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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá problematikou transformace regionálních letišť ve střední 

Evropě a srovnáním jejich výkonů. Dále se věnuje zkoumání závislostí těchto výkonů na 

zvolených regionálních ukazatelích pomocí metod regresní a korelační analýzy. 

V další části práce je řešen předpokládaný vývoj letiště Leoše Janáčka Ostrava, a to 

vytvořením scénářů budoucího vývoje výkonů pomocí analýzy časových řad, 

modelováním vývoje hospodářských výsledků a provedením podrobné SWOT analýzy 

užitím vícekrireriálního hodnocení variant.         

V disertační práci byla prokázána silná závislost mezi výkony letišť a regionálními 

ekonomickými ukazateli a schopnost ostravského letiště dosahovat při určitém počtu 

odbavených cestujících kladného hospodářského výsledku. Na základě doporučení 

vyplývajících z výsledků SWOT analýzy by mohlo ostravské letiště lépe využít svých 

silných stránek a eliminovat stránky slabé. 
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Abstract 

This doctoral thesis paper takes into account transformation of regional airports in Central 

Europe and compares their performances. The comparison relates the airport performances 

to some regional parameters utilizing methods of regressive and correlation analyses. 

The thesis paper has further concentrated on the development expectances of the Ostrava 

Leos Janacek Airport by providing for future development scenarios, modelling economic 

performance, and conducting a detailed SWOT analysis that employs multi-criteria 

assessment of variants. 

The thesis work investigations have evidenced a strong mutual dependence of the airport 

and regional economic ratios, and the ability of the Ostrava Leos Janacek Airport to 

operate profitably if critical numbers of passengers check-in. It might be to the advantage 

of the Ostrava Leos Janacek Airport if the SWOT analysis recommendations were put into 

the airport’s practice eliminating weaknesses and utilising strengths. 
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1. Úvod 

Disertační práce se zabývá leteckou dopravou, konkrétně problematikou transformace 

regionálních letišť a následně charakteristikou a srovnáním výkonů vybraných regionálních 

letišť ve Střední Evropě. Práce se rovněž věnuje předpokládanému vývoji letiště Leoše 

Janáčka Ostrava. 

Toto téma jsem si vybrala s ohledem na mou profesní minulost, která byla spjata rovněž 

s leteckou dopravou. 

Obsahově prošla má disertační práce několikaletým a poměrně složitým vývojem, 

od zkoumání některých zamýšlených aspektů jsem musela ustoupit z důvodů 

nedostupných, případně nedostatečných dat a informací. 

Na druhou stranu jsem při četbě odborných článků, studií a literatury přišla na možnosti 

jiné, zjistila jsem například, že většina odborných statí se zabývá makroekonomickými 

ukazateli na úrovni daných zemí, a to zejména v souvislosti s výkony jejich hlavních letišť. 

Tento fakt mne přivedl na myšlenku zkoumání závislostí výkonů vybraných regionálních 

letišť na ekonomických ukazatelích daných regionů. 

Průmyslový rozvoj každého regionu je úzce svázán s jeho dopravním systémem, tedy 

osobní i nákladní přepravou. Letecká doprava jako součást tohoto dopravního systému 

ovlivňuje jak ekonomiku dané země, tak prostřednictvím regionálních letišť i rozvoj 

ekonomik jednotlivých regionů.  

Je nutno zmínit, že mnohá regionální letiště i nadále zůstávají ve vlastnictví státu, krajů či 

obcí a hrají důležitou roli ve vývoji místní ekonomiky, konkurenceschopnosti a dopravní 

dostupnosti. Jejich existence bývá také jedním z klíčových faktorů při rozhodování 

zahraničních investorů o vstupu na regionální trhy. 

Regionální letiště velmi citlivě reagují na výkyvy regionálních ekonomik, např. 

v souvislosti s růstem cen ropy, poklesem regionálního HDP, snížením příjmů 

obyvatelstva, apod.   

Tyto skutečnosti mne vedly k výběru několika středoevropských regionálních letišť, které 

byly nejprve charakterizovány a také byly srovnány jejich provozní výkony. 
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Následně byly vysloveny předpoklady o existenci závislostí mezi výkony letišť, tedy 

celkovým počtem cestujících a celkovým počtem pohybů letadel a vybranými regionálními 

ekonomickými ukazateli, konkrétně disponibilním příjmem domácností, jejich prvotním 

důchodem, regionálním HDP, regionální mírou nezaměstnanosti, regionální mírou 

zaměstnanosti ve vědě a technologiích a počtem vysokoškolských studentů ve vybraných 

regionech. Jedním z cílů disertační práce je ověřit platnost vyslovených předpokladů. 

Poté jsem se zaměřila na analýzu letiště Leoše Janáčka Ostrava, na základě jeho 

provozních výkonů z let 1998 až 2011 byly vytvořeny tři varianty scénářů budoucího 

vývoje výkonů ostravského letiště do roku 2020.  

Z reálných výsledků hospodaření ostravského letiště z let 2005 až 2011 bylo provedeno 

modelování vývoje jeho hospodářských výsledků ve třech scénářích. Cílem tohoto 

modelování bylo odhadnout vývoj hospodaření ostravského letiště do roku 2020. 

Poté byla provedena podrobná SWOT analýza ostravského letiště v závěrečné části práce, 

jejíž cílem bylo nalezení cest vedoucích ke zlepšení jeho provozních výkonů a 

hospodářských výsledků. 

V disertační práci byly použity metody regresní a korelační analýzy, vícekriteriální matice 

a metody analýzy časových řad, které jsou podrobněji popsány v příslušných kapitolách. 

Práce je rozdělena do několika tematických částí a je tvořena devíti kapitolami. 

První část práce je věnována letecké dopravě se zaměřením na její dopravní síť a 

infrastrukturu v České republice, dále aktuální situaci týkající se deregulace a liberalizace 

v letecké dopravě a také jednotlivým subjektům působícími v letecké dopravě. 

Další část práce se zabývá procesy transformace evropských regionálních letišť. Pro 

detailnější analýzu byly následně ze střední Evropy vybrány čtyři regiony NUTS 2 a na 

jejich území se nacházející regionální letiště.  

Předposlední část práce je zcela věnována letišti Leoše Janáčka Ostrava.  

V závěrečné části práce jsou shrnuty výsledky celé práce a naznačeny směry možného 

vývoje letiště Leoše Janáčka Ostrava. 

  



Simona Matušková: Regionální letecká doprava a letiště Ostrava 

 

3 2013 

2. Letecká doprava 

Již více než sto let si člověk podmaňuje vzdušný prostor. Úspěšně se o to jako první 

pokusili bratři Orville a Wilbur Wrightové v Severní Karolíně. Dne 17. prosince 1903 na 

písečné duně s názvem Kill Devil Hill v blízkosti Kitty Hawk Wrightové postavili svůj 

letoun na startovací kolej, položenou na písečnou plochu.  Za řízení letadla tehdy usedl 

mladší Orville a podařilo se mu uskutečnit první úspěšný pilotem řízený let s letadlem 

Flyer 1 těžším než vzduch a poháněným motorem na světě. Tento první let trval 12 sekund 

a Orville uletěl 37 metrů. I když bylo dosti diskutabilní, zda byl tento první pokus řízeným 

letem či pouhým skokem, čtvrtý a poslední let onoho dne, pilotovaný starším Wilburem, 

byl rozhodující, protože letoun za 59 vteřin uletěl 279 metrů. O devět dní později časopis 

Scientific American opatrně poznamenal: „Je to nesporný pokrok v rozvoji létání 

aeroplány.“ [1] 

Wrightové svůj letoun dále vyvíjeli a s modelem Flyer 3, který poprvé vzlétl 23. ledna 

1905, již v říjnu téhož roku Wilbur dokázal za 39 minut a 23 vteřin uletět vzdálenost 38,9 

km. 

Pro úplnost je nutno poznamenat, že v Čechách v téže době dělal první pokusy s letouny 

těžšími než vzduch Jan Kašpar. Tento český inženýr uskutečnil svůj první legendární let  z 

Prahy do Pardubic dne 4. června 1910.   

Dalšími významnými mezníky v rozvoji letecké dopravy se staly paradoxně dvě tragické 

události, a to obě světové války. Snaha o nadvládu vzdušného prostoru vedla v tomto 

období k rychlému vývoji, výrobě a využití nejen vojenských letadel.  

