, aby tento projekt bylo možno uskutečnit v reálném 

provozu na letišti v Mošnově.  

 

4. Statistiky provozu na LKMT za rok 2012 

 

V následujících statistikách uvidíme kolik procent ze všech přilétávajících a 

odlétávajících letadel tvoří letadla všeobecného letectví. Nesmíme zapomenout zmínit, 

že na letišti v Mošnově mají své zázemí tři firmy, které se zaměřují na všeobecné 

letectví. Tyto firmy jsou: Elmontex Air, Let´s Fly a Aeroklub Ostrava. Elmontex Air se 

věnuje výcvikovým letům na ULL, výcviku soukromých pilotů PPL(A), vyhlídkovým 

letům, aero taxi letům, , vakcinačním letům, výsadkovým letům, propůjčuje letadla 

pilotům a věnuje se dalším leteckým pracím. Společnost Let´s Fly má podobnou škálu 

působení v letectví, navíc poskytuje výcvik na vícemotorových letounech, lety podle 

přístrojů, typové kvalifikace na letoun L410 aj. Aeroklub Ostrava se věnuje 

vyhlídkovým letům a pronajímání letadel. Lety letadel těchto společností jsou 

provozovány z odbavovací plochy Let´s Fly. Tato odbavovací plocha není součástí 

SRA a není řízena maršálem. Letadla na této ploše nepodléhají řízení ze strany VPL 

letište a servis jim nezajišťují handlingový agenti letiště. Letadla na odbavovací ploše 

Let´s Fly se řídí provozní příručkou odbavovací plochy Let´s Fly. Odlet a přílet na tuto 

plochu je možný pouze s povolením provozovatele. Letadla těchto společností nebo 

letadla provozovaná pod hlavičkou těchto společností, neplatí standardní handlingové 

poplatky apod. Tyto společnosti platí paušální poplatek za využívání odbavovací plochy 

Let´s Fly. Dále tyto společnosti platí dohodnutou přistávací taxu letišti Mošnov za 

každý provedený přílet. Tato taxa je kompromisním řešením mezi letištěm a těmito 

firmami, vzhledem k tomu, že tyto firmy mají objemy přepravy kolem 1000 pohybů za 

rok, tudíž jim letiště účtuje nižší ceny než jiným společnostem.  

 

 

 



23 
 

 Počet letadel vlastněných společností Elmontex Air: 7 

 

 Počet letadel vlastněných společností Let´s Fly: 1 

 

Tyto společnosti si ovšem pronajímají další různé typy letadel v různých počtech za 

rok a využívají je ke svým potřebám v oblasti leteckého výcviku, aerotaxi atd.  

 

 

Počet pohybů letadel za rok 2012 u společnosti Elmontex Air a Let´s Fly: 

 

 

 

Obr. 4.1. Počty příletů a odletů společností Elmontex Air a Let´s Fly. 

 

 

Objem pohybů letounů Aeroklubu Ostrava je ve srovnání s ostatními firmami, které 

odbavovací plochu využívají zanedbatelný. Odbavovací plochu využívají i soukromí 

vlastníci letadel a to se souhlasem provozovatele plochy. Nás ovšem zajímají počty 

pohybů letadel všeobecného letectví, které nelétali pod hlavičkou provozovatelů 

Elmontex Air nebo Let´s Fly.  

 

 

 

Název firmy: Počet pohybů letadel: Využívané typy letadel:

Elmontex Air 917 C172,C152,C303, AN2. ULL

Lets Fly 1121 C172,C152,PA34, SR22, SR20, ULL

Celkem: 2038
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Obr. 4.2. Graf celkového počtu pohybů letadel v roce 2012. 

 

 

Pohybem se myslí přílet a odlet jedno konkrétního letadla na letiště v Mošnově. 

Celkový počet pohybů letadel za rok 2012 činil 9195 pohybů (Obr. 4.2.). Pohyby byly 

roztříděny podle charakteru letu jednotlivých letů. Viz tabulka: 
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Obr. 4.3. Tabulka celkového počtu příletů a odletů na letišti v Mošnově za rok 

2012. 

 

 

Jak je zaznamenáno v tabulce statistiky pohybů na letišti v Mošnově za rok 2012, 

tak největším počtem pohybů se na celkovém počtu podílejí výcvikové lety. Musíme 

ovšem připomenout, že z 85% jsou tyto lety tvořeny letadly provozovány společnostmi 

sídlícími na letišti v Mošnově. Takže pro výcvikové organizace, které provádějí 

tréninkové lety na letiště v Mošnově, připadá cca 15% z celkového počtu výcvikových 

pohybů za rok 2012, což je cca 350 pohybů za rok. (Obr. 4.3.) 

 

V tabulce nejsou zahrnuti všichni provozovatelé, kteří vykonávali výcvikové lety 

na letišti v Mošnově, je v ní zahrnuto 90% všech provozovatelů.   

 

 

 

Typ letu: Počet:

Výcvikový let 2492

Komerční let nepravidelný 2012

Komerční let pravidelný 1710

Privátní let 997

Obchodní let GA 530

Pošta 502

Státní let 198

Přelet 188

Technické mezipřistání pax 182

Technický let JAT/Lakovna 150

Cargo 68

Vojenský let 51

Sanitní let 48

Diverze 23

Kalibrační let 12

Technické mezipřistání cargo 12

Zálet 12

Policie 8

Celkem: 9195



26 
 

 

Obr. 4.4. Vybraní provozovatelé výcvikových letů (sídlo mimo letiště) – počet 

pohybů. 

 

 

Jak je možno vidět v tabulce (Obr. 4.4), tak privátní, výcvikové a obchodní (VIP) 

lety společně se sanitními lety tvoří nezanedbatelné procento všech pohybů na letišti 

v Mošnově. Pokud jsme v předchozích kapitolách hovořili o nutnosti zlepšení úrovně 

kvality poskytovaných služeb letadlům ze skupiny všeobecného letectví, tak právě 

následující statistiky nám dávají za pravdu. Vzhledem k  objemu počtu pohybů letadel 

všeobecného letectví na letišti v Mošnově, je stávající systém odbavení letadel 

všeobecného letectví z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Pokud budeme věřit 

v celkové zvyšování objemu přepravy na letišti v Mošnově, pak se nedostatky 

odbavovacího systému pro všeobecné letectví a výcvikové lety budou projevovat stále 

častěji a to přímo úměrně ke stoupajícímu počtu pohybů ve všech kategoriích.  

 

 

Výcvikové lety: Počet pohybů:

Flying Academy s.r.o. 168

F AIR , spol. s r.o. 94

Piper OK a.s. 20

DSA  a.s. 18

Aviatický klub, s.r.o. 6

Letecká škola BEMOAIR s.r.o 6

AEROKLUB FRÝDLANT N.O. 4

Žilinská univerzita v Žilině, 4

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY 2

AEROKLUB OSTRAVA 2

Aeroklub Šumperk,občanské sdružení 2

AVIATICKÝ KLUB,s.r.o. 2

LET ŠKOLA FRÝDLANT N.O.s.r.o. 2

MAMBA AIR 2

ULAS ÚSTÍ NAD LABEM 2

Východočeský aeroklub Pardubice 2

Celkem: 336
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Obr. 4.5.  Nejčastější provozovatelé VIP – soukromých letů za rok 2012. 

 

 

V tabulce soukromých letů (Obr. 4.5), nejsou uvedeny lety provozovatelů 

Elmontex Air a Let´s Fly. Tabulka obsahuje seznam provozovatelů soukromých letů na 

letišti v Mošnově, je v ní zahrnuto cca 58% ze všech soukromých příletů a odletů. 

Zbylých 40% je rozděleno mezi společnosti Elmontex, Let´s Fly a mnoho dalších 

provozovatelů, kteří letiště v Mošnově v roce 2012 navštívili. Vzhledem k nízkému 

počtu pohybů nebyli tito provozovatelé zahrnuti do tabulky.  

 

4.1 Počet odbavených cestujících na letišti v Mošnově v roce 2012 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny statistiky, týkající se počtu odbavených 

cestujících na letišti Leoše Janáčka v Mošnově za rok 2012. Zaměříme se na odbavené 

cestující ve všeobecném letectví. Počet cestujících, kteří využili soukromého nebo VIP 

letu na letiště v Mošnově je 3483 což je něco málo přes 1% z celkového počtu 328563 

cestujících, kteří byli odbaveni na letišti Leoše Janáčka v Mošnově za rok 2012. 

Tabulka (Obr. 4.1.1.) zobrazuje vybrané business provozovatele a počet jimi 

přepravených cestujících. 

 

 

 

VIP- soukromé lety: Počet pohybů:

BROSE Fahrzeugteile GmbH Co KG, Coburg 196

QUEEN AIR 142

'WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN 136

EURO JET INTERCONTINENTAL LIMITED 77

Silesia Air s.r.o. 72

NetJets-Transportes Aereos, S.A. 56

OPERA JET s.r.o. 48

ABS Jets,a.s. 40

International JetClub Limited 18

AEROTAXI s.r.o. 15

SKY TAXI sp. z. o.o. 12

Celkem: 812
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Obr. 4.1.1. Počet přepravených cestujících v GA. 

 

 

 

Obr. 4.1.2. Celkový počet odbavených cestujících za rok 2012 v Mošnově. 

 

 

 

Obr. 4.1.3. Procentuální zastoupení cestujících za rok 2012. 

 

Problematika handlingových služeb pro všeobecné letectví na letišti v Mošnově se 

týká 1% cestujících a 44% z celkového počtu pohybů letadel na letišti. Pokud vše 

VIP- soukromé lety: Počet cestujících:

BROSE Fahrzeugteile GmbH Co KG, Coburg 1009

'WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN 387

EURO JET INTERCONTINENTAL LIMITED 358

QUEEN AIR 267

Silesia Air s.r.o. 209

NetJets-Transportes Aereos, S.A. 115

SKY TAXI sp. z. o.o. 103

ABS Jets,a.s. 94

OPERA JET s.r.o. 88

AEROTAXI s.r.o. 20

International JetClub Limited 1

Celkem: 2548

Kategorie letů: Počet cestujících:

Komerční lety - nepravidelné 278368

Komerční lety - pravidelné 42815

Diverze, tranzitní, státní lety.. 3897

Privátní lety 2085

GA obchodní lety 1398

Celkem: 328563

85% 

13% 

1% 
1% 

0% 

Cestující na LKMT v roce 2012 

Komerční lety - nepravidelné 

Komerční lety - pravidelné 

Diverze, tranzitní, státní 
lety.. 

Privátní lety 

GA obchodní lety 
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vztahujeme ke statistikám z roku 2012. Součástí přílohy je porovnání odbavených 

cestujících ze rok 2011 a 2012.  

 

5. Nový poskytovatel handlingových služeb na letišti 

v Mošnově 

 

 

5.1. Vymezení působnosti nového handlingového agenta 

 

V předchozích kapitolách jsme vybrali jako vhodné řešení to, které by dosáhlo 

tíženého zlepšení úrovně poskytovaných handlingových služeb v oblasti odbavení 

letadel všeobecného letectví. Kladně se jeví spolupráce s  externí soukromou firmou. 