V meziválečném období, tedy ve 30. letech 20. století, se stal Douglas DC-3 prvním 

dopravním letounem převážejícím cestující a tím de facto zahájil moderní éru civilního 

letectví. Do začátku druhé světové války mnoho měst vybudovalo svá letiště a po válce, 

kdy docházelo k postupnému oživování evropských válkou těžce zasažených ekonomik, se 

začala rychle rozvíjet také letecká doprava. Jedním z důvodů tohoto rychlého rozvoje byla 

i skutečnost, že tisíce bývalých vojenských pilotů bylo k dispozici pro potřeby civilního 

letectví. Nejvíce používaným letounem pro hromadnou přepravu cestujících byl od 

poloviny 50. let 20. století americký Boeing 707. Díky tomuto oživení dochází v tomto 

období rovněž k masovému rozvoji cestovního ruchu. 
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V České republice lze o moderní letecké dopravě mluvit od 60. let 20. století. V 70. letech 

pak byla dosavadní vrtulová letadla postupně nahrazována výkonnějšími letadly 

proudovými, původně vyvinutými za 2. světové války pro vojenské účely. [2] 

Leteckou dopravu lze obecně definovat jako síť, kterou tvoří uzly (letiště) a spojení 

(jednotlivé letecké trasy). 

Dnes je letecká doprava nejrychlejším, nejbezpečnějším a stále dostupnějším způsobem 

dopravy a velmi významným způsobem se zasloužila o rozvoj cestovního ruchu 

v posledních desetiletích.   

V současné době a navzdory ekonomickým problémům nejen v Evropě výkony v letecké 

dopravě opět stoupají (po propadu v letech 2009 – 2011), avšak příjmy na cestujícího 

v letecké dopravě klesají. Dle údajů, které v květnu 2012 zveřejnilo Mezinárodní sdružení 

leteckých dopravců IATA, se objem osobní letecké dopravy se v dubnu 2012 ve srovnání 

s dubnem 2011 zvýšil o 7,4 %, výkony nákladní dopravy však v tomto období klesly 

o 4,5 %. Mezinárodní letecká doprava osob rostla ve všech světadílech, a to nejvíce o 

celých 16 % na Blízkém východě, v Evropě pak o 5,9 %. V Severní Americe byl její nárůst 

nejnižší, pouze o 1,6 %. Letecká doprava se však i nadále potýká se dvěma zásadními 

problémy, a to vysokými cenami pohonných hmot a převládající ekonomickou nejistotou 

v podobě nízkého růstu světových ekonomik. Pro úplnost je třeba uvést, že organizace 

IATA zahrnuje v současné době cca 240 leteckých společností, které se na celkové 

mezinárodní letecké dopravě podílejí 84 %.
1
 

 

2.1 Letecká dopravní síť v ČR 

Dopravní síť letecké dopravy v ČR tvoří letiště, zařízení pro zabezpečování letového 

provozu a vymezená část vzdušného prostoru ČR s leteckými trasami. Na území ČR je pro 

účely civilního letectví využíváno celkem 91 letišť, z toho je 7 veřejných mezinárodních 

letišť. Základní síť letecké dopravy v ČR je určena především funkcí čtyř mezinárodních 

letišť, a to v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech. 

                                                 

1
International Air Transport Association (IATA) © [vid. 2012-07-30]. Dostupné z: http://www.iata.org/ 



Simona Matušková: Regionální letecká doprava a letiště Ostrava 

 

5 2013 

O tom, jak významně rostly objemy letecké přepravy, svědčí i následující údaje. Celkový 

počet pohybů letadel nad územím České republiky (tzn. přílety, odlety a přelety) vzrostl od 

roku 1992 (131 925 pohybů letadel) do roku 1993 (153 548 pohybů letadel) o 16 % od 

roku 1993 do roku 1997 potom o celých 50 % (230 804 pohybů letadel v roce 1997) a 

v roce 2002 to bylo již 395 142 pohybů letadel. Zatím poslední údaj z roku 2011 udává 

714 279 veškerých pohybů letadel nad naším územím, což je 80 % nárůst od roku 2002, a 

to i přes poklesy počtu pohybů letadel a cestujících na vybraných letištích v letech 2009 až 

2011.
2
 

Dominantní postavení mezi českými letišti má jednoznačně letiště Václava Havla Praha, 

které v roce 2011 zajišťovalo 92,6 % celkových výkonů v osobní přepravě z celkových 

12,7 miliónů cestujících a 90,7 % v nákladní letecké přepravě z celkových 69,1 tisíc tun 

nákladu.  

V témže roce činil počet pohybů letadel v Praze 150 746, což bylo o cca 5 300 pohybů 

méně než v roce 2010 (viz tab. 1). Pozitivním signálem je však skutečnost, že dlouhodobě 

stoupá počet cestujících na jeden pohyb letadel. V roce 2011 dosáhl hodnoty 78,2 

osoby/pohyb oproti 40 cestujícím na jeden pohyb letadla v roce 1990. 

Celkem zde bylo v roce 2011 odbaveno cca 11 760 500 cestujících (z toho 88,7 % na 

pravidelných linkách), Na těchto výkonech činil podíl klasických leteckých společností 

66,4 %, podíl nízkonákladových pak 22,2 %. Co se všech dopravců využívajících v roce 

2011 služeb pražského letiště týče, jejich celkový počet činil 364, z toho bylo 51 dopravců 

operujících na pravidelných linkách v osobní dopravě, 5 nákladních a 10 

nízkonákladových dopravců. Ostatní dopravci pak provozovali dopravu charterovou a 

soukromou. [3] 

Lze říci, že rostoucí trendy jak v pohybech letadel, tak i v počtu cestujících (až na výkyvy 

v krizových letech, zj. 2009 a 2010), zaznamenala i další tři mezinárodní letiště, a to 

v Brně, Ostravě a Karlových Varech (viz tab. č. 1 a 2).   

Co se počtu leteckých společností operujících v současné době (září 2012) na těchto 

letištích týče, tak na letišti Brno-Tuřany operuje celkem 7 leteckých společností, z toho 

jsou 3 charterové a 4 nízkonákladové (low-cost carriers). 

                                                 

2
 Řízení letového provozu České republiky [vid. 2012-07-30]. Dostupné z: http//www.rlp.cz/ 



Simona Matušková: Regionální letecká doprava a letiště Ostrava 

 

6 2013 

Na letišti Leoše Janáčka Ostrava je to 8 leteckých společností, z toho pak 4 klasické, 3 

charterové a 1 nízkonákladová. 

Na letišti Karlovy Vary v současné době operuje 5 leteckých společností, z nichž jsou 2 

klasické a 3 charterové.
3 

 

Tabulka č. 1 udává pohyby letadel (tzn. přílety a odlety) na čtyřech mezinárodních letištích 

v ČR, v tabulce č. 2 jsou uvedeny celkové počty odbavených cestujících na těchto letištích.  

 

 

Tabulka č. 1: Počet pohybů letadel na vybraných letištích ČR 

Rok Praha Brno Ostrava Karlovy Vary 

2002 103 904 12 620 7 856 3 630 

2003 115 756 16 596 9 182 5 428 

2004 144 962 17 823 13 110 6 617 

2005 160 213 16 126 16 306 7 865 

2006 166 346 20 105 16 096 5 111 

2007 174 662 22 893 15 944 6 801 

2008 178 628 29 303 17167 5 575 

2009 163 816 30 513 16 152 7 632 

2010 156 052 25 027 14 139 6 936 

2011 150 746 26 683 15 243 6 891 

Zdroj: MD
4
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3
 Letiště Brno a.s. © 2012 [vid. 2012-09-25]. Dostupné z: http//www.brno-airport.cz/ 

  Letiště Ostrava, a.s. ©2003-2012 [vid. 2012-09-25]. Dostupné z: http//www.airport-ostrava.cz/ 

  Letiště Karlovy Vary s.r.o. © 2012 [vid. 2012-09-25]. Dostupné z: http//www.airport-k-vary.cz/ 
4
 Ministerstvo dopravy © 2006 [vid. 2012-06-12]. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/cs/ 



Simona Matušková: Regionální letecká doprava a letiště Ostrava 

 

7 2013 

Tabulka č. 2: Počet celkem odbavených cestujících na vybraných letištích ČR 

Rok Praha Brno Ostrava Karlovy Vary 

2002 6 206 222 157 257 144 331 18 962 

2003 7 455 508 166 142 179 243 25 746 

2004 9 645 023 171 888 216 261 36 212 

2005 10 764 236 315 672 265 864 36 583 

2006 11 567 588 393 686 300 662 34 061 

2007 12 416 172 415 276 328 906 62 543 

2008 12 613 309 506 174 349 844 77 469 

2009 11 625 775 440 850 305 027 65 800 

2010 11 539 310 396 589 278 070 69 718 

2011 11 760 536 557 952 270 243 98 143 

Zdroj: MD 

 

 

2.2 Rozvoj infrastruktury letecké dopravy v ČR 

Řízení letového provozu ve vzdušném prostoru České republiky začalo již během 20. let 

minulého století v souvislosti s rozvojem letecké přepravy cestujících a s rozšířením 

radiografie na letištích ČSR. Jeho úkolem nebylo pouze zajištění předletových informací a 

signalizace pomocí různých vizuálních prostředků, ale také napomáhání pilotům k určení 

jejich polohy za letu. Významným mezníkem byl rok 1929, kdy se začala budovat síť 

zaměřovačů. Dalším významným zlepšením služeb bylo zavedení radarů po druhé světové 

válce, v roce 1970 to byly radary SSR. Další modernizací pak byla instalace a zprovoznění 

radaru Thomson-CSF MSR 970 a radarového systému EUROCAT 200 na pracovištích 

TWR, APP a ACC střediska řízení letového provozu v Praze v roce 1993.  