Tato externí firma by se měla podílet na odbavování letadel všeobecného letectví 

včetně VIP a výcvikových letů. Tím pádem snížit zatížení centrální odbavovací plochy 

v letních měsících a snížit požadavky na handlingové agenty, kteří se mohou naplno 

věnovat pravidelné a nepravidelné osobní přepravě cestujících a nákladu. Spolupráce 

s externí firmou by měla vést ke zvýšení standardu poskytovaných služeb v oblasti 

odbavení všeobecného letectví. Abychom dosáhli tíženého zlepšení stávající situace, je 

potřeba nastavit systém kvality, podle kterého se bude odbavení všeobecného letectví 

řídit. V následujících kapitolách se budeme zabývat požadavky na kvalitu 

poskytovaných služeb, zmíníme nutné vybavení pro vykonávání odbavení letadel 

všeobecného letectví. Vymezíme rámec spolupráce mezi letištěm a externí firmou, 

nastavíme pravidla a podmínky pro bezpečné a spolehlivé poskytování služeb v rámci 

všeobecného letectví.  

 

Navrhovaná spolupráce mezi letištěm a externí firmou by měla být založena na 

partnerské spolupráci. Letiště není v situaci, kdy by uvažovalo o odprodání části 

handlingových služeb soukromému poskytovateli. Nabízí se tedy pouze rovina 

spolupráce nebo možnost dlouhodobého pronájmu, ve smyslu umožnění poskytování 

handlingových služeb pro všeobecné letectví soukromé externí firmě. Letiště 

v Mošnově v dlouhodobém časovém horizontu uvažuje o možnosti vybudování 

vlastního nového odbavovacího terminálu pro všeobecné letectví. Momentální finanční 
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situace letiště, ale nedovoluje tuto výstavbu zahájit. Proto se nabízí jako výhodná, 

spolupráce se soukromou firmou, alespoň v čase trvání do výstavby vlastního 

terminálu.  

 

5.2. Cíle spolupráce 

 

Forma spolupráce mezi provozovatelem letiště a novým handlingovým 

poskytovatelem služeb by měla být na takové úrovni, které zajistí následující: 

 

1. Zlepšení úrovně poskytovaných služeb pro letadla všeobecného letectví včetně 

VIP a výcvikových letů. 

 

2. Zvýšení komfortu pro cestující v průběhu odbavení. 

 

3. Větší soukromí poskytované VIP klientům. 

 

4. Vznik vhodného zázemí pro posádky letadel se zaměřením na výcvikové lety. 

 

5. Zvýšení bezpečnosti při odbavování všeobecného letectví. 

 

6. Zvýšení kvality poskytovaných služeb na centrální odbavovací ploše pro 

pravidelnou a nepravidelnou dopravu. 

 

7. Umožnění efektivnějšího nasazování handlingových agentů v systému odbavení 

letadel. 
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8. Uvolnění kapacit letiště ve prospěch pravidelných a nepravidelných letů včetně 

cagro letů.  

 

Soukromá firma by měla být schopna poskytovat handlingové služby na vysoké 

úrovni tak, aby byla schopna plnit požadavky klientů a zvýšit stávající kvalitu 

poskytovaných služeb na letišti v Mošnově. Fungování externí firmy jakožto 

poskytovatele handlingových služeb musí byt nastaveno tak, aby byla schopna plnit 

handlingové služby v dostatečném rozsahu 24h denně a 365 dní v roce. Letiště by mělo 

schvalovat provozní postupy pro odbavení letadel, cestujících a nákladu tohoto nového 

poskytovatele handlingových služeb tak, aby zajistilo dostatečnou kvalitu jeho služeb. 

Na základě provozních postupů nového poskytovatele handlingových služeb, letiště 

může umožnit poskytování handlingových služeb i třetím stranám, pokud dojde ke 

vzájemné dohodě s novým poskytovatelem.  

 

5.3. Práva a povinnosti nového poskytovatele handlingových služeb 

na letišti v Mošnově 

 

Nový poskytovatel handlingových služeb pro všeobecné letectví, business lety a 

výcvikové lety má právo vykonávat schválené handlingové služby uvedené v kapitole: 

5.8 schválené handlingové služby nového poskytovatele. Jeho povinností je vykonávat 

tyto služby v rámci platných provozních postupů a v rámci platného právního řádu. 

Nový poskytovatel handlingových služeb může tyto služby poskytovat pouze na 

odbavovací ploše určené pro všeobecné letectví (odbavovací plocha GA). Pro 

poskytování handlingových služeb na jiných odbavovacích plochách bude nutný 

písemný souhlas provozovatele letiště. Handlingový poskytovatel smí využívat letištní 

infrastrukturu nutnou k vykonání handlingových služeb a zároveň se musí řídit platným 

provozním řádem souvisejícím s využíváním letištní infrastruktury.  

 

Nový poskytovatel handlingových služeb smí poskytovat služby uvedené 

v kapitole: 5.8. Schválené handlingové služby nového poskytovatele a musí deklarovat 

úroveň kvality posykovaných služeb, která bude kontrolována letištěm v Mošnově. 

Tato úroveň poskytovaných služeb musí vést ke spokojenosti klientů a nesmí snížit 

dosavadní standard poskytovaných služeb na letišti v Mošnově. Kvalita a úroveň 
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poskytovaných služeb je popsána a kapitole: 6. Úroveň kvality poskytovaných 

schválených handlingových služeb. Pokud nový poskytovatel handlingových služeb 

nebude dodržovat nastavený standard kvality služeb, provozovatel letiště ho upozorní 

na nedostatky v kvalitě poskytovaných služeb. Pak je nový provozovatel povinen 

sjednat nápravu v co nejkratším časovém horizontu. Pokud nový poskytovatel 

handlingových služeb nebude schopen nebo se nebude řídit doporučeními a 

opodstatněnými požadavky na nápravu kvality poskytovaných služeb ze strany letiště, 

poté může letiště ustoupit od spolupráce s tímto poskytovatelem a neumožnit mu 

vykonávání handlingových služeb na letišti v Mošnově.  

 

5.4. Personál nového poskytovatele handlingových služeb 

 

Nový handlingový poskytovatel služeb musí mít k dispozici dostatečné množství 

vyškolených, profesionálně kvalifikovaných pracovníků nutných k vykonávání 

handlingových služeb v rozsahu uvedeném v kapitole: 5.8. Schválené handlingové 

služby nového poskytovatele. Zároveň musí dodržet úroveň služeb stanovenou 

v kapitole: 6. Úroveň kvality poskytovaných schválených handlingových služeb. 

Personál musí ovládat minimálně anglický jazyk slovem i písmem na dostatečné 

úrovni, která ho opravňuje k vykonávání handlingových služeb. Pracovníci, kteří budou 

svoji práci vykonávat v neveřejných prostorech letiště (SRA), nesmí mít za sebou 

kriminální minulost a musí splnit veškeré bezpečnostní požadavky a absolvovat nutná 

bezpečnostní školení, umožňující vykonávat práci v neveřejných prostorech letiště. 

Tato školení mohou provádět certifikovaná střediska k tomu určená nebo se pracovníci 

nového handlingového poskytovatele mohou zúčastnit společného školení zaměstnanců 

letiště v Mošnově.  

 

Nový poskytovatel služeb musí také dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a 

nařízení související s poskytováním handlingových služeb. S tím souvisí i nutnost 

bezpečnostního proškolení pracovníků, zavedení systému výcviku pracovníků 

provádějících bezpečnostní kontrolu cestujících, zavazadel a nákladu. Pokud 

provozovatel nebude schopen zajistit stanovenou úroveň bezpečnosti definovanou 

provozovatelem letiště, může mu provozovatel letiště zakázat poskytování 

handlingových služeb na letišti v Mošnově. Bezpečnostní složky letiště budou evidovat 

zaměstnance nového poskytovatele handlingových služeb. Podle platných předpisů  smí 
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zaměstnancům zakázat pobyt, popřípadě se vyjádřit k přístupu jednotlivých 

zaměstnanců do bezpečnostně citlivých oblastí letiště. 

 

5.5. Zodpovědnost nového poskytovatele handlingových služeb na 

letišti v Mošnově 

 

Nový handlingový agent nesmí vykonávat činnosti, které nesouvisí s poskytováním 

handlingových služeb dle kapitoly: 5.8. Schválené handlingové služby nového 

poskytovatele nedosahuje-li potřebné úrovně kvality služeb. Nový handlingový 

poskytovatel služeb nese veškerou zodpovědnost za zranění, finanční ztrátu, škody 

způsobené na letadlech, nákladu, zavazadlech a dalších věcech patřící třetím stranám 

nebo letišti, které vzniknout nezpůsobilou manipulací nebo nedodržením platných 

předpisů a provozních postupů souvisejících s poskytováním handlingových služeb na 

letišti v Mošnově. Dále je povinen se řídit platnými zákony a předpisy týkající se těchto 

veřejnoprávních vztahů. Na základě poskytování handlingových služeb, je nový 

poskytovatel povinen doložit provozovateli letiště pojistné krytí těchto služeb do výše 

stanovené provozovatelem letiště. 

 

5.6. Fungování nového handlingového poskytovatele služeb 

 

Z důvodu udržení bezpečného a bezproblémového provozu na letišti v Mošnově, je 

nový handlingový agent povinen spolupracovat s ostatními složkami působícími na 

letišti. Jedná se zejména o bezpečnostní pracovníky letiště, policejní složky ČR, 

pracovníky celního odbavení, hasiče a pracovníky řízení letového provozu včetně 

vedoucích provozu letiště, zastupujících provozovatele letiště.   

 

Nový poskytovatel handlingových služeb musí vhodně sdílet informace s ostatními 

složkami o poskytovaných službách, letové informace, informace důležité pro 

bezpečnost letového provozu a další relevantní informace. Je také povinen, na vyžádání 

ukázat dokumenty související s poskytováním handlingových služeb letištním 

autoritám. Nemusí předkládat dokumenty, které se týkají obchodního tajemství. Cílem 

této spolupráce je udržení vysoké pracovní bezpečnosti na letišti a dosažení maximální 
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koordinace v rámci provozu na letišti v Mošnově. Dále by měl nový handlingový 

poskytovatel služeb zajistit komunikační kanály vedoucí k získání informací 

potřebných k bezpečnému provedení letu, jako jsou například informace o Metarech, 

Tafech, Notamech, AIP, Slot časech apod. Nový poskytovatel handlingu na letišti by 

měl mít také možnost, za určitých předem definovaných podmínek, využívat letištní 

informační systém.  

 

5.7. Cena za služby nového poskytovatele handlingových služeb  

 

Nový handlingový agent si může nastavit cenovou politiku tak, jak uzná za vhodné, 

za předpokladu poskytování vlastního handlingového servisu, nezávisle na letišti 

v Mošnově. Pokud bude využívat služeb letiště, tak veškeré služby se budou účtovat 

pomocí ceníku handlingových služeb letiště. Je otázkou jednání mezi letištěm a novým 

handlingovým agentem, za jakých cenových podmínek bude moci využívat techniku 

letiště pro poskytování vlastního handlingového odbavení. Účtování přistávacích, 

přibližovacích poplatků atd. mimo handling letadel, se bude standardně letadlům 

účtovat podle publikovaných cen v aktuálním vydáním AIPu. Nový handlingový 

poskytovatel služeb je povinen tyto poplatky vybírat od letadel, kterým bude 

poskytovat handlingový servis a nejpozději jednou za čtvrt roku tyto poplatky zasílat 

zpět provozovateli letiště, pokud smlouva mezi novým handlingovým agentem a 

provozovatelem letiště neudává jinak.  Nový handlingový provozovatel nesmí dát 

svolení k odbavení popřípadě k odletu letounu, které nezaplatilo poplatky spojené 

s využitím letiště a služeb na letišti poskytovaných. Pokud tak učiní a ze strany 

provozovatele letounu nebude poplatek uhrazen, bude provozovatel letiště tyto poplatky 

vymáhat po handlingové provozovateli.  