Dne 17. února 2007 zahájilo činnost nové národní integrované středisko řízení letového 

provozu (IATCC) v Praze – Jenči, což znamenalo změnu organizace poskytování letových 

provozních služeb a technologie práce včetně obnovy a modernizace používaných systémů 

a realizace prvků civilně vojenské integrace.  

Rozvoj leteckých dopravních sítí zůstává i nadále zaměřen na zdokonalování systému 

řízení a zabezpečení letového provozu ve vzdušném prostoru ČR, na obnovu a doplnění 
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stavu pozemní letecké infrastruktury na standardy ICAO, Eurocontrol a ECAC a 

v neposlední řadě na realizaci staveb pro zkvalitnění služeb pro cestující a další uživatele 

letišť. [4] 

Z hlediska územního plánování lze považovat zařízení letecké dopravy v zásadě za 

stabilizované. Zařazení letišť mezi mezinárodní a vnitrostátní vychází ze současného stavu, 

za významná letiště s větším objemem dopravy, jak již bylo řečeno, však lze považovat, 

kromě letiště Václava Havla Praha, pouze další tři mezinárodní letiště, a to v Brně, Ostravě 

a v Karlových Varech. 

 

Tabulka č. 3: Infrastruktura letecké dopravy v České republice 

  Rok 1995 2000 2005 2008 2009 2010 

  Počet letišť celkem 73 86 88 91 88 91 

  v tom:       

  Letiště veřejné mezinárodní 10 12 9 7 7 7 

  Letiště veřejné vnitrostátní 58 57 57 58 57 57 

  Letiště neveřejné mezinárodní 2 6 5 8 7 6 

  Letiště neveřejné vnitrostátní 3 11 13 12 11 12 

  Zdroj: MD       

 

Rozvoj dopravních sítí na letištích byl v posledních letech zaměřen na nejvýznamnější 

akci, a to na rekonstrukci a modernizaci odbavovacího areálu na mezinárodním letišti 

Václava Havla Praha a výstavbu nového Terminálu 2, který byl otevřen počátkem roku 

2006. Stavba v hodnotě 10 miliard Kč zvýšila kapacitu letiště a vyhovuje požadavkům 

Evropské unie na odbavení cestujících podle Schengenských dohod. Nový terminál má tři 

nadzemní a jedno podzemní podlaží. Odletová a příletová hala je v různých úrovních, k 

odletové hale vede kolmo na terminál také nová příjezdová estakáda. Dále byl vybudován 

Terminál 3, který je určen pro odbavení soukromých letů. Celková kapacita všech tří 

terminálů je v současné době 15,5 miliónů odbavených cestujících za rok. 
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Z hlediska dráhového systému je pražské letiště vybaveno třemi dráhami RWY
5
, dvě 

z nich, a to dráhy RWY 13/31 a RWY 06/24 jsou v současné době používány. Vybavení 

RWY 06/24 umožňuje letecký provoz až do dráhové dohlednosti 50 m (dříve 400 m), čímž 

byl vyloučen vliv časté nízké dohlednosti. Třetí dráha RWY 04/22 je pro vzlety a přistání 

uzavřena a slouží jako parkovací a odstavná plocha. Celková kapacita dráhového systému 

je cca 200 tisíc pohybů letadel za rok a 46 pohybů letadel za hodinu. Do budoucna se 

rovněž plánuje rozšíření dráhového systému o tzv. paralelní dráhu ke stávající hlavní dráze 

RWY 06/24. 

Také většina letecké nákladní přepravy (cargo) v ČR se realizuje na letišti Václava Havla 

Praha. Nový cargo terminál byl otevřen 12. ledna 2004 v hodnotě 750 miliónů Kč a jeho 

kapacita je 60 tisíc tun zmanipulovaného zboží za rok s možností případného rozšíření až 

na 100 tisíc tun. Terminál má také k dispozici 3 000 m
2
 kancelářských ploch a je vybaven 

moderními technologiemi pro manipulaci s přepravovaným zbožím.  

Je nutno dořešit i vazbu letiště na dopravní systémy města - tzv. „návaznou pozemní 

dopravu“, protože současná dopravní obsluha letiště autobusovou městskou hromadnou 

dopravou je nevyhovující. Jako optimální se zde jeví využití kolejové dopravy. [5] 

Největší objem investic byl tedy samozřejmě směřován na letiště Václava Havla Praha, ale 

další významné investice byly realizovány i na letištích v Brně, Ostravě a Karlových 

Varech.  

                                                 

5
 Runway (RWY) - vzletová a přistávací dráha 
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Obrázek č. 1: Odletový terminál 2 na pražském letišti 

Zdroj: Letiště Václava Havla Praha 

 

Co se rozvoje letiště Brno týče, tak zde v letech 1992 až 2001 vložila ČSL, s.p. do oprav a 

údržby letištního areálu více než 160 miliónů Kč. V oblasti investic, a to zejména na 

rekonstrukci odbavovací budovy, bylo za toto období vynaloženo dalších 100 miliónů Kč. 

Pro nákladní přepravu je důležité, že letiště disponuje vlastní železniční vlečkou vedoucí 

až do areálu, dále celními skladovacími prostory o rozloze 8 000 m² a venkovními 

skladovacími plochami o rozloze 20 000 m².
6
   

Letiště Leoše Janáčka Ostrava hraje významnou roli také díky parametrům dráhy 

umožňující start a přistání i obřím letounům typu Ruslan a zároveň navazujícím 

skladovacím a manipulačním kapacitám. V prosinci 2006 zde byla otevřena nová letištní 

hala o ploše 1 750 m
2 

v hodnotě 141 miliónů Kč, z čehož příspěvek ze strukturálních fondů 

EU činil necelých 43 miliónů a zbytek byl pokryt z finančních prostředků z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje. 

                                                 

6
 Letiště Brno a.s. © 2011 [vid. 2011-05-30]. Dostupné z: http//www.brno-airport.cz/ 
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V provozu od 1. 7. 2011 je rovněž nový cargo terminál, o rozloze 11 000 m
2
 schopný 

odbavení letadel bez omezení velikosti (např. letadla typu B747, An124, IL-76) a 

zajišťující kompletní cargo handling (odbavení nákladů) a celní a logistické služby. [6] 

Na letišti Karlovy Vary byla v květnu 2009 dokončena třetí a poslední etapa 

modernizace letiště, první etapa tohoto projektu byla zahájena 1. listopadu 2005, s 

celkovým nákladem cca 300 miliónů Kč. Více než polovinou této částky přispěla Evropská 

unie ze svých strukturálních fondů a také Norské finanční mechanismy. Zhruba 130 

miliónů Kč do této modernizace vložil Karlovarský kraj a téměř 16 miliónů Kč do 

modernizace investoval i provozovatel letiště, společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. Dne 

2. prosince 2011 byla do provozu uvedena nová odbavovací plocha, která navýšila 

kapacitu pro odbavování letadel a jejíž celkové náklady činily téměř 26 miliónů Kč.
7
  

  

                                                 

7
 Letiště Karlovy Vary s.r.o. © 2012 [vid. 2012-03-21]. Dostupné z: http//www.airport-k-vary.cz/ 
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3. Liberalizace a deregulace v letecké dopravě 

V této kapitole je nutno zmínit, jaké zásadní změny se odehrály v oblasti liberalizace a 

postupné deregulace letecké dopravy v posledních čtyřiceti letech, a to zejména v Evropě a 

USA. 

Při krátkém exkurzu do této nedávné historie lze konstatovat, že do konce 70. let minulého 

století fungovaly de facto všechny letecké společnosti jako národní letečtí přepravci. 

Jedinou výjimku tvořila kolébka hromadné letecké přepravy, USA, kde byla letecká 

přeprava cestujícím poprvé nabídnuta již v roce 1912 na Floridě, konkrétně mezi městy St. 

Petersburg a Tampa a kde regulovaná konkurence existovala od samotného vzniku letecké 

dopravy. V Evropě došlo k rozvoji letecké přepravy až po první světové válce, v roce 1920 

vznikla nejstarší letecká společnost na starém kontinentu, nizozemská KLM a v roce 1923 

vznikly Československé aerolinie. [7] 

Každá národní letecká společnost byla považována za součást identity jednotlivých zemí a 

finanční výsledky nebyly vždy hlavním kritériem posuzování činnosti takovýchto 

dopravců.
8
  V případě finančních problémů u leteckých společností (mimo USA) obvykle 

zasahoval různými formami subvencí stát. Taková situace deformovala letecký trh a 

výrazně omezovala konkurenci mezi jednotlivými dopravci, čímž podporovala v podstatě 

monopolní postavení národních dopravců a tím i mnohdy nízkou efektivitu a vysoké ceny 

jimi poskytovaných služeb.  

V roce 1978 byla úspěšně liberalizována vnitrostátní letecká přeprava v USA a lze říci, že 

tímto započala celková liberalizace letecké dopravy, kdy právě USA vyhlásily politiku 

„Otevřená nebe“ (Open Skies), která vedla k postupnému přehodnocování a snižování 

úlohy státu, zvyšování konkurenceschopnosti a posílení tržního chování v letecké dopravě. 

Letecké společnosti v USA již nemusely žádat o schvalování svých vnitrostátních tarifů a o 

zavádění nových linek si rozhodovaly zcela svobodně, pouze v koordinaci s kapacitními 

možnostmi letišť a dalších složek letecké infrastruktury.  

 

                                                 

8
 Příkladem může být v roce 2001 zaniklá belgická letecká společnost Sabena, která za 80 let své činnosti    

   vykázala pouze jedenkrát kladný hospodářský výsledek. 
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Reakcí z Evropy, byť s časovou prodlevou, pak bylo přijetí tří programových balíčků 

týkajících se postupné liberalizace letecké dopravy v rámci Evropské unie. První balíček 

byl schválen v roce 1987 s účinností od 1. ledna 1988 a umožňoval již určitou cenovou 

konkurenci a také omezil pravomoci jednotlivých vlád týkajících se uplatnění námitek 

proti zavádění dalších cenových relací. Druhý balíček s platností od června 1990 umožnil 

mezi leteckými společnostmi větší konkurenci, stanovení cen za přepravu a rovnoprávné 

sdílení počtu pasažérů. Poslední, třetí balíček byl schválen v roce 1992 s účinností od 1. 

ledna 1993 a znamenal další uvolnění konkurence na trhu letecké přepravy v rámci EU a 

také na území Norska a Islandu.    

Následným krokem k úplné deregulaci evropského leteckého trhu pak bylo v roce 1997 

zavedení plné kabotáže, což znamená právo jednoho státu EU provozovat leteckou 

přepravu na území jiného členského státu.  

V roce 1999 vyhlásila Evropská komise projekt pod názvem Jednotné evropské nebe 

(Single European Sky, dále jen SES), jehož hlavním cílem je reforma řízení letového 

provozu v Evropě, jde tedy o zvýšení kapacity a propustnosti vzdušného prostoru při 

zachování vysoké míry bezpečnosti a maximální kvality poskytovaných služeb. Důvodem 

pro zahájení přípravných prací na projektu SES byl především významný nárůst 

průměrného zpoždění na jeden provedený let v letech 1999 – 2000, které pro letecké 

dopravce znamenalo celkové náklady v celkové výši cca 1,3 miliardy EUR. 

V Evropě se nachází 65 oblastních středisek řízení letového provozu, které při své činnosti 

respektují státní hranice jednotlivých států bez ohledu na hlavní toky letového provozu. 

Například let z Bruselu do Říma je řízen devíti středisky letového provozu, což velmi 

zatěžuje nejen řídící letového provozu, ale také piloty musejícími komunikovat 

s pozemními zařízeními.
9
  

Celý legislativní proces byl ukončen 10. března 2004, kdy Evropský parlament a Rada 

Evropské unie schválila definitivní podobu čtyř základních normativních aktů (nařízení), 

které vytvářejí základní právní a principiální rámec  projektu SES. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU v rámci programu SES upravují: 

                                                 

9
 Řízení letového provozu České republiky [vid. 2011-05-30]. Dostupné z: http//www.rlp.cz/ 
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 Rámcové nařízení stanovující obecná organizační a procedurální pravidla při 

vytváření jednotného evropského nebe, zejména civilně – vojenskou spolupráci při 

využívání vzdušného prostoru a práva a povinnosti Organizace pro bezpečnost 

letového provozu (EUROCONTROL). 

 Nařízení o poskytování letových provozních služeb stanovující společné požadavky 

a jednotný systém certifikace poskytovatelů těchto služeb. Nařízení zahrnuje i 

požadavky na jednotný výcvik a licencování řídících letového provozu. 

 Nařízení o uspořádání vzdušného prostoru stanovující principy organizace a 

využívání vzdušného prostoru s cílem vytvořit jednotný evropský horní vzdušný 

prostor nad letovou hladinou FL 285 (8 700 m).  

Nařízení o interoperabilitě ATM systémů s cílem zajistit jejich vzájemnou 

automatizovanou výměnu dat. Nařízení požaduje vzájemnou spolupráci výrobců 

zabezpečovací letecké techniky při vývoji, výrobě a zavádění nových technických systémů 

řízení letového provozu. [8] 

K revizi a aktualizaci tohoto projektu došlo v červnu 2008 a byl nově nazván „Jednotné 

evropské nebe, druhý balíček“ (Single European Sky second package – SES II). [9] 

O tom, že realizace tohoto projektu probíhá těžce a zdlouhavě svědčí i skutečnost, že 

v listopadu 2011 vyzvaly čtyři asociace leteckých společností (AEA, ELFAA, ERA, 

IACA) členské státy Evropské unie k urychlenému vytvoření jednotného evropského nebe, 

protože současný nejednotný systém má negativní dopad jak na letecké společnosti a jejich 

zákazníky, tak na životní prostředí. 

„Státy a jejich ekonomiky by získaly obrovské výhody ze zefektivnění systému evropské 

letecké dopravy. Jejich nečinnost naopak podráží leteckým společnostem nohy, škodí 

odvětví jako celku a prodražuje obchod. Zákazníci enormně doplácejí na neefektivitu 

systému. Je načase, aby členské státy ukázaly svůj skutečný příspěvek k reformě,“ řekl 

generální ředitel Mezinárodní asociace leteckých dopravců IACA Sylviane Lust. 

Některé členské státy se chtěly vyvázat ze svých povinností v projektu SES II., a proto 

Evropská komise v listopadu 2011 většinu členských států vyzvala, aby přehodnotily svůj 

postoj a aktivně začaly pracovat na tomto projektu.  
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Protekcionářská politika přežívá také ve většině dalších zemí mimo EU. Lze však říci, že 

současný dosažený stupeň liberalizace již umožňuje ostrou konkurenci zejména v 

mezinárodní letecké přepravě. Tato konkurence vede subjekty v letecké dopravě, zejména 

letecké společnosti a letiště k hledání stále nových cest, jak snížit své náklady, zlepšit 

nabídku svých služeb a co nejvíce se přizpůsobit požadavkům svých zákazníků.  

 

Tabulka č. 4: Přepravní práva a letecké svobody dle Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) 

Přepravní práva a letecké svobody (The Freedoms of Air) 

1. svoboda 
 právo přeletu letecké společnosti země „A“ cizím teritoriem (země B) bez přistání 

 

2. svoboda 

 právo letecké společnosti země „A“ přistávat z jiných než obchodních důvodů na    

 území země „B“ (např. z technických důvodů, tzv. technical landing) 

 

3. svoboda 
 právo letecké společnosti země „A“ přepravit náklad z vlastní země do země cizí 

 

4. svoboda 

 právo letecké společnosti země „A“ letu a přepravy nákladu z cizí země „C“ do   

 vlastního teritoria 

 

5. svoboda 

 právo dopravce státu „A“ přepravy do a ze země „B“ a pokračovat do země „C“ a   

 zpět v návaznosti na 3. a 4. svobodu 

 

6. svoboda 

 jedná se o typ páté svobody, prováděný z místa odletu v cizí zemi (země „B“) do  

 místa určení v jiné cizí zemi (země “D“) přes zemi, pod jejíž vlajkou letecká  

 společnost létá (země „A“) 

 

7. svoboda 

 právo kabotáže, tzn. právo dopravce státu „A“ přepravovat náklad mezi místy ve   

 státě „B“ na linkách počínajících v „A“ 

 

  Zdroj: ICAO
10

  

 

  

                                                 

10
 International Civil Aviation Organization - ICAO © [vid. 2011-05-30]. Dostupné z: http://www.icao.int/ 

http://www.icao.int/Pages/copyright.aspx
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4. Subjekty v letecké dopravě 

Letecká doprava sbližuje svět, pomáhá sjednotit a porovnat poznání lidí. Letecká doprava 

je schopnost dostat se ve správný čas na správné místo. Vznik letecké dopravy prošel 

trnitou cestou, kdy musel překonat nejen tlak těch, kteří tvrdili, že to nikdy fungovat 

nebude, ale hlavně poznat důsledky fyzikálních zákonů gravitace, odporu vzduchu a 

analyzovat zákonitosti pohybu. V letecké dopravě působí řada subjektů, kterým je 

věnována tato kapitola. 