 

Pokud bude nový poskytovatel handlingových služeb primárně vykonávat handling 

pro všeobecné letectví pod hlavičkou provozovatele letiště, příjme ceník služeb 

publikovaný provozovatelem letiště v Mošnově. Tak aby provozovateli letiště 

nevznikla v podobě nového handlingového provozovatele konkurence.  

 

Pokud nový handlingový agent nedodrží některé z předešlých doporučení, může mu 

provozovatel letiště zakázat poskytování handlingových služeb na letišti v Mošnově. 
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5.8. Schválené handlingové služby nového poskytovatele  

 

Následující seznam obsahuje možné služby, které může nový handlingový 

poskytovatel nabízet. Tento seznam se dělí do 10 částí podle příbuznosti jednotlivých 

služeb. Tyto služby je možno nabízet, pokud nový handlingový partner k nim získá 

veškerá nutná povolení.  

 

 

Možné služby poskytované novým handlingovým poskytovatelem: 

     

Administrativní 

zajištění: 

1. Zastupování klientů u letištních autorit 

 2. Load control, SITA zprávy, movement zprávy 

 3. Poskytování informací souvisejících s letem 

 4. Poskytování telekomunikačních služeb 

 5. Administrativa spojená s handlingem a 

uskladněním 

 6. Služby poskytované před, v průběhu a po letu 

   

Bezpečnostní 

kontroly: 

1. Bezpečnostní kontrola cestujících 

 2. Bezpečnostní kontrola posádek 

 3. Bezpečnostní kontrola zavazadel 

 4. Bezpečnostní kontrola automobilů 

   

Odbavení cestujících: 1. Check-in 

 2. Boarding cestujících 

 3. Odbavení zavazadel 

 4. Weight and Balance dokumentace 

 5. Speciální služby cestujícím 

   

Ramp handling: 1. Pozemní navádění letadel (Marshalling) 

 2. Poskytování asistence při parkování letadel 
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 3. Zajištění komunikace mezi letadlem a 

ostatními složkami 

 4. Naložení a vyložení nákladu a zavazadel 

 5. Transport cestujících a nákladu 

 6. Transport posádek 

 7. Asistence při spouštění 

 8. Toilet service 

 9. Water service 

 10. Push back 

 11. Towing letadel 

 12. Zprostředkování a transport cateringu 

 13. Naložení a vyložení cateringu 

   

Úklid/Servis letadel: 1. Vnitřní a venkovní úklid letadel 

 2. Vyhřívání a chlazení vnitřních prostor letadel 

 3. Anti-icing a De-icing letadel 

   

Plnění letadel palivem: 1. Vlastní plnění letadel palivem 

 2. Zprostředkovaní plnění letadel palivem 

 3. Zprostředkování asistence při plnění 

 4. Skladování paliv a maziv 

 5. Zprostředkování výměny/doplnění provozních        

kapalin 

 6. Skladování provozních kapalin 

   

Opravárenský servis: 1. Rutinní prohlídky a denní kontroly letadel 

 2. Speciální prohlídky letadel 

 3. Oprava letadel 

 4. Skladování náhradních dílů 

 5. Zprostředkování oprav 

   

Crew servis: 1. Asistence při přípravě letu 

 2. Walk out assistence 

 3. In-flight service / dispatch služby 

 4. Poletové služby 
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Transport: 1. Transport cestujících po letišti 

 2. Transport cestujících z a na letiště 

 3. Služby spojené s transportem zavazadel a 

nákladu 

   

Catering: 1. Zajištění cateringu 

 2. Poskytování vlastního cateringu 

 3. Skladování surovin pro přípravu cateringu 

 

 

Na základě seznamu služeb, uvedených v předchozí tabulce, rozhodne provozovatel 

letiště, jaké služby povolí novému handlingovému agentovi poskytovat. Popřípadě, jaké 

služby bude moci nový handlingový agent poskytovat ve spolupráci s handlingovým 

oddělením letiště v Mošnově.  

 

6. Úroveň kvality poskytovaných schválených 

handlingových služeb 

 

Schválené handlingové služby bude nový handlingový poskytovatel povinen 

poskytovat na úrovni zajišťující spokojenost klientů. Dodržovat platná nařízení vydané 

provozovatelem letiště a příslušným civilním leteckým úřadem. Dále postupovat 

v souladu s letištní provozní příručkou při poskytování handlingových služeb. 

Neposkytovat jiné služby, které nebyly schváleny provozovatelem letiště a uvedeny 

v seznamu poskytovaných handlingových služeb. Tyto služby bude handlingový agent 

poskytovat na odbavovací ploše pro všeobecné letectví, pokud nebude 

s provozovatelem letiště dohodnuto jinak. Maximální počet cestujících, které mu bude 

umožněno v rámci jednoho letu odbavit, bude 30. Maximální hmotnost nákladu, který 

bude moci naložit a vyložit v rámci poskytování handlingových služeb pro všeobecné 

letectví a business lety bude 200kg. Maximální rozpětí letadel, kterým bude nový 

handlingový agent poskytovat servis je 20m. 
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6.1. Změny v provozních předpisech letiště 

 

Provozovatel letiště bude nového handlingového poskytovatele služeb informovat 

písemně o změnách v nařízeních, které se týkají handlingových služeb, v dostatečném 

předstihu. Tak aby se handlingový provozovatel mohl v přechodové době, stanovené 

letištěm, těmto změnám přizpůsobit.  

 

Úroveň poskytovaných služeb bude nastavena tak, aby zajistila plynulé a bezpečné 

fungování všech operací probíhajících na letišti v Mošnově. Nový handlingový 

poskytovatel se zaváže k plnění těchto standardů a provozovatel letiště může zakázat 

handlingovou činnost poskytovateli, pokud tyto standardy nebude nový handlingový 

poskytovatel plnit.  

 

6.2. Vybavení nového handlingového poskytovatele služeb 

 

Nový handlingový poskytovatel musí disponovat vybavením a materiálem 

potřebným k bezpečnému a bezproblémovému vykonávání handlingových služeb na 

letišti v Mošnově. Toto vybavení musí být provozuschopné, k dispozici vždy, pokud 

handlingový poskytovatel poskytuje handlingové služby. Skladování a parkování tohoto 

vybavení musí být provedeno na odbavovací ploše, uvnitř odbavovacího terminálu nebo 

na jiných schválených místech. Veškerá technika, vybavení, které bude parkováno nebo 

uskladněno v areálu letiště, bude bezpečně zajištěno a nebude překážet jiným složkám 

působícím na letišti ve vykonávání jejich práce.  

 

Pokud nebude mít nový handlingový poskytovatel k dispozici potřebné vybavení 

k poskytování bezproblémového a bezpečného handlingu, provozovatel letiště mu může 

znemožnit poskytování handlingových služeb, dokud nový handlingový poskytovatel 

služeb nezjedná nápravu. Nový handlingový poskytovatel služeb může k poskytování 

služeb využívat technické prostředky ve vlastnictví provozovatele letiště a to v případě 

uzavření nájemní smlouvy na tyto prostředky. Pokud nebude uzavřena smlouva o 

spolupráci a pevně zakotveny podmínky, za kterých bude moci nový poskytovatel 

využívat technické vybavení letiště, tak mu bude toto využití prostředků letiště 

znemožněno.  



39 
 

Veškeré technické vybavení nutné k poskytování handlingových služeb v rámci 

schváleného seznamu služeb pro nového handlingového poskytovatele musí být 

povoleno provozovatelem letiště v Mošnově.  

 

6.3. Ohlašovací povinnost nového handlingového agenta 

 

Pokud dojde v důsledku poskytování handlingových služeb ze strany poskytovatele 

ke zpoždění letu, k incidentu nebo nehodě spojené s poškození cizí věci, zranění osob 

atd. Je nový handlingový poskytovatel povinen toto nahlásit neprodleně zodpovědným 

složkám na letišti v Mošnově a to bezodkladně. 

 

6.4. Provozní informace 

 

Nový handlingový poskytovatel služeb je povinen sdílet informace týkající se 

např.: pohybů letadel, počtu pasažérů, počtu zavazadel, množství nákladu atd. 

s provozovatelem letiště. Tyto informace musí provozovatel předat letištním autoritám 

nejméně jednou týdně kvůli dostatečnému dohledu ze strany provozovatele letiště 

v Mošnově. Informace týkající se samotného letu, jako jsou změny časů odletu atd., je 

povinen sdílet s řízením letového provozu a jinými zainteresovanými složkami působící 

na letišti v Mošnově, bez prodlení.  

 

Poskytovatel handlingových služeb je povinen jednou za rok poskytnout 

provozovateli letiště výroční zprávu o rozsahu, objemu poskytovaných služeb v rámci 

handlingu pro všeobecné letectví a business lety za předchozí kalendářní rok. Těmito 

informacemi bude přispívat do statistik výroční zprávy letiště. 

 

6.5. Odbavovací plocha 

 

Pokud nový handlingový poskytovatel služeb získá do nájmu odbavovací plochu, 

kterou bude využívat pro poskytování svých služeb, musí zajistit bezpečné pojíždění, 

stání, hangárování, spouštění motoru atd. Plocha musí být neustále bez překážek, které 
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mohou ohrozit bezpečnost provozu na této ploše. Povrch odbavovací plochy musí 

poskytovatel handlingových služeb neustále udržovat v provozuschopném stavu, 

pomocí vlastního vybavení nebo pomocí vybavení letiště v Mošnově. Pokud nový 

handlingový poskytovatel bude využívat technické vybavení letiště, musí být toto 

právně ošetřeno a předem vzájemně dohodnuto s provozovatelem letiště. 

 

6.6. Cestující 

 

Novému handlingovému poskytovateli je umožněno zajišťovat transport 

cestujících, zavazadel a nákladu z odbavovacího terminálu k letadlům a naopak, 

popřípadě na jiná místa letiště, ale to pouze se svolením provozovatele letiště. 

Handlingový poskytovatel musí dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a nařízení 

týkající se bezpečnostního odbavení cestujících, zavazadel a nákladu. V tomto směru 

musí obdobně postupovat při odbavovaní posádek a jejich zavazadel. Dále je povinen 

zajistit, aby nedocházelo k neúměrnému prodloužení tohoto transportu a tím pádem 

nedošlo ke snížení kvality poskytovaných služeb. Poskytování těchto služeb by nemělo 

přesáhnout hranici 10 min.  

 

Personál nového handlingového agenta musí zajistit, že přilétávající, odlétávající 

cestující v SRA nepřijdou do kontaktu s cestujícími, pracovníky, kteří neprošli 

bezpečnostní prohlídkou zajišťující vstup do SRA prostoru. 

 

6.7. Deicing 

 

Pokud bude poskytovatel handlingových služeb oprávněn poskytovat deicing 

služby letadlům všeobecného letectví a business letům, tak je povinen se řídit platnými 

provozními příručkami letiště, tomuto typu služeb se věnující. Je povinen, zajistit si 

vlastní technické prostředky k poskytování deicing služeb nebo na základě dohody 

s provozovatelem letiště využívat k těmto službám vybavení letiště. Vyškolený personál 

musí být schopný bezpečně a způsobile vykonávat tuto službu. K odmrazování letadel 

pak využívat pouze prostory v areálu letiště k tomuto určené. Doba na odmrazení 

letadla nesmí přesáhnout 15min, pokud to meteorologické podmínky dovolují. 
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V případě zhoršených metodologických podmínek nesmí odmrazení letadla trvat déle 

jak 30min. Provozovatel musí být schopen odmrazit za tuto dobu minimálně 98% 

povrchu letounu, tak aby letoun byl schopen bezpečného letu.  

 

6.8. Doplňování paliva 

 

Pokud je provozovatel handlingových služeb oprávněn poskytovat služby týkající 

se doplňování paliva letounům, tak je povinen se řídit platnými bezpečnostními 

standardy, které jsou schváleny  provozovatelem letiště a příslušnými složkami (hasiči). 

Plnění letadel palivem, musí být prováděno buď pomocí cisterny, nebo pomocí čerpací 

stanice určené k doplnění paliva. V dosahu obsluhy plnících zařízení musí být 

adekvátní hasící prostředky a personál, který vykonává plnění, musí být seznámen 

s jejich používáním. Pokud by došlo k rozlití nebo vzplanutí pohonných hmot musí být 

neprodleně kontaktováni letištní hasiči a bezpečnostní složky.   

 

Poskytovatel handlingových služeb, který bude mít v kompetenci i doplňování 

paliva, je povinen udržovat vybavení potřebné k doplňování paliva v provozuschopném 

stavu po celou dobu, kdy publikuje poskytování této služby.  

 

Kvalita poskytovaného paliva musí být v souladu s mezinárodními předpisy 

vztahující se na kvalitu paliva dodávaného letadlům všeobecného letectví a business 

letům.  

 

Handlingový agent poskytující službu doplňování paliva musí být pojištěný vůči 

jakýmkoliv materiálním, finančním a ekologickým haváriím, které v důsledku 

doplňování a skladování pohonných hmot mohou vzniknout.  

 

6.9. Poskytování vodovodního a toaletního servisu letadlům 

 

Zásobování letadel pitnou vodou musí probíhat v kvalitě dané státní normou ČSN 

757111. Zásobování se provádí pomocí cisterny. Handlingový poskytovatel této služby, 

je povinen kontrolovat kvalitu a čistotu distribuované pitné vody. Využitelnost vody se 



42 
 

pohybuje maximálně v rozsahu 8-12 hod. od naplnění cisterny, poté už voda nesmí být 

používána jako pitná voda pro zásobování letadel. Cisterny sloužící k tomuto účelu 

nesmí být využívány k jiným účelům a po 10 dnech musí být pravidelně desinfikovány.  

Handlingový provozovatel si musí vést záznamy o provedených desinfekcích cisteren, 

z důvodu hygienické kontroly.  

 

Pokud si provozovatel nebo posádka letounu přejí, tak handlingový poskytovatel 

služeb provede po příletu letadla vypouštění, proplachování, napouštění a následnou 

desinfekci toaletního systému letadla. Speciální vozidla, která se využívají k tomuto 

účelu, nesmí být využita k žádnému jinému. Obsluha těchto vozidel musí být řádně 

vyškolena dodržovat bezpečnostní a hygienické normy. Pokud dojde ke kontaminaci 

letadla nebo letištní plochy, musí obsluha neprodleně kontaktovat příslušné letištní 

složky a zařídit odstranění. 

 

 

7. Spolupráce s firmou Elmontex 

 

V předchozích kapitolách jsme se věnovali stávajícímu systému odbavení letadel 

všeobecného letectví na letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Byly popsány nutné postupy 

a byla definována určitá úroveň kvality služeb, kterou musí nový handlingový 

provozovatel dodržovat. Jako smysluplné řešení problémů týkající se zvýšení kvality 

poskytovaných handlingových služeb na letišti v Mošnově, bylo doporučeno zvolit 

cestu spolupráce s externí firmou sídlící na letišti a disponující vhodnými prostory a 

kapacitami v oblasti odbavení letadel všeobecného letectví. 

 

Firma Elmontex buduje a bude provozovat hangár s administrativními prostory, 

vhodnými k odbavení letadel všeobecného letectví a business letadel, situovaný 

v blízkosti stávající odbavovací plochy pro všeobecné letectví tzv. odbavovací plochy 

GA na letišti v Mošnově.  

 

V následujících kapitolách budou popsány technické, administrativní požadavky, 

postupy na provozování handlingových služeb firmou Elmontex. Tato činnost musí být 

v souladu s právními, provozními a technickými předpisy zabývající se danou 
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problematikou. Dále aby spolupráce mezi provozovatelem letiště v Mošnově a firmou 

Elmontex, dosáhla tíženého zlepšení kvality poskytovaných služeb v oblasti 

handlingového odbavení letadel všeobecného letectví, obchodních, privátních letů a 

výcvikových letů. Taky aby byly odstraněny dříve definované problémy a nedostatky 

při zachování bezpečnosti provozu na letišti v Mošnově.  

 

Tato spolupráce by měla probíhat na partnerské úrovni a nemělo by docházet ke 

konkurenci v rámci poskytování handlingových služeb na letišti. Provozovatel letiště by 

měl umožnit poskytování handlingových služeb společnosti Elmontex, za předpokladu 

splnění bezpečnostních a kvalitativních standardů definovaných v předchozích 

kapitolách. Tato spolupráce by v počátcích měla pomoci zlepšit odbavení a handling 

letadel všech kategorií na letišti minimálně za zvýšeného provozu v průběhu letní 

sezony.  

 

Společnost Elmontex a.s. byla založena a zapsána do obchodního rejstříku v roce 

1992 jako firma, která zajišťuje projekty, dodávky, montáže, zkoušení a uvádění 

elektrických zařízení do provozu v silnoproudé části, ale také zajišťující měření a 

regulace, a to především pro významné průmyslové subjekty v ostravském regionu. V 

roce 1994 se oblast podnikání firmy rozšířila o hotelový dům v Ostravě - Hrabůvce, 

který byl poté nově zrekonstruován a úspěšně uveden do provozu. V roce 1998 pak 

přibyly letecké služby. Letová část společnosti - Elmontex Air na začátku disponovala 2 

letadly typu Cessna 172. Ty to využívala především k letecké distribuci vakcíny proti 

vzteklině lišek na území celé České republiky. Zkušenosti z letecké distribuce vakcíny 

v České republice později společnost využila v zahraničních tendrech v Bulharsku, 

Kosovu a Chorvatsku, kde doposud opakovaně působí jako spolehlivá letecká 

společnost zajišťující tuto speciální činnost, nyní již s pěti vlastními letadly typu Cessna 

172. Postupem času přibyl do flotily dvoumotorový šestimístný dopravní letoun Cessna 

T303 Crusader, který je vhodným dopravním prostředkem pro zajišťování služby 

soukromé nepravidelné letecké přepravy osob a nákladu (Aero-taxi) po celé Evropě a 

který je také využíván k pokračujícímu výcviku pilotů a okružním letům. Elmontex Air 

dále disponuje unikátním dvouplošníkem Antonov An-2 využívaným zejména k 

výsadkům až 15 parašutistů a jedním letounem ALTO TG 912 určenému k výcviku a 

pronájmu pilotům SLZ (ULL), vyhlídkovým letům a dalším leteckým pracím. Vlastní 

letadla firma využívává k provozu v profesionální letecké škole, kde od roku 2000 

nabízí všem zájemcům o létání pilotní kurzy pod vedením zkušených instruktorů. [12] 
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Společnost Elmontex nemá žádné předchozí zkušenosti s poskytováním 

handlingových služeb. Společnost Elmontex je jedním z největších provozovatelů 

letadel na letišti. Jakožto vlastník největšího počtu letadel na letišti v Mošnově, má 

zkušenosti s handlingem svých letadel jak v rámci evropské unie tak i mimo ni. To z ní 

dělá vhodného partnera pro provozovatele letiště v Mošnově v rámci handlingové 

spolupráce. 

 

7.1. Návrh technického zázemí firmy Elmontex 

 

Společnost Elmontex umístila odbavovací budovu, která se skládá z víceúčelového 

hangáru a administrativní částí, do bezprostřední blízkosti provozní plochy a 

odbavovací plochy GA v severní části letiště (Obr. 7.1.1.). Celková zastavěná plocha se 

pohybuje kolem 1200     Jižní část hangáru tvoří dvoupodlaží, které bude sloužit jako 

odbavovací hala, administrativní část a prostory pro letovou přípravu a vedení výuky se 

zaměřením na letectví. Jižní části budovy bude také možnost ubytování pro klienty 

společnosti, piloty atd. Zbylá část budovy asi  
 

 
  budovy bude tvořit hangár.  

 

 

 

Obr. 7.1.1. Umístění hangáru firmy Elmontex na Letišti v Mošnově. 
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Společnost Elmontex počítá, že bude využívat tuto novou odbavovací halu, i jako 

odbavovací halu pro poskytování handlingových služeb a odbavení letadel všeobecného 

letectví. 

 

V dalších částech práce se budeme věnovat návrhům rozmístění technických 

prostředků a nutného vybavení, jakožto i provozním postupům, které se týkají 

poskytování handlingových služeb. Veškeré návrhy týkající se postupů při vykonávaní 

handlingových služeb, budou vycházet z předchozích kapitol, ve kterých byly 

definovány problémy dosavadního systému a také určitá úroveň kvality služeb. 

 

 

 

Obr. 7.1.2. Hangár s příjezdovou cestou v areálu letiště. [12] 
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7.2. Předpisová základna 

 

Společnost Elmontex se bude řídit vlastní provozní příručkou, ve které bude 

obsažena část vztahující se k poskytování handlingových služeb letadlům, odbavení 

cestujících a nákladu, tak i k bezpečnostním kontrolám v rámci těchto služeb.  

 

Tato příručka bude vycházet z platných předpisů: 

 

1. Provozní řád na letišti v Mošnově. 

 

2. Směrnice řízení provozu na odbavovacích plochách na letišti v Mošnově. 

 

3. IATA Airport Handling Manual v platném znění. 

 

4. Bezpečnostní směrnice platné na letišti v Mošnově. 

 

5. GROUND HANDLING INSTRUCTIONS jednotlivých leteckých společností. 

 

 

Pokud se letecká společnost, posádka nebo majitel soukromého letadla rozhodne 

využít handlingových služeb společnosti Elmontex, tak se společnost Elmontex bude 

při výkonu těchto služeb držet postupů uvedených v provozní příručce společnosti. 

Pokud bude společnost seznámena s požadavky klienta na handlingové služby, tak bude 

maximálně spolupracovat s klientem tak, aby splnila veškeré zadané handlingové 

požadavky. Poskytování těchto služeb musí být v souladu s provozní příručkou a 

platnou legislativou vztahující se k poskytování handlingových služeb na letišti 

v Mošnově.  
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Provozní příručka společnosti Elmontex bude obsahovat základní kapitoly 

popisující bezpečné poskytování handlingových služeb. 

 

Přehled kapitol týkajících se handlingu: 

 

1. Všeobecná část. 

 

2. Odbavovací terminál s odbavovací plochou. 

 

3. Load control služby. 

 

4. Odbavení cestujících zavazadel a nákladu. 

 

5. Ramp, transport cestujících, zavazadel a nákladu po provozních plochách. 

 

6. Aircraft servis, služby poskytované letadlům. 

 

7. Palivo a provozní kapaliny. 

 

8. Opravárenský servis letadlům. 

 

9. Provozní informace a servis poskytovaný posádkám. 

 

10. Catering servis. 
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11. Safety operation. 

 

12. Security. 

 

 

7.3. Odbavovací plocha společnosti Elmontex 

 

Pokud společnost Elmontex bude moci využívat celou část odbavovací plochy GA 

(Obr. 7.3.1.), tak jako ostatní provozovatelé na letišti, bude se řídit letištní příručkou. 

Odbavovací plocha sousedící bezprostředně s hangárem společnosti Elmontex o 

rozměrech cca 100m*25m bude výhradně sloužit pro letadla společnosti Elmontex a 

letadla jejich smluvních partnerů. Tato plocha bude v pronájmu společnosti Elmontex. 