 

4.1 Vývoj postavení leteckých společností 

Letecké společnosti původně vznikaly, jak již bylo zmíněno ve třetí kapitole, většinou jako 

národní dopravní systémy se stoprocentní nebo vysokou účastí státu a v rámci svých zemí 

působily zpravidla v monopolním nebo oligopolním postavení. Tomu také odpovídal jejich 

přístup k rozvíjení služeb a k cenám, za které byly jejich služby nabízeny. Postupně se 

však (jako již dříve v USA) i v Evropě začal prosazovat obchodní přístup ve způsobu 

organizace a vedení leteckých společností a mnohé se tak dostaly do soukromýho 

vlastnictví. Návazně se pak začala uvolňovat omezení, která do té doby bránila vzniku 

dalších leteckých společností v rámci jednotlivých zemí a sílila tak konkurence mezi 

leteckými dopravci. Situace je samozřejmě v jednotlivých zemích různá, avšak celkový 

posun k liberalizaci letecké dopravy je zřejmý a nezbytný. Takový směr vývoje je také 

podporován liberalizační politikou EU (viz kap. 3).   

Omezení růstu konkurence a vzniku nových leteckých společností v EU jsou dnes spíše 

kapacitní, protože některá stěžejní letiště nebo žádané letové cesty pracují již na hranicích 

své kapacity. Důvodem kapacitních problémů jsou často i ekologické ohledy, v současné 

době již není prakticky možné najít v západní Evropě dostatečnou plochu pro stavbu 

nového letiště, které by bylo v dosahu velkých center, avšak jeho blízkost by nevedla k 

protestům veřejnosti na základě ekologických požadavků. Před časem byla například právě 

z kapacitních důvodů zamítnuta stavba další vzletové a přistávací dráhy letiště Heathrow u 

Londýna.  
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4.2 Letecké aliance 

V rámci soutěže o nabídku co nejlepších služeb pokrývajících zároveň co nejširší 

geografickou oblast se v 90. letech 20. století začala vytvářet alianční seskupení leteckých 

dopravců. První náznaky těsnější spolupráce leteckých dopravců se začaly objevovat v 80. 

letech minulého století a postupně se pak vytvářela stále větší uskupení leteckých 

společností.  

Vznik aliancí umožnila liberalizace a deregulace letecké  dopravy a jejich cílem je hlavně 

posílit ekonomickou váhu a konkurenceschopnost členských společností. Aliance 

umožňují nabízet přepravu do mnoha destinací a dosahovat tak stále většího pokrytí. 

Zásadou je, že jednotlivé členské společnosti poskytují služby v určitém regionu, které na 

sebe vzájemně navazují. V praxi se však stává, že si členské společnosti často konkurují.  

Členství v aliancích není neměnné, některé společnosti z nich vystupují nebo přestupují do 

jiných, ponejvíce však do nich vstupují noví členové, kteří jsou přijímáni po období tzv. 

přidruženého členství, pokud splňují požadovaná kritéria. 

Rozsah a hloubka spolupráce se samozřejmě u jednotlivých aliancí liší, avšak v principu se 

jedná o následující oblasti: koordinace letových řádů aliančních partnerů a harmonizace 

kapacit nabízených na linkách do hlavních destinací, sjednocení rezervačních a 

odbavovacích systémů, nabídka průběžných cen do destinací aliance, alianční nabídka 

doplňkových služeb cestujícím, unifikace letadlového parku a opravárenských kapacit a 

integrace a sdílení dalších činností. Tato seskupení mají různé formy a různý stupeň 

integrace. Aliance s vysokým stupněm integrace pak nabízejí cestujícím tzv. 

harmonizované služby, což znamená, že úroveň služeb všech společností v příslušné 

alianci je kvalitativně na stejné úrovni.  

V současné době existují tři celosvětové aliance, a to One World, Star Alliance a Sky 

Team. 

One World byla založena v roce 1999 a nyní má 13 členů, kteří provozují na cca 2400 

letadel, vypravují kolem 9 000 letů denně a létají na zhruba 870 letišť v přibližně 150 

zemích.  

 

Jejími členy jsou: 
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Air Berlin (Německo)    

American Airlines (USA) 

British Airways (Velká Británie) 

 Cathay Pacific Airways (Hongkong) 

Finnair (Finsko) 

Iberia (Španělsko) 

Japan Airlines (JAL - Japonsko) 

LAN Airlines (Chile) 

Malév Hungarian Airlines (Maďarsko) 

Qantas Airways (Austrálie) 

Compañía Mexicana de Aviación 

Royal Jordanian Airlines (Jordánsko) 

S7 Airlines (Rusko). 

Možní budoucí členové: Malaysia Airlines, Kingfisher Airlines (Indie), Air Lingus (Irsko), 

Air Astana (Kazachstán), Etihad Airways (Spojené arabské emiráty), Gulf Air (Bahrajn), 

Jetstar Airways (Austrálie), Meridiana Fly (Itálie), Tunisair, SriLankan Airlines, TAM 

Airlines (Brazílie), TAP Portugal.
11

 

 

Star Alliance byla založena jako první v roce 1997 a dnes má 28 členů, kteří 

provozují kolem 4 400 letadel, vypravují více než 21 000 letů denně a létají na více než 

1 350 letišť ve 193 zemích.  

Jejími členy jsou: 

Adria Airways (Slovinsko)  

Aegean Airlines (Řecko) 

Air Canada (Kanada)  

Air China (ČLR) 

Air New Zealand  (Nový Zéland) 

All Nippon Airways (Japonsko) 

Asiana Airlines (Jižní Korea) 

Austrian Airlines (Rakousko) 

                                                 

11
 oneworld © 2012 [vid. 2012-06-25]. Dostupné z: http//www.oneworld.com/ 
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Blue1 (Finsko) 

British Midland Airways (bmi British Midland International - Velká Británie) 

Brussels Airlines (Belgie) 

Croatia Airlines (Chorvatsko) 

EgyptAir (Egypt) 

Ethiopian Airlines (Etiopie) 

LOT (Polsko) 

Lufthansa (Německo) 

Scandinavian Airlines (SAS - Dánsko, Norsko, Švédsko) 

Singapore Airlines (Singapur) 

South African Airways (Jižní Afrika) 

Swiss International Air Lines (Švýcarsko) 

TAM Linhas Aéreas (Brazílie) 

TAP Portugal (Portugalsko) 

Thai Airways International (Thajsko) 

Turkish Airlines (Turecko) 

United Airlines (USA) 

US Airways (USA). 

Příští rok mají do aliance vstoupit Avianca (Kolumbie), COPA Airlines (Panama), TACA 

Airlines (Salvador), Shenzhen Airlines (ČLR) a EVA Airways (Tchaj-wan). 

Možní budoucí členové: Air India, Air Malta, UTair Aviation (Rusko), Air Austral 

(Réunion), Caribbean Airlines (Trinidad a Tobago), Etihad Airways (Spojené arabské 

emiráty), Gulf Air (Bahrajn), LAN Airlines (Chile), Luxair (Lucembursko), Pakistan 

International Airlines, PLUNA - Líneas Aéreas Uruguayas, Transaero Airlines (Rusko), 

Virgin Atlantic Airways (Velká Británie), Virgin Australia.
12

 

 

SkyTeam byla založena v roce 2 000, má nyní 15 členů, létá do 983 destinací ve 178 

zemích a provozuje více než 14 800 letů denně v kombinaci s flotilou více než 4000 letadel 

(včetně přidružených dopravců).  