V tomto prostoru bude spouštění motorů, pojíždění a stání letadel probíhat plně 

v kompetenci maršála společnosti Elmontex. Společnost Elmontex plně zodpovídá za 

škody způsobené v tomto prostoru.  

 

Dá se říci, že společnost Elmontex bude využívat cca 50% prostoru odbavovací 

plochy, zbylá část bude sloužit ve prospěch ostatních uživatelů. (Obr- 7.3.2.) 
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Obr. 7.3.1. Dosavadní rozmístění stání na odbavovací ploše GA.[10] 

 

 

 

Obr- 7.3.2. Poloha hangáru Elmontex na odbavovací ploše GA. 

 

 

Stávající odbavovací plocha GA je využívána jako záložní odbavovací plocha pro 

letadla všeobecného letectví a business lety v případě plného obsazení odbavovací 

plochy centrál.  
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Dosavadní omezení pro tuto plochu: 

 

1. Maximální velikost letadla kategorie A, B. 

 

2. Maximální rozpětí křídel 20m. 

 

3. Pro navádění letadla při pojíždění, využít Follow me car. 

 

4. Pro navedení letadla k místu stání využít maršála. 

 

 

Společnost Elmontex by část odbavovací plochy bezprostředně sousedící 

s hangárem, mohla využívat podle svého uvážení na základě provozního řádu 

odbavovací plochy společnosti Elmontex, tento provozní řád musí být schválen 

provozovatelem letiště v Mošnově. Místa k stání pro letadla naproti odbavovací plochy 

Elmontex, by sloužila jako standardní místa pro stání letadel. Pokud se firma Elmontex 

dohodne na provozních podmínkách odbavovací plochy s letištěm, pak by měla převzít 

navádění letadel a přidělování míst ke stání na odbavovací ploše GA, případně na 

sousedících místech ke stání. Cílem je zvýšení bezpečnosti a zvýšení komfortu 

cestujících při poskytování handlingových služeb, jakožto i optimalizace postupu 

zaplnění plochy letadly. 
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Obr. 7.3.3. Odbavovací plocha GA s místy pro stání. 

 

 

Místa pro stání (Obr. 7.3.3.) letadel označena písmeny A-D by prioritně sloužila 

pro umístění letadel s turbínovým motorem, nejčastěji využívaná pro obchodní, VIP a 

sanitní lety. Využitím těchto míst pro tuto kategorii letadel tak, aby letouny stály přídí 

směrem k odbavovací hale, by zajistilo dostatečnou bezpečnost pro personál a ostatní 

cestující popřípadě jiné členy posádek. Letadla by po nahození motorů neohrožovala 

svými výfukovými plyny okolí za sebou (JET BLAST). Piloti by měli přehled o 

okolním pohybu na odbavovací ploše a měli by jistotu, že se za letadlem nebude nikdo 

pohybovat. To samé souvisí i s možným ohrožením kohokoliv na odbavovací ploše 

případným nasátím do motoru. Spouštění motoru na stání A-D musí být povoleno 

řízením letového provozu tak, aby nedošlo k ohrožení letadel pojíždějících na 

pojezdové ploše foxtrot za stojícími letadly.  

 

Po domluvě klienta se společností Elmontex, může klient v rámci handlingu a 

poskytování služeb s ním spojených využít pro nástup do letadla prostory hangáru (Obr. 

7.3.4.) nebo místa sousedícího s odbavovací halou. Toto by bylo možné pouze 

v případech, že to kapacitní a bezpečnostní okolnosti dovolí. Za takových okolností by 

nedocházelo ke startování motorů letadla v hangáru, ale letadlo by bylo odtaženo 

pomocí elektrického ojátka (tow-car), nebo malého tažného traktůrku do bezpečné 

vzdálenosti od hangáru nebo jiné letadlové techniky. Veškeré tyto pohyby bude 

schvalovat a provádět maršál společnosti Elmontex, za případného dozoru vedoucího 

provozu na letišti v Mošnově.  

 

A B C D 
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Obr. 7.3.4. Vizualizace možného nástupu cestujících. [12] 

 

 

Maximální kapacita odbavovací plochy GA před výstavbou hangáru firmy 

Elmontex byla 9 letadel s rozpětím křídel 20m. Po zahájení provozu firmou Elmontex 

tato kapacita klesne na 4 stání pro letadla business a VIP klientely s možností rozšíření 

o 2 stání před hangárem společnosti. Pokud se jedná o kapacitu odbavovací plochy, 

záleží jaké typy letadel, s jak velkým rozpětím křídel se budou v danou chvíli na 

odbavovací ploše nacházet. Uspořádání ostatních letadel bude v plné kompetenci 

maršála společnosti Elmontex. Veškeré pohyby na odbavovací ploše podléhají 

provoznímu řádu. Stání 2 letadel kategorie B o rozpětí 20m před hangárem Elmontex 

zobrazují obrázky (Obr. 7.3.5., Obr. 7.3.6 ). První schéma počítá s otočením letadel 

zady k hangáru, tento druh stání letadel by se mohl aplikovat pouze v případě 

zavřeného hangáru a u letadel, které nemají turbínové motory. Druhý návrh je vhodný 

pro všechny typy letadel a počítá s přistavením letadel nose-in. Poté se letadlo pomocí 

vlastní síly motoru vytočí do směru pojíždění nebo bude vytaženo do správného směru 

pomocí towing car/bar.  
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Obr. 7.3.5. Obrázek ukazuje první možnost stání. 

 

 

 

 

Obr. 7.3.6. Obrázek ukazuje druhou možnost stání. 

 

 

 

Maršál společnosti Elmontex bude navádět letadla bezpečně na místo stání 

s ohledem na vstupní, výstupní části motoru a po zaparkování letadla označí prostor 

kolem letadla kužely. Zaměří se na konce křídel a vstupy do motorů. (Obr. 7.3.7.) 
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Obr. 7.3.7. Umístění kuželů kolem 2 motorového letounu.[4] 

 

 

Prostor odbavovací plochy společnosti Elmontex, bude podléhat, jak už bylo řečeno 

provoznímu řádu odbavovací plochy společnosti Elmontex, který schvaluje 

provozovatel letiště v Mošnově. Personál handlingového agenta včetně posádek 

letounů, bude povinen nosit reflexní oblečení po celou dobu pohybu v prostoru 

odbavovací plochy. Dále podléhá nařízením platných v SRA prostorech letiště a tomu 

podřizují veškerou svou činnost. Například je povinen nosit identifikační kartu 

zaměstnavatele, zdržet se manipulace s otevřeným ohněm. Handlingový agent může 

dohlížet na nástup maximálně 10 cestujících do jednoho letounu. Při větším počtu 

cestujících dohlíží na odbavení více pracovníků. Další specifikace pohybu na 

provozních plochách budou uvedeny v letištní příručce.  
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7.4. Terminál společnosti Elmontex 

 

 

 

Obr. 7.4.1.  Hangár společnosti Elmontex Air. [12] 

 

 

Terminál společnosti bude sloužit jako zázemí handlingového poskytovatele, tak i 

jako odbavovací hala s prostory pro posádky, výuku pilotů, odpočinek, občerstvení atd. 

(Obr. 7.4.2.) 

 

Multifunkční hangár společnosti Elmontex se od začátku projektoval jako nový 

terminál pro všeobecné letectví na letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Prostory, vstupy a 

východy do budovy jsou situovány tak, aby bylo možno zařadit tento hangár do SRA 

prostoru letiště. Od počátku je v projektu počítáno s bezpečnostními opatřeními, které 

zajistí provoz v SRA módu. 

 

Hangár (Obr. 7.4.1.) bude mít tvar uceleného kvádru ocelové nosné konstrukce 

s kompozitovým opláštěním, bude stát na betonové základové desce o rozloze  1232m
2
 

a celkovou výškou stavby 9,2m. Jižní čtvrtinu rozlohy stavby tvoří dvoupodlažní, 

částečně zděná, administrativní, školící a ubytovací část. Zbylé tři čtvrtiny připadají na 
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prostor hangáru. Obrázek (Obr. 7.4.3.) ukazuje možnou podobu učebny pro piloty a 

instruktory výcvikových letů. V prostorech hangáru bude pro tuto skupinu zajištěno 

dostatečně kvalitní zázemí.  

 

 

 

Obr. 7.4.2. Možná podoba prostorů pro cestující [12] 

 

 

 

Obr. 7.4.3. Možná podoba učebny pro piloty.[12] 
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Obr. 7.4.4. Obrázek zobrazuje první patro a rozmístění místností. 

 

 

Cestující po příchodu do odbavovací haly (Obr. 7.4.4.) projdou kolem recepce a 

check-inu. Poté jim bude nabídnuto občerstvení a bude jim k dispozici čekárna (Obr. 

7.4.2.). Tyto prostory nejsou v SRA prostoru letiště a cestující se zde mohou bez 

omezení pohybovat. Pokud je jejich letadlo připraveno k nástupu, tak cestující projdou 

bezpečnostní kontrolou a vydají se směrem na odbavovací plochu nebo do hangáru kde 

je jejich letadlo přistaveno. Kapacita odletové haly je 24 míst a lze ji rozšířit o salónek a 

posádkovou místnost. Posádky by v takovém případě využívali pro přípravu k letu 

místnosti ve druhém patře budovy.  
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Obr. 7.4.5. Obrázek zobrazuje druhé patro odbavovacího terminálu. 

 

 

Druhé patro (Obr. 7.4.5.) Odbavovací haly tvoří prostory určené k výuce pilotů a 

pro potřeby posádek letadel. Dále se zde nachází administrativní prostory určené pro 

firmu Elmontex. Situované jsou zde i tři pokoje sloužící k poskytování ubytovacích 

služeb posádkám a klientům firmy Elmontex. Prostory k pronájmu mohou sloužit jako 

zázemí pro letecké dopravce využívající hangárové kapacity budovy. 
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7.5. Load control služby 

 

Firma Elmontex, jako handlingový agent se podílí na vykládání a nakládání 

nákladu do letadla. Hmotnost nákladu nesmí překročit 200kg, pokud je náklad těžší, 

bude nakládka nebo vykládka probíhat za spolupráce s ostatními složkami působícími 

na letišti v Mošnově. Tyto složky v takovém případě budou řídit nákladový servis 

poskytovaný letadlu, tak i obsluhu technického vybavení nutného pro vyložení a 

naložení nákladu.  

 

Handlingový pracovník, který dohlíží na nakládání letadla, zajistí následující: 

 

1. Veškeré hmotnosti a vyvážení letounu jsou správně spočítány. 

 

2. Veškeré hmotnosti a vyvážení jsou v předepsaných limitech letounu. 

 

3. Letadlo je naloženo v souladu s platnými předpisy. 

 

4. Údaje v loadsheetu souhlasí s naložením letadla, počtem cestujících, 

posádkou a množstvím paliva. 

 

5. Nejsou překročeny operační ani konstrukční limity letadla. 

 

Při vykládání letadla handlingový agent zajistí přeložení nákladu na jiné obslužné 

prostředky přímo na odbavovací ploše nebo zajistí transport nákladu a přeložení mimo 

letiště.  
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7.6. Odbavení cestujících a zavazadel 

 

Odbavení cestujících bude probíhat jiným způsobem, než odbavení cestujících při 

charterových a pravidelných letech. Ke každému příletu a odletu letadla bude přiřazen 

handlingový agent, který bude poskytovat handlingové služby spojené s daným letem. 

 

Handlingový agent bude provádět identifikaci cestujících pomocí cestovního 

dokladu, nebo pomocí jiného schváleného identifikačního průkazu bude identifikovat 

cestující na základě seznamu cestujících, který obdržel od leteckého provozovatele 

daného letu. Pokud, neobdržel od leteckého provozovatele seznam cestujících, vyčká 

s ověřením totožnosti cestujících na posádku letadla, která je informována o počtu a 

jménech cestujících. Handlingový agent může tuto identifikaci provádět pouze pro lety 

v rámci Schengenského prostoru. Pro lety mimo Schengenský prostor zajistí 

handlingový agent identifikaci cestujících ve spolupráci s Policií ČR. 

 

Celní prohlídku vykonává Celní správa ČR na základě ohlášení handlingového 

agenta, nebo namátkově.  Celní správa a Policie ČR budou informovány o veškerých 

zahraničních příletech a odletech. 

 

Check-in cestujícího: 

 

1. Handlingový agent cestujícího pozdraví jako první. 

 

2. Požádá o předložení cestovního dokladu. 

 

3. Zapíše si jméno cestujícího, pohlaví (muž/žena/dítě/infant). 

 

 

4. Zapíše cílovou destinaci. 
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5. Počet a váhu zavazadel (pokud je to vyžadováno provozovatelem letadla). 

 

6. Zajistí speciální služby pro nástup cestujících (zvíře na palubě, WCHR cestující, 

speciální občerstvení atd.). 

 

 

7. Informuje posádku letadla o příchodu cestujících a předá ji informace o 

cestujících (PIL). 

 

 

Handlingový agent uvede cestující do odletového gatu a nabídne jim občerstvení. 

V odletovém gatu cestující čekají na nástup do letadla. Čas předpokládaného příletu a 

odletu letadla bude uveden v maximálním možném předstihu na všech dostupných 

informačních médiích na letišti a v budově firmy Elmontex. Pokud je letadlo připraveno 

k nástupu, odvede handlingový agent cestující k bezpečnostní kontrole. Provede 

kontrolu cestujících a jejich zavazadel a poté je spořádaně odvede k letadlu nebo 

převeze pomocí minibusu k danému letadlu. Nástup cestujících probíhá spořádaně ve 

spolupráci s posádkou letounu. Handlingový agent pomáhá cestujícím a posádce 

s vyložením a naložením zavazadel.  

 

Cestující se sníženou mobilitou budou odbavováni přednostně se souhlasem 

posádky. Vždy o tom bude informována posádka v dostatečném předstihu. 

 

Odbavení zvířat, střelných zbraní, nadrozměrného vybavení, musí být 

handlingovému agentovi ohlášeno předem tak, aby zajistil služby spojené s odbavením. 

Tyto požadavky na odbavení by měly být obsaženy v handling requestu jednotlivých 

leteckých provozovatelů (ukázka handling regestu je součástí přílohy). Handlingový 

agent by se měl řídit provozní příručkou, která mu ukládá, jak postupovat při 

odbavování nebezpečného zboží apod. 

 

Při odbavení nemocných cestujících (medical flight), cestujících se sníženu 

mobilitou, odbavení nebezpečného zboží apod. bude handlingový agent postupovat ve 

spolupráci s posádkou.  
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Výstup cestujících je zahájen na pokyn posádky, handlingový agent pomáhá při 

vykládání zavazadel a dovede cestujících do přistaveného minibusu nebo odvede do 

odbavovacího terminálu. Jeden handlingový agent dohlíží maximálně na 10 cestujících 

a dává pozor, aby nedošlo ke smíchání toků cestujících s cestujícími z jiných letadel.  

 

7.7. Aircraft servis, služby poskytované letadlům  

 

Handlingoví agenti společnosti Elmontex budou mít maršálské zkoušky pro 

navádění letadel po odbavovací ploše, budou se podílet na nakládání a vykládání 

nákladu a zavazadel cestujících. Tento postup řízení pohybu na odbavovací ploše, bude 

muset být nově publikovaný v AIPu ČR tak, aby se s tímto mohli seznámit posádky už 

před příletem. Před příletem letadla vybere maršál vhodné místo pro stání tohoto letadla 

a připraví potřebné technické vybavení nutné k obsluze tohoto letadla (pozemní zdroj, 

kontaktuje obsluhu plnícího vozu.).  

 

Jednotlivá místa pro pozemní techniku sloužící k obsluze letadla, jsou rozmístěna 

kolem letadla tak, aby byla zajištěna bezpečná činnost všech zařízení. Pokud v okolí 

letadla parkuje více pozemní techniky, je bezpodmínečně nutné, aby prostředky 

parkovaly tak, aby nebyly překážkou ostatním letadlům, nebo jiným prostředkům. 

 

Veškerý handlingový servis poskytovaný letadlům bude poskytován na základě 

požadavků posádky nebo na základě uzavřené handlingové smlouvy. Formát smlouvy 

vychází z IATA handlingových doporučení pro poskytovatele handlingových služeb. 

 

Handlingová smlouva:  

 

Handlingová smlouva mezi leteckým provozovatelem a firmou Elmontex deklaruje 

úplné a správné provedení veškerých činností ve smlouvě definovaných. Firma 

Elmontex garantuje maximální kvalitu poskytovaných služeb. Odbavení cestujících a 

nákladu musí probíhat bezpečně, odpovědně a vést k celkové spokojenosti klientů.  
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Handlingová smlouva se skládá ze tří základních částí: 

 

1) Hlavní smlouva 

 

2) Annex A 

 

3) Annex B 

 

Hlavní smlouva: 

 

Hlavní smlouva je dokumentem, který řeší vztahy mezi dopravcem a firmou 

Elmontex z právního hlediska. Jsou zde obsaženy sekce řešící odpovědnost za škody, 

arbitráž a způsoby, vypovězení smlouvy. Dále stanoví postup a podmínky, za jakých lze 

navýšit ceny za poskytované služby. Jakým způsobem dochází k platbě apod. 

 

Annex A - nabízené handlingové služby: 

 

Tato část handlingové smlouvy zahrnuje rozsah nabízených služeb a specifikuje 

jednotlivé typy služeb. 

 

Annex B - rozsah služeb: 

 

Zahrnuje služby vzájemně odsouhlasené mezi leteckým provozovatelem a 

společností Elmontex, které byly vybrány z annexu A. 

 

Součástí smlouvy je i ceník poskytovaných služeb a ceny veškerých nadstandardně 

poskytovaných služeb.  

 

Handlingovou smlouvu je možné uzavřít: 

 

- Na dobu neurčitou (s definovanou výpovědní lhůtou) 

- Na dobu určitou 
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Postupy týkající se vlastního poskytování handlingových služeb různým typům 

letadel budou obsaženy v provozní příručce firmy Elmontex.  

 

7.8. Catering, úklid letadel a ubytovací služby  

 

Firma Elmontex bude zajišťovat i cateringové služby poskytované letadlům v rámci 

handlingových služeb. V hangáru budou skladovací prostory, které vyhovují 

hygienickým požadavkům na skladování potravin. Veškeré dodávky cateringu budou 

poskytovány na základě handling regestu a požadavků posádky.  

 

Jako další doplňková služba poskytovaná posádkám a cestujícím bude možnost 

ubytování přímo na letišti v nové budově hangáru Elmontex. Toto ubytování se bude 

nabízet formou pokojů s vlastním sociálním zařízením a to v 3 hvězdičkovém 

standardu. Posádky a piloti výcvikových letů budou moci využít učebny a salónek 

sloužící pro piloty a posádky letadel. 

  

Firma Elmontex, jakožto handlingový poskytovatel služeb, bude nabízet i 

interiérový a exteriérový úklid letadel. Interiér letadla připraveného na let musí 

vyhovovat standardům jak po stránce estetické, tak i hygienické. Jako součást 

hangárového stání bude nabízeno i venkovní mytí letadel.  

 

7.9. Provozní informace a servis poskytovaný posádkám 

 

Posádkám letadel všeobecného letectví bude firma Elmontex poskytovat maximální 

součinnost při plánování letů a bude poskytovat vysoký standard služeb s tím spojený. 

Firma Elmontex bude poskytovat i ubytování pro posádky a cestující v prostorách 

nového odbavovacího terminálu. 
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Posádkám budou k dispozici: 

 

1. Meteorologické informace (Metar, TAF, počasí po trati, výškové větry atd.). 

 

2. Posádkám bude umožněno podávání flight plánů. 

 

3. NOTAM informace. 

 

4. AIS informace. 

 

5. Handlingový agent bude schopen na vyžádání zpracovat NOTOC, LOAD SHEET, 

Captain info balance. 

 

6. Handlingový agent bude zajišťovat tisk potřebných dokumentů, které obdrží od 

dispatch. oddělení jednotlivých leteckých provozovatelů anebo budou obsaženy 

v handling requestu.  

 

7. Handlingový agent bude o veškerých handlingových službách informovat posádku. 

 

8. Při odbavování nákladu, bude na vyžádání k dispozici Nákladní list a Cargo 

manifest. 

 

 

Posádkám letadel bude k dispozici oddělený salónek s veškerým nutným 

vybavením. Dále bude handlingový agent kontaktovat letiště v cílové destinaci a také 

provozovatele jednotlivých letadel pomocí provozních zpráv. Včasné a správné zasílání 
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provozních zpráv je velmi důležité pro všechny provozní složky, neboť z nich čerpají 

informace týkající se přilétávajících letadel a jsou z nich schopni zajistit, poskytování 

handlingových a jiných služeb. 

 

Firma Elmontex bude žádat o přidělení SITA adresy poskytovatele handlingových 

služeb tak, aby mohla tyto provozní zprávy přijímat a zasílat. 

 

 

Provozní zpráva musí vždy obsahovat: 

 

1. SITA adresy, kam má být zpráva zaslána. 

 

2. Adresu odesílatele. 

 

3. Třípísmennou zkratku zprávy. 

 

4. Číslo linky/datum. 

 

5. Text zprávy. 

 

6. Předepsaný formát zprávy. 

 

 

Dále bude firma Elmontex zajišťovat ubytování mimo letiště a transfer posádek a 

cestujících z a na letiště. Pracovníci firmy Elmontex se budou snažit vyhovět veškerým 

požadavkům cestujících a posádek.  
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7.10. Seznam technického vybavení nutného pro handlingové 

služby 

 

Firma Elmontex v počátcích poskytování handlingových služeb nepočítá s vlastní 

úplnou technickou vybaveností nutnou k vykonávání handlingových služeb. 

Předpokládá se spolupráce s provozovatelem letiště v rámci handlingových služeb a 

možné využívání technických prostředků patřících provozovateli letiště.  

 

Seznam vybraných technických prostředků pro poskytování služeb posádkám: 

 

1. Telefonní terminál. 

 

2. PC s přístupem na internet. 

 

3. Tiskárna. 

 

4. Kopírka. 

 

5. Fax. 

 

6. Pozemní rádio stanice. 
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Seznam vybraného vlastního vybavení firmy Elmontex, pro poskytování 

handlingových služeb: 

 

1. Minibus. 

 

2. Motorové tažné zařízení. 

 

3. Pozemní zdroj. 

 

4. Bezpečnostní špalky proti rozjetí letounu. 

 

5. Kotvící lana. 

 

6. Naváděcí osvětlení. 

 

7. Follow me car s možností pojíždění po letištních plochách. 

 

8. Systém pro komunikaci s posádkou uvnitř letadla. 

 

9. Ochranné pracovní pomůcky pro práci na odbavovací ploše za každého 

počasí, 24h denně. 

 

10. Rádio telekomunikační prostředky pro navázání spojení s dalšími složkami 

na letišti. 
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11. Vybavení pro interiérové a exteriérové čištění letadel. 