                                                 

12
 staralliance [vid. 2012-06-25]. Dostupné z: http//www.staralliance.com/ 
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Jejími členy jsou: 

Aeroflot (Rusko) 

Aeroméxico (Mexiko) 

Air Europa (Španělsko) 

Air France (Francie) 

Alitalia (Itálie)  

China Airlines (Tchaj-wan) 

China Eastern Airlines (ČLR) 

China Southern Airlines (ČLR) 

České aerolinie 

Delta Air Lines (USA) 

Kenya Airways (Keňa) 

KLM (Nizozemí) 

Korean Air (Jižní Korea) 

TAROM (Rumunsko) 

Vietnam Airlines (Vietnam). 

Příští rok mají do Skyteamu vstoupit Aerolíneas Argentinas (Argentina), Middle East 

Airlines (Libanon), Saudi Arabian Airlines (Saúdská Arábie), Xiamen Airlines (ČLR) a  

Garuda Indonesia. Možní budoucí členové: Air Algérie (Alžírsko), Air India, Air 

Madagascar, Gol Transportes Aéreos (Brazílie), Jet Airways (Indie), Uzbekistan Airways, 

Virgin Atlantic Airways (Velká Británie), Virgin Australia.
13

 

 

4.3 Nízkonákladové letecké společnosti (low-cost carriers, LCC) 

V Evropě začaly jako nový fenomén vznikat v průběhu 90. let minulého století a 

zpřístupnily tak leteckou dopravu širokým vrstvám obyvatelstva. Úplně prvním 

nízkonákladovým přepravcem se však staly Southwest Airlines, které vznikly již na 

počátku 70. let 20. století v USA. Irská společnost Ryanair, která je prvním evropským 

nízkonákladovým přepravcem, vznikla až v roce 1985.    

                                                 

13
 skyteam [vid. 2012-06-25]. Dostupné z: http//www.skyteam.com/ 
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Tyto společnosti se vyznačují zejména tím, že mají velmi zjednodušený proces distribuce, 

odbavení i služeb na palubě a jsou tak schopny své služby nabízet za podstatně nižší ceny, 

než je tomu u „klasických“ leteckých společností. Tito dopravci také často využívají 

alternativní letiště, jejichž služby jsou podstatně levnější než služby na hlavních letištích 

(například společnost EasyJet létá z letiště Luton u Londýna, zatímco klasické společnosti 

používají v Londýně letiště Heathrow nebo Gatwick, případně Stansted). Dále tyto 

společnosti nenabízejí v rámci ceny letenky žádné doplňkové služby. Prodej přepravy se 

původně prováděl přes telefonní „call“ centra daných společností (vyloučení provizí 

agenturám a poplatků globálním distribučním systémům), posléze vzhledem k ještě větší 

úspoře nákladů byl zaveden prodej výhradně přes internet, cestující neobdrží žádný 

papírový doklad, ale pouze rezervační kód. Již zmíněná společnost Ryanair spustila dne 1. 

ledna 2000 rezervaci letenek na svých webovských stránkách.
14

 Zájem překonal očekávání 

a již během tří měsíců činil týdenní počet rezervací cca 50 tisíc. V současné době se 

letenky na internetu prodávají zcela běžně, ale i tak lze říci, že LCC zůstali v této oblasti 

pořád nejúspěšnějšími. 

Dalším faktorem, který významně přispěl ke snížení provozních nákladů, bylo sjednocení 

letadlové flotily (tzv. fleet simplicity), což znamená využívání pouze jednoho typu letadel, 

protože nízkonákladoví dopravci operují především na krátkých trasách. Naproti tomu 

tradiční dopravci provozující různě dlouhé trasy, musejí mít různorodou flotilu. Jedná se 

zejména o letadla typu Boeing 737 a Airbus A320, která jsou vybavena dle požadavků 

LCC pouze jednou třídou a rozteč sedadel je minimální, což umožňuje do letadla umístit 

maximální počet cestujících. 

Dále se při odbavení používají pouze plastové palubní vstupenky opakovaně použitelné, 

cestující se v letadle usazují podle toho, kdy přišli k odletu (takže odpadají problémy s 

volbou sedadel při odbavení a požadavků na seating
15

). Během letu je nabízeno omezené 

občerstvení proti úhradě. Používání převážně regionálních letišť zásadně snižuje náklady 

na letištní poplatky.  

Také je maximálně zrychlena obrátka letadel, počet palubních průvodčích snížen na 

minimum vyžadované bezpečnostními předpisy a je aplikována řada dalších opatření 

                                                 

14
 Ryanair Ltd. [vid. 2011-05-25]. Dostupné z: http//www.ryanair.com/  

15
 seating – plán rozmístění sedadel v letadle 
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omezujících náklady na provoz. Tyto společnosti získávají rostoucí podíl na trhu přepravy 

a lze očekávat, že v tomto způsobu letecké přepravy je budoucnost rozvoje zejména v 

oblasti krátkých a středních tratí. Předpokladem tohoto rozvoje je plná deregulace letecké 

přepravy na daných trzích (viz kap. 3). 

Nízkonákladové letecké společnosti se stávají velmi dravými konkurenty také pro jiné 

druhy přepravy, a to zejména pro rychlovlaky.  

Vůbec první nízkonákladový dopravce začal do Prahy létat v roce 1999. V roce 2002 již 

tito dopravci přepravili cca 5 % všech cestujících odbavených na pražském letišti, z 

celkového počtu 6,3 miliónu jich tedy s těmito dopravci letělo 350 tisíc. V roce 2011 

odbavilo pražské letiště 11,8 miliónů cestujících, z toho bylo 88,7 % na pravidelných 

linkách. Se síťovými aerolinkami letělo celkem 66,4 % pasažérů, s low cost dopravci 22,2 

% a s charterovými společnostmi pak 11,2 %. Pět největších dopravců v roce 2011 tvořily 

České aerolinie + Holidays Czech Airlines (38 %), Travel Service + SmartWings (13 %), 

Lufthansa, EasyJet (obě společnosti po 6 %) a Wizz Air (5 %). 

Vývoj tohoto druhu letecké dopravy na letišti Praha-Ruzyně tak de facto potvrdil závěry 

studie Univerzity Cranfield
16

, která předpovídala zvýšení podílu low-cost dopravců na 

evropském trhu ze 4 % v roce 2001 do roku 2010 na 12 až 15 %, což zde bylo překonáno, 

protože v roce 2010 činil podíl nízkonákladových dopravců 22,1 %. [10] 

První českou nízkonákladovou společností, která začala s provozem 1. května 2004, je 

společnost  Smart Wings, která v současné době (letní letový řád 2012) nabízí lety do cca 

40 destinací z Prahy a do 11 destinací z Brna. Tato společnost pomohla od června 2012 

významně oživit rovněž provoz na letišti v Ostravě, odkud provozuje celkem 18 leteckých 

spojení, jak pravidelných, tak nepravidelných.
17

 

Přehled LCC: 

Aer Lingus 

Air Berlin 

                                                 

16
 European Commission Directorate-General Energy and Transport, Air Transport Group, School of 

Engineering, Cranfield University, 2002 [vid. 2011-03-10]. Dostupné z:    

http://ec.europa.eu/competition/sectors/transport/reports/airports_competition_1.pdf/ 
17

 SmartWings, low cost značka společnosti Travel Service a.s. [vid. 2012-07-25]. Dostupné z:    

http//www.smartwings.com/  

 

http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Aer-Lingus.html
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Air Europa 

Bmibaby 

Cimber Air 

Clickair 

Condor Flugdienst 

Dragonair 

Easyjet 

Germanwings 

Iceland Express 

Intersky 

Jet2.Com 

Myair.Com 

Norwegian 

Ryanair 

Smart Wings 

Sunexpress 

Transavia.Com 

TUI fly 

Wind Jet S.p.A. 

Wizz Air.
18

 

 

4.4 Letiště  

Definicí pojmu letiště je mnoho, dle Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO je 

to vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení) a určená 

buď, zcela, nebo zčásti pro přílety, odlety a pohyby letadel po jejím povrchu. Obvykle k ní 

                                                 

18
 Lowcosty.cz © 2005-2012 [vid. 2012-06-25]. Dostupné z: http//www.lowcosty.cz/ 

 

http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Air-Europa.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Bmibaby.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Cimber-Air.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Clickair.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Condor-Flugdienst.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Dragonair.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Easyjet.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Germanwings.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Iceland-Express.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Intersky.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Jet2Com.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/MyairCom.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Norwegian.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Ryanair.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Smart-Wings.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Sunexpress.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/TransaviaCom.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/TUI-fly.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Wind-Jet-SpA.html
http://www.lowcosty.cz/nizkonakladove-letecke-spolecnosti/Wizz-Air.html
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patří i další technické a logistické zázemí, tj. hangáry, řídicí věž, letištní terminály, sklady 

leteckého paliva a stavby pro logistické zabezpečení leteckého provozu. 

V nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (ES) č. 437/2003 o statistickém vykazování 

letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek je letiště definováno jako jakákoliv 

oblast v členském státě, na kterou se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství 

a která může sloužit k provozování obchodní letecké dopravy. Za obchodní leteckou 

dopravu považuje dopravní lety nebo série letů civilních letadel za úplatu na letiště nebo 

z letiště Společenství v rámci EU. Let může být pravidelný i nepravidelný. 

Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provoz EUROCONTROL (European 

Organisation for the Safety of Air Navigation) vnímá letiště jako místo, ze kterého jsou 

odbavovány všechny lety IFR.
19

 V této definici jsou zahrnuta všechna velká mezinárodní 

letiště, regionální letiště, vojenská letiště, heliporty, stejně tak menší letiště, mající, 

případně nemající dlážděnou dráhu. 

Ministerstvo dopravy v souladu s platnými zákony ČR udává, že letištěm je územně 

vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru leteckých staveb a 

zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím 

souvisejícím (§ 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Letiště je 

z pohledu dopravní infrastruktury chápáno jako veřejnou dopravní infrastrukturou (§ 2 

odst. 1 písm. k) bod 1. zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). [11] 

 

4.4.1 Rozdělení letišť 

Obecně lze letiště rozdělit dle jejich základního určení na vnitrostátní a mezinárodní, obě 

tyto kategorie se následně ještě dělí na letiště veřejná a neveřejná (viz tab. 4). Za veřejné 

vnitrostátní je považováno letiště, na němž jsou uskutečňovány vnitrostátní lety 

nepřekračující státní hranici a lety mezi státy Schengenského prostoru, proto jsou tato 

letiště označována jako letiště s vnitřní hranicí
20

, za veřejné mezinárodní pak je 

                                                 

19
 IFR (instrument flight rules) – let řízený přístroji, možný i při zhoršených meteorologických podmínkách, 

v radiovém spojení s řízením letového provozu (ICAO, Annex 2). 

 
20

 Vnitřní hranice – na základě Schengenských dohod se vnitřní hranicí rozumí společné pozemní hranice 

smluvních stran, jakož i jejich letiště pro vnitřní lety a jejich námořní přístavy pro pravidelná trajektová 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_letov%C3%A9ho_provozu
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považováno letiště umožňující jak vnitrostátní, tak mezinárodní lety, při nichž jsou 

překračovány státní hranice ČR i Schengenský prostor, zde se jedná o letiště s vnější 

hranicí.
21

 Neveřejnými letišti jsou letiště, u nichž okruh uživatelů letiště stanoví na návrh 

jejich provozovatelů Úřad pro civilní letectví. 

Podle charakteru letiště a jeho využití lze dělit letiště na civilní a vojenská. Civilní letiště 

mají status letišť veřejných sloužící potřebám civilní letecké dopravy a přijímají v rámci 

svého technického vybavení a provozních možností všechna civilní letadla. V České 

republice slouží vojenská letiště potřebám ozbrojených sil, případně dalším uživatelům 

mající pověření Ministerstva obrany ČR. Je nutno zmínit, že ne všechna civilní či vojenská 

letiště mají výhradně jednostranné využití, např. letiště Václava Havla Praha bylo až do 

roku 2008 zčásti využíváno armádou ČR. Letiště Leoše Janáčka Ostrava bylo původně 

vybudováno jako vojenské záložní letiště. Smíšený letecký provoz je možný i na letišti 

Pardubice. Naopak i vojenské letiště, jakým je Praha-Kbely může mít civilní využití, 

k čemuž je ale nutné již zmíněné povolení Ministerstva obrany ČR. 

Dalším možným kritériem pro dělení je velikost letiště, obecně lze mluvit o hlavních, 

národních, regionálních a malých letištích. Velká, tedy hlavní letiště budovaná v okolí 

velkých měst a průmyslových center se díky vzrůstajícímu leteckému provozu mohutně 

rozrůstala a ve druhé polovině 20. století se vytvořil tzv. „hub and spoke system“, což 

znamená, že letadla z menších koncových letišť (typ „spoke“) dopravují cestující do 

větších uzlových letišť (typ „hub“) s návazností dalších letů. Tyto huby tedy nefungují 

pouze jako výchozí či cílová letiště, ale zejména jako tranzitní letiště mezi počáteční a 

cílovou destinací. Hlavní velké letiště je označováno jako main hub, národní letiště jako 

secondary hub, regionální jako spoke. Regionální letiště lze v rámci geografického 

vnímání také chápat jako letiště náležející k danému regionu. 

Za výhody tohoto systému lze považovat nižší náklady na přepravu, odlehčení dopravních 

koridorů spolu s lepším využitím kapacity letadel a s tím související ekologickou šetrností. 

Mezi nevýhody lze zařadit logistickou náročnost a koordinaci, přetíženost hubů a s tím 

                                                                                                                                                    

spojení výlučně z přístavů a do přístavů na území smluvních stran, bez přerušení plavby v přístavech mimo 

toto území. 
21

 Vnější hranice – na základě Schengenských dohod se vnější hranicí rozumí hranice smluvních stran na 

zemi a na moři, jakož i letiště a námořní přístavy, pokud nejsou vnitřními hranicemi. 
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související i časová zpoždění letů, dále dlouhá čekání a náročné přesuny na velkých 

letištích. Právě z těchto důvodů dává stále více cestujících přednost přímému spojení mezi 

menšími koncovými letišti, tedy cestování z bodu do bodu (point to point), čehož velmi 

dobře využívají významní hráči na trhu letecké přepravy, a to nízkonákladové letecké 

společnosti (viz kap. 3.3). Tento trend byl v minulých desetiletích typický zejména pro 

USA, kde je síť vnitrostátní letecké dopravy velmi rozvinutá a hustá, v posledních letech 

však, a to rovněž i díky expanzi LCC je stále více patrný v Evropě. [12] 

Dále lze letiště rozdělit v rámci jeho subsystémů. Airside, tedy strana k letadlům, označuje 

tu část letiště, konkrétně pak stavby a plochy zajišťující základní funkce letiště. Jinými 

slovy se jedná o část provozní a neveřejnou, která zahrnuje vzletové a přistávací dráhy, 

pojezdové dráhy, odbavovací plochy, parkovací plochy, odbavovací budovy pro cestující i 

náklad, zařízení pro skladování, rozvod a plnění pohonných hmot, rozvody vody a energií, 

případně další zařízení, např. veterinární stanici, apod. Součástí je rovněž infrastruktura 

sloužící k řízení letů.  

Jako landside, tedy stranu k městu, lze označit stavby a plochy, které slouží jak 

provozovateli letiště, tak jsou využívány ke komerčním účelům podnikatelskými subjekty. 

Tyto objekty jsou přístupné veřejnosti obvykle bez omezení a nejsou zde stanovena žádná 

mimořádná bezpečnostní opatření, jsou pouze pod běžnou kontrolou v rámci kamerových 

systémů, pracovníků ostrahy letiště, případně policie ČR. Do této části letiště patří veřejné 

části odbavovacích terminálů, zázemí pro cestující a další návštěvníky včetně obchodů, 

restaurací, salonků apod. Součástí jsou rovněž příjezdové komunikace, parkovací plochy, 

hotely a administrativní budovy. [13] 

 

4.4.2 Typologie letišť 

V úvodu této podkapitoly je třeba zdůraznit, že ani v současné době neexistuje přesná 

definice velkého letiště, středního letiště ani malého letiště, stejně tak jako jednoznačné 

vymezení pojmu regionální letiště. Rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu 
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v souvislosti se všeobecnými zásadami Společenství ohledně vytvoření transevropské 

dopravní sítě
22

 

z 23. července 1996 vymezilo tři kategorie letišť obecného zájmu, a to:  

• mezinárodní spojovací místa (včetně letišť s ročním objemem cestujících 

alespoň 5 milionů),  

• spojovací místa Společenství (včetně letišť s ročním objemem cestujících mezi 

1 milionem a 4 999 999),  

• regionální spojovací místa a místa dostupnosti (včetně letišť s ročním objemem 

cestujících mezi 250 tisíci a 999 999).    

O sedm let později pak Výbor regionů EU navrhl ve svém výhledovém stanovisku z 2. 