 

12. Vybavení pro vyhřívání letadel. 

 

13. Vybavení pro doplnění paliva (AVGAS). 

 

14. Cateringové vybavení. 

 

15. Kompresor pro huštění pneumatik. 

 

16. Hasicí přístroje. 

 

 

Seznam vybraných technických prostředků vlastněných provozovatelem 

letiště: 

 

1. Cisterna pro dodávku pitné vody. 

 

2. Cisterna pro toilet servis. 

 

3. Klimatizační jednotka. 

 

4. Paletový zvedák pro nakládání a vykládání nákladu. 
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5. Deicing cisterna. 

 

 

Personál vykonávající handlingové služby, bude řádně vyškolen v používání 

pozemního technického vybavení tak, by bezpečně a spolehlivě vykonával handlingové 

služby.  

 

7.11. Požadavky na způsobilost personálu 

 

Personál společnosti Elmontex zapojený do handlingových služeb musí být 

vyškolen v činnostech spojených s handlingovými službami a musí splňovat 

kvalifikační a bezpečnostní standardy. Každý nový handlingový pracovník společnosti 

Elmontex musí absolvovat vstupní výcvik a být seznámen s provozní příručkou a 

bezpečnostními nařízeními firmy spojenými s poskytováním handlingových služeb. 

 

V provozní příručce společnosti Elmontex, v části handlingových služeb bude 

uvedena metodika výcviku a nezbytné kvalifikace pozemního personálu.  

 

 

Pracovník bude seznámen s následujícími okruhy: 

 

1. Seznamovací výcvik a platné předpisy. 

 

2. Seznámení s provozními postupy. 

 

3. Školení v oblasti lidských faktorů. 
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4. Školení bezpečnosti a souvisejících provozních rizik v rámci handlingových 

služeb. 

 

Výcvik je ukončen závěrečným ověřením znalostí a společnost Elmontex 

zodpovídá za periodické ověřování znalostí formou testu, ústní zkoušky, případně 

praktické zkoušky minimálně jednou ročně. V případě opakujících nebo závažných 

nedostatků, může být toto ověření znalostí probíhat častěji. Společnost Elmontex 

zároveň uchovává záznamy o vstupním a periodickém přezkoušení pro případnou 

kontrolu ze strany provozovatele letiště, nebo zodpovědných orgánů. 

 

Personál společnosti Elmontex, bude schopen po splnění kvalifikačních 

požadavků, vykonávat následující: 

 

1. Bezpečnostní kontrola cestujících a jejich zavazadel. 

 

2. Bezpečnostní kontrola nákladu. 

 

3. Poskytování handlingových služeb posádkám letounů. 

 

4. Navádění letadel při pojíždění a umístění na odbavovací ploše. 

 

5. Nakládání a vykládání nákladu. 

 

6. Obsluha technických prostředků v rámci poskytování handlingových služeb. 

 

7. Plnění letadel palivem. 
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Smyslem je, aby každý handlingový agent společnosti Elmontex byl vyškolen a 

získal oprávnění vykonávat veškeré služby související s handlingem tak, aby požadavky 

na počet pracovníků byly co nejmenší. Handlingový agent bude schopen postarat se o 

letadlo od příletu až po odlet. Cílem společnosti Elmontex je, aby handlingoví agenti 

byli flexibilní a mohli vykonávat jakoukoliv práci v řetězci poskytování handlingových 

služeb klientům.  

 

Handlingové služby společnosti Elmontex nebudou poskytovány 24h a 365 dnů 

v roce. Elmontex bude tyto služby poskytovat na základě telefonického nebo 

písemného objednání na určitý den a hodinu, podle času příletu, odletu letounu.  

 

7.12. Bezpečnostní opatření při vykonávání handlingových 

služeb v SRA prostoru 

 

Pro zajištění vysoké úrovně zabezpečení, bude firma Elmontex spolupracovat 

s ostrahou letiště v Mošnově. Hangár firmy Elmontex bude fungovat v  režimu SRA. 

Všichni zaměstnanci, posádky, cestující atd., kteří se budou muset dostat na odbavovací 

plochu, do letadel, hangáru, budou muset projít bezpečnostní kontrolou, to samé platí i 

pro jejich zavazadla, osobní věci atd.  

 

 

Bezpečnostní opatření by se měla zaměřovat na 3 oblasti: 

 

1. Zabezpečení letadel na zemi. 

 

2. Kontrola zavazadel a cestujících. 

 

3. Kontrola nákladu a pošty. 
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Následující body obsahují bezpečnostní standardy doporučené pro 

mezinárodní letiště (IATA recommended security standards): [5] 

 

1. Je vypracována bezpečnostní příručka, která ukládá firmě Elmontex zajistit 

bezpečnostní školení pro zaměstnance pracující v SRA prostoru nebo pro 

samotné zaměstnance, kteří provádí bezpečnostní kontroly. V bezpečnostní 

příručce je popsáno, jakým způsobem a v jakém rozsahu tyto kontroly a 

školení provádět.  

 

2. Zaměstnanci, musí vědět, jak postupovat v případě protiprávního jednání a 

kooperovat s letištními bezpečnostními složkami. 

 

3. Prostor určený pro nástup do letadla je sterilní bezpečnostní prostor. 

Cestující se a posádka se zavazadly, kteří do prostoru vstupují, musí být 

podrobeni bezpečnostní kontrole.  

 

4. Musí být zajištěno komunikační propojení zaměstnanců firmy Elmontex 

s bezpečnostními složkami letiště, tak aby tyto složky mohly být okamžitě 

informovány, nastane-li protiprávní jednání. 

 

5. Veškeré vstupy do prostoru SRA musí být zabezpečeny proti 

neoprávněnému vniknutí osob nebo vozidel. Tyto vstupy musí být zřetelně 

označeny a před vstupem do tohoto prostoru musí být ověřena totožnost a 

oprávnění ke vstupu do SRA prostoru. 

 

6. Firma Elmontex musí zajistit bezpečnostní kontrolu pro veškerý náklad, 

poštu, který se bude nakládat do letadel. Musí také zajistit kontrolu 

veškerého technického vybavení používaného v SRA prostoru k výkonu 

handlingových služeb.  
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7. Místa pro stání a hangárování letadel, jsou pod dohledem pracovníků firmy 

Elmontex, jsou dostatečně osvětlena. Kdokoliv kdo se na tyto místa musí 

dostat, musí projít bezpečnostní kontrolou a mít oprávnění ke vstupu. 

Veškeré prostory, které umožňují výhled do SRA prostoru jsou zabezpečeny 

proti nezákonnému jednání.  

 

8. V budově hangáru s odbavovací halou firmy Elmontex musí být veškeré 

vstupy do SRA prostor i vyhlídkových prostor umožňujících výhled do 

SRA prostor, zabezpečeny rámy na detekci kovu a rentgeny pro kontrolu 

zavazadel, obsluha těchto zařízení je povinná vykonávat fyzické 

bezpečnostní prohlídky zavazadel, cestujících, osob a veškerého vybavení 

vstupujícího do SRA prostoru. Tyto vstupní místa budou také vybaveny CC 

TV bezpečnostními kamerami se záznamem.  

 

8. Ekonomická analýza 

 

 

Nejprve se budeme zabývat finanční analýzou současného systému poskytovaní 

handlingových služeb na letišti v Mošnově, tak abychom mohli porovnat a analyzovat 

finanční náročnost projektu a následně přednést predikce týkající výnosů z poskytování 

handlingových služeb vzniklých ve spolupráci firmy Elmontex s  provozovatelem 

letiště v Mošnově. 

 

Výpočty a ceny za poskytované handlingové služby budou vycházet z platného 

letištního ceníku, který jsem měl k dispozici. Tento ceník je neveřejný a nebylo mi 

dovoleno ho ve své práci publikovat.   

 

Někteří provozovatelé letadel mají uzavřenou smlouvu s letištěm týkající se 

odebírání handlingových služeb. Na základě této smlouvy platí provozovatelé nižší 
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poplatky za poskytovaný handlingový servis, pokud se zaváží k určitému počtu pohybů 

letadel na letišti v Mošnově za rok. 

 

Předpokládaný obrat letiště v Mošnově za rok 2012 za poskytované handlingové 

služby pro letadla všeobecného letectví, business a výcvikové kategorie by se mohl 

pohybovat kolem několika milionů korun za rok. 

 

Ukázka kalkulace standardního handlingu pro letoun Cessna CitationJet 525. Za 

přílet, 5h stání a odlet z letiště v Mošnově (Obr. 8.1.). Letoun přiletěl prázdný a odveze 

z letiště 4 cestující do Prahy.   

 

 

 

Obr. 8.1. Orientační cena za servis letadlu CJ 525. 

 

 

Předchozí tabulka (Obr. 8.1. ) ukazuje orientační cenu za poskytované služby 

letounu na letišti v Mošnově. Cena za handlingové služby se pohybuje okolo 1500 Kč. 

Tato cena zahrnuje navádění letadla, doprovod posádky do příletové haly, doprovod 

posádky a cestujících k letadlu, poskytnutí NOTAM a METAR informací posádce, 

vynesení odpadků z letadla, vyložení a naložení zavazadel, popřípadě zajištění taxi z a 

na letiště.  

 

Pokud si počet pohybů letadel kategorie Cessna CJ525 za minulý rok vynásobíme 

finanční částkou inkasovanou za standardní poskytované služby, tak se dostáváme 

k číslu 2 650 000Kč za rok. Pokud nezapočítáme taxu za přepravené cestující a snížíme 

poplatek za hmotnost letadla, poté se tímto můžeme se dostat do kategorie soukromých 

Standard handling: CJ 525

Přistávací poplatky: 1 500 Kč

Parkovací poplatky: 350 Kč

Odletová taxa: 1 680 Kč

Handling: 1 200 Kč

Odpad: 300 Kč

Celkem: 5 030 Kč
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letů. Předpokládáme, že v kategorii soukromých letů budou figurovat letadla s nižší 

hmotností, například Cessna 172. Ukázka ceníku služeb pro soukromé lety, viz tabulka 

(Obr. 8.2.). Poskytované handlingové služby jsou  obdobné jako u business letů. 

 

 

 

Obr. 8.2. Tabulka poplatků účtovaných letadlu C 172. 

 

 

Pokud si průměrnou cenu za poskytované služby pro letadla soukromá, kategorie 

Cessna 172 vynásobíme počtem letadel této kategorie pohybujících se za rok, tak se 

dostaneme k číslu 1 750 000 Kč.  

 

Další kategorií jsou výcvikové lety. Následující tabulka (Obr. 8.3) nám ukazuje 

možné poplatky za poskytnutí služeb výcvikovému letu, který přistál na letišti 

v Mošnově.  

 

 

 

Obr. 8.3. Tabulka poplatků účtovaných letadlu C 172. 

Standard handling: C 172

Přistávací poplatky: 600 Kč

Parkovací poplatky: 350 Kč

Odletová taxa: -

Handling: 800 Kč

Odpad: -

Celkem: 1 750 Kč

Standard handling: C 172

Přistávací poplatky: 300 Kč

Parkovací poplatky: 350 Kč

Odletová taxa: -

Handling: 400 Kč

Odpad: -

Celkem: 1 050 Kč
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Znovu, po vynásobení předchozího příkladu počtem výcvikových letů, se 

dostáváme k částce 2 500 000 Kč za rok 2012. Po sečtení všech částí GA, do kterých 

jsme započetli business lety, soukromé lety a výcvikové lety, se dostáváme k číslu cca 

7 000 000 Kč za rok 2012. 

 

Prognózy vztahující se k následujícím rokům jsou velice příznivé (Obr. 8.4.), co se 

týče počtu odbavených cestujících. V následujících letech se bude zvyšovat jak počet 

odbavených cestujících, tak i počet pohybů letadel na letišti v Mošnově.  

 

 

 

Obr. 8.4. Tabulka s předpokládanými počty přepravených cestujících. 

 

 

Na základě tabulky, kterou publikovalo vedení letiště v Mošnově, (Obr. 8.4) kde 

jsou uvedeny předpokládané počty cestujících přepravené v následujících letech. Vidět 

je nárůst počtu odbavených cestujících v následujících 2 letech o cca 100 000 

cestujících ročně. Z toho vyplývá, že procentuální vytížení centrální odbavovací plochy 

vzroste, nároky na handlingové agenty a další pracovníky letiště také. Proto se 

spolupráce s firmou Elmontex v rámci poskytování handlingových služeb letadlům 

kategorie GA, jeví jako smysluplná. Spolupráce uvolní letišti provozní kapacity tak, 

aby je mohlo využít na poskytování handlingových služeb pro velká letadla pravidelné 

a nepravidelné dopravy. V nárůstu počtu cestujících je zahrnuta i bussines a soukromá 

letecké doprava v rámci GA. Pokud k dnešnímu dni činí objem přepravených 

cestujících v rámci GA 1% z celkového počtu cestujících odbavených za rok 2012, tak 

se dá očekávat nárůst cestujících v kategorii GA až o 2000 odbavených cestujících do 

roku 2015. Se zvyšujícím se počtem pohybů letadel a počtem odbavených cestujících, 

se nedostatky ve stávajícím systému odbavení letadel všeobecného letectví ještě 

prohloubí a kvalita poskytovaných služeb bude do budoucna klesat. (za předpokladu 

zachování stávajícího systému). 

Cestující / rok 2014 2015

Pesimistická 

varianta 470 500

Optimistická 

varianta 625 686
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Pokud by se zlepšil servis poskytovaný letadlům všeobecného letectví, dá se počítat 

s  nárůstem odbavených cestujících. A také s vyšším počtem pohybů letounů ještě nad 

rámec prognózy ze strany provozovatele letiště v Mošnově. Jednou z možností zvýšení 

kvality služeb je spolupráce s firmou Elmontex, tato spolupráce by vedla ke zkvalitnění 

poskytovaných služeb, zvýšení efektivity a počtu odbavených letadel a cestujících v 

rámci všeobecného letectví. 

 

8.1. Finanční vztahy mezi provozovatelem letiště v Mošnově a 

firmou Elmontex 

 

Jestliže se provozovatel letiště rozhodne přistoupit ke spolupráci s firmou 

Elmontex, nabízí se několik druhů spolupráce a několik možných finančních modelů 

vyrovnání za poskytované handlingové služby v rámci všeobecného letectví.  

 

1. Firma Elmontex bude poskytovat handlingové služby pouze na základě 

požadavků ze strany provozovatele letiště v Mošnově.  

 

2. Firma Elmontex bude poskytovat celoroční handlingové služby. 

 

3. Firma Elmontex bude poskytovat handlingové služby pouze v době vytížení 

centrální odbavovací plochy (v letních měsících). 

 

4. Firma Elmontex bude poskytovat handlingové služby pouze subjektům 

sídlícím, nebo provozujícím privátní, bussines dopravu z letiště v Mošnově.  

 

5. Firma Elmontex bude poskytovat handlingové služby pouze společnostem, 

které mají uzavřené handlingové smlouvy s letištěm nebo vyžadují 

nadstandardní handlingový servis. 
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Poplatky za poskytování handlingových služeb firmou Elmontex by měly být ve 

stejné výši, jako poplatky uvedené v platném ceníku handlingových služeb 

poskytovaných provozovatel letiště. Jak již bylo řečeno, existuje několik modelů řešící 

finanční vztahy mezi letištěm a novým handlingovým poskytovatelem.  

 

Firma Elmontex by si účtovala poplatky za poskytnutý handling, který by byl 

poskytnut díky vlastní technice a personálu. Využití techniky ve vlastnictví 

provozovatele letiště by se účtovalo klientům podle ceníku letiště. Prostředky vybrané 

na základě použití této techniky by připadly provozovateli letiště. Poplatky za stání 

letadel na provozních plochách letišti by připadly provozovateli letiště a poplatky za 

stání na pronajatých plochách firmou Elmontex, jakožto i poplatky za hangárování 

v prostorách nového hangáru, připadnout firmě Elmontex. Přistávací poplatky by měly 

náležet letišti. Odletová taxa za odbaveného cestujícího by měla připadnout společnosti 

Elmontex v případě, že nebude v průběhu odbavení využita technika nebo personál 

zaměstnán provozovatelem letiště. Přesné plány finančního vyrovnání mezi novým 

handlingovým poskytovatelem a provozovatelem letiště, budou muset vzniknout na 

základě jednání o rozsahu poskytovaných handlingových služeb. 

  

9. Závěrečná analýza 

 

Pokud provozovatel letiště začne spolupracovat se soukromým poskytovatelem 

handlingových služeb, a to s firmou Elmontex, mělo by dojít ke zlepšení stávajícího 

sytému odbavení všeobecného letectví v několika oblastech. Otevření nového terminálu 

pro GA v prostorech hangáru Elmontex, umožní plně využívat kapacitu centrální 

odbavovací plochy pro pravidelnou a nepravidelnou přepravu cestujících v letadlech 

nad 5,7t. VIP cestující budou mít k dispozici příletový a odletový terminál, mimo 

hlavní budovu letiště. Ttím se zvýší jejich soukromí a komfort při odbavení. 

Vzdálenosti mezi terminálem a místem stání letadla se razantně zmenší, cestující a 

posádky letadel nebudou nuceni absolvovat několika set metrovou vzdálenost. 

Odbavení cestujících bude probíhat v komfortnějším a osobnějším prostředí. Posádky 

letadel budou mít k dispozici kvalitnější zázemí, které jim umožní se bezproblémově 

připravit k letu. Společnost Elmontex bude využívat služeb vlastních vyškolených 

pracovníků, takže pracovníci letiště se budou moci plně zaobírat pravidelnou a 
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nepravidelnou leteckou dopravou. Nebude docházet k časovým ztrátám vedoucím ke 

snížení komfortu odbavení v rámci všeobecného letectví a z toho plynoucího zdržení 

pro odbavení velkých dopravních letadel. Nebude docházet ke smíchání toku 

cestujících pravidelné a nepravidelné dopravy s business klientelou. Pokud dojde ke 

zlepšení služeb, je zde předpoklad zvýšeného počtu odbavených cestujících a letadel 

v rámci provozu do 5,7t.  

 

Terminály sloužící výhradně pro letadla všeobecného letectví, jako jsou VIP lety, 

soukromé lety, výcvikové lety aj. jsou v provozu na velkém množství letišť. Jako 

příklad poskytovaní kvalitních služeb v této oblasti zmíníme letiště v Praze Ruzyni 

nebo v Bratislavě. Tyto letiště se sice nedají srovnat s letištěm v Mošnově v počtu 

pohybů letadel nebo přepravených cestujících, ale kvalita a rychlost poskytovaných 

handlingových služeb pro všeobecné letectví, může být brána za vzor. Pokud chce 

letiště v Mošnově i nadále zvyšovat počty odbavených cestujících a počet pohybů 

letadel za rok, tak by se provozovatel letiště měl vydat cestou oddělení všeobecného 

letectví od pravidelné a nepravidelné letecké přepravy. Věřím, že tato separace povede 

ke zvýšení kvality poskytovaných služeb na letišti v Mošnově.  
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10.  Závěr 

 

Ve své práci jsem charakterizoval dosavadní systém odbavení letadel na letišti 

v Mošnově. Odkryl jsem nedostatky a nastínil možná řešení. Navrhl určité standardy a 

systém kvality poskytovaných handlingových služeb, které by měl nový handlingový 

poskytovatel služeb na letišti Leoše Janáčka dodržovat. Nastínil jsem jisté možnosti 

využití budovy firmy Elmontex, jako nového terminálu pro všeobecné letectví. 

Definoval jsem minimální požadavky na vybavení a postupy pro poskytování 

handlingových služeb firmou Elmontex. Tímto tématem se na letišti v Mošnově nikdo 

předtím nezabýval, veškeré hypotézy a návrhy uvedené v diplomové práci jsem se 

snažil postavit na racionálních základech. Věřím, že tato práce popisuje jeden z 

možných směrů budoucího vývoje v poskytování handlingových služeb na letišti Leoše 

Janáčka v Mošnově.  

Nakonec bych rád poděkoval všem zaměstnancům Letiště Ostrava a.s. a 

zaměstnancům firmy Elmontex a.s., kteří se mnou konzultovali postupy v mé práci, za 

vstřícné jednání a pomoc při vypracování diplomové práce. Velký dík také patří mému 

vedoucímu práce Ing. Luborovi Sobkovi, Ph.D. 
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10.1 Splnění stanovených cílů 

 

Cílem této práce, bylo navrhnout řešení, které by vedlo ke zvýšení efektivity a 

kvality poskytovaných služeb v rámci odbavení letadel všeobecného letectví včetně 

business letů na letišti Leoše Janáčka v Mošnově. 

 

Ve své práci jsem navrhnul možná vylepšení stávajícího systému odbavení na letišti 

v Mošnově. Jako nejpřijatelnější řešení jsem zvolil spolupráci letiště s externí 

handlingovou firmou. Nastavil jsem podmínky pro vstup nového handlingového 

partnera na letiště v Mošnově a zvolil minimální požadavky na kvalitu jeho 

poskytovaných služeb. Také jsem se věnoval možnosti využití budovy firmy Elmontex, 

jako terminálu pro všeobecné letectví.  

 

Cíle, které jsem si předem definoval, jsem splnil. Doufám, že na základě analýz 

uvedených v mé práci dojde ke zlepšení systému odbavení letadel pro letadla 

všeobecného letectví na letišti v Mošnově.   
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12.1. Příloha A 

 

 

 

 

 

 

 

Západní část hlavního odbavovacího terminálu na letišti v Mošnově. 
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Východní část hlavního odbavovacího terminálu na letišti v Mošnově. 
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12.2. Příloha B 

 

Měsíc Led. Únor Břez. Dub. Květ. Čer. Červenec Srpe. Zář. Říj. Lis. Pros. TOTAL 

                

2011                           

Sched          
2011 

4960 5560 6179 5695 6888 6463 5272 5172 6174 6149 5314 4241 68098 

Non-sched    
2011 

1466 1468 3369 3191 5927 32120 48776 46101 30385 6125 995 419 180745 

Transit         
2011 

3 0 628 647 1191 4867 5731 5911 4112 1412 151 6 24720 

Total            
2011 

6429 7028 10176 9533 14006 43450 59779 57184 40671 13686 6460 4666 273563 

                

2012                           

Sched          
2012 

4362 4499 3821 3065 3450 4139 3873 3296 3662 3697 3592 2513 127056 

Non-sched    
2012 

235 1622 2439 3792 6748 36333 54887 51855 37141 7382 1669 269 121228 

Transit         
2012 

0 604 1029 2215 2445 6600 8555 9453 7284 1373 546 5 40109 

Total            
2012 

4597 6725 7289 9072 12643 47072 67315 64604 48087 12452 5807 2787 288450 

 

 

 

Porovnání počtu cestujících za roky 2011 a 2012 na LKMT. 
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12.3. Příloha C 

 

 

Handling request společnosti Opera Jet. 

 