července 2003 v souvislosti s regionálními letištními kapacitami rozdělení na těchto pět 

kategorií: 

• kategorie A představuje hlavní letištní uzly (přes 25 milionů cestujících ročně, 4 

letiště), což se rovná zhruba 30 % z celkového leteckého provozu v Evropě, 

• v kategorii B jsou zastoupena národní letiště (10 až 25 milionů cestujících 

ročně, 16 letišť), což představuje asi 35 % z celkového leteckého provozu 

v Evropě,  

• v kategorii C je obsaženo 15 letišť (5 až 10 milionů cestujících ročně), což tvoří 

asi 14 % z celkového evropského leteckého provozu,  

• do kategorie D patří 57 letišť (1 až 5 milionů cestujících ročně), což představuje 

zhruba 17 % z celkového leteckého provozu v Evropě, 

• kategorii E tvoří 67 letišť (200 000 až 1 milion cestujících ročně), což 

představuje přibližně 4 % z celkového leteckého provozu v Evropě.  

Podle Výboru regionů patří regionální letiště obecně do kategorií D a E, ale i některá letiště 

kategorie C mohou být rovněž považována za regionální letiště.  

Evropská komise však namítla, že mezi posledními dvěma kategoriemi dochází ke 

značnému překrývání se a snížila jejich počet na čtyři:  

• kategorie A, tedy „velká letiště Společenství“, s více než 10 miliony cestujících 

ročně,  

                                                 

22
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. července 1996 ohledně všeobecných zásad 

Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Úř. věst. č. L 228, 9. 9. 1996, příloha II, oddíl 6).  
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• kategorie B, tedy „národní letiště“, s ročním objemem cestujících mezi 5 až 10 

miliony, 

• kategorie C, tedy „velká regionální letiště“, s ročním objemem cestujících mezi 

1 až 5 miliony, 

• kategorie D, tedy „malá regionální letiště“ s ročním objemem cestujících méně 

než 1 milion.  

Pro úplnost je nutno zmínit, že organizací Eurocontrol je užívána jiná klasifikace letišť, a 

to dle počtu odletů za rok. Na základě této klasifikace Eurocontrol rozděluje letiště do pěti 

kategorií, a to: 

• velmi velká letiště s počtem odletů 200 – 500 tisíc za rok, 

• velká letiště s počtem odletů 50 – 200 tisíc za rok, 

• středně velká letiště s počtem odletů 20 – 50 tisíc za rok, 

• malá letiště s počtem odletů 5 – 20 tisíc za rok, 

• velmi malá letiště s počtem odletů 1 – 5 tisíc za rok. 

Do tohoto rozdělení však nejsou zahrnuta letiště mající počet odletů nižší než 1000 za rok. 

Dle údajů organizace Eurocontrol bylo v roce 2006 v Evropě v provozu téměř 2100 letišť, 

přičemž rozdělení, které je uvedeno výše, zachycuje pouze 507 letišť, což činí pouhých 25 

% z jejich celkového počtu. Avšak právě na těchto letištích bylo realizováno 98 % 

veškerých letů v Evropě v uvedeném roce. 
23

 

  

                                                 

23
Eurocontrol, European Organisation for the Safety of Air Navigation © 2001-2012 [vid. 2012-07-25]. 

Dostupné z: http://www.eurocontrol.int/  
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5. Problematika transformace regionálních letišť 

O tom, že definice pojmu regionálního letiště není stále vyřešena, svědčí, že ve zprávě „O 

budoucnosti regionálních letišť a leteckých služeb v EU č. 2011/2196 (INI)“ Výboru pro 

dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu z  2. dubna 2012 zpravodaj pan Philip 

Bradbourn mimo jiné uvádí, že vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádná 

všeobecně uznávaná definice pojmu „regionální letiště“, se rozhodl pro účely jednání 

výboru navrhnout jednoduchou širokou definici: „Za regionální letiště se považuje 

kterékoli „velké letiště, které není centrální“ (bez ohledu na počet odbavených cestujících) 

a za „regionální letecké služby“ let z regionálního letiště nebo s přistáním na regionálním 

letišti.“
24

 

Proces transformace regionálních letišť
25

 zemí střední a východní Evropy je postupný a 

probíhá dle pravidel EU. Zároveň si je EU v tomto směru plně vědoma, že regionální 

letiště byla a jsou mnohdy v nevýhodném postavení oproti velkým uzlovým letištím. 

Z těchto důvodů byla regionálním letištím přiznána možnost subvencí na rozvoj letištní 

infrastruktury, na zajišťování neziskových činností (zejména v oblasti ochrany a 

bezpečnosti) a také na zavádění nových linek.   

Je nutno si uvědomit, že mnohá regionální letiště byla původně vybudována jako záložní 

vojenská a tedy na územích, která vyhovovala především těmto záměrům. Po politických 

změnách ve střední a východní Evropě v 90. letech 20. století došlo k výraznému omezení, 

případně zániku využívání těchto letišť k vojenským účelům, což umožnilo jejich převod 

ze státního vlastnictví do vlastnictví krajů, vytvoření veřejných společností nebo jejich 

prodej soukromým subjektům. 

V tomto období docházelo k dynamickému rozvoji letišť zejména díky hospodářskému 

růstu a s tím souvisejícím nárůstem objemu světové letecké dopravy. Mnohá letiště EU 

prošla zásadními organizačními změnami a projevili o ně zájem soukromí investoři. 

Některá letiště se tak stala vysoce úspěšnými podnikatelskými projekty, např. katovické 

letiště (viz tab. 6). Většina malých letišť EU však i nadále zůstává ve vlastnictví státu, 

                                                 

24
 European Parliament [vid. 2012-08-02]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/ 

25
 Jedná se o převod těchto letišť z vlastnictví států do majetku regionů.  
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krajů či obcí, důvodem je zejména velký význam letiště pro danou oblast a jeho důležitá 

role v rozvoji místní ekonomiky, konkurenceschopnosti a dopravní dostupnosti. [14] 

Přesto je však pro budoucnost regionálních letišť obecně podstatné, aby nebyla ztrátová 

dlouhodobě, případně byla schopna pokrývat alespoň své provozní náklady. Investice do 

rozvoje regionálních letišť byly v zemích střední Evropy před vstupem do EU většinou 

omezeny a výjimku tvořily pouze investice určené na rozvoj letišť v hlavních městech. Lze 

konstatovat, že se příliv investic do rozvoje regionálních letišť, a to zejména díky zdrojům 

z evropských fondů (viz tab. 7) zlepšil, nicméně dá se předpokládat, že externí zdroje 

budou tato letiště potřebovat i nadále. Malá letiště nemají obvykle dostatečně velký 

provoz, případně dostatek dalších obchodních aktivit, aby byla finančně soběstačná, 

případně i generovala zisk. Přestože neexistují žádné konkrétní údaje o počtu cestujících, 

při kterém by mohla být dosažena rentabilita, výbor regionů EU odhadl tento počet zhruba 

na 1 až 1,5 miliónů ročně. [15]  

Již výše zmíněná studie Univerzity Cranfield v této souvislosti uvádí, že musí být 

odbaveno 500 tisíc až 1 milión cestujících za rok, aby bylo letiště schopno pokrýt své 

náklady a také financovat svůj rozvoj z vlastních zdrojů. 

Za zmínku zde stojí i poněkud starší výzkum, a to z roku 1982, který srovnával finanční 

výsledky 68 francouzských letišť a z nich pak odvodil dva body zvratu. Prvního bylo 

dosaženo při odbavení více než 200 tisíc cestujících za rok, kdy letiště bylo schopno plně 

pokrýt své provozní náklady včetně odpisů. Druhého bodu zvratu mohlo být dosaženo při 

odbavení více než 1 milionu cestujících ročně, kdy bylo letiště již schopno pokrýt své 

celkové náklady. [16]  

Po rozšíření EU v roce 2004 o 10 států, a to zejména střední a východní Evropy, byl 

pohled na předpokládaný budoucí růst výkonů řady regionálních letišť velmi optimistický 

a statistiky těchto výkonů (viz tab. 1, 2, 13, 14) to potvrzovaly. V souvislosti 

s ekonomickou krizí započatou v roce 2008 se situace i v této oblasti výrazně změnila. 

Dalším faktorem byl rovněž výrazný nárůst světových cen ropy a tedy i leteckého paliva 

(viz graf 1 a 2). 



Simona Matušková: Regionální letecká doprava a letiště Ostrava 

 

31 2013 

 

Graf č. 1: Vývoj cen leteckého paliva a oleje od 01/2007 do 09/2012 (v USD/barel) 

Zdroj: Platts, RBS 

 

 

 

Graf č. 2: Vývoj cen leteckého paliva od 01/2007do 09/2012 v USD a EUR (za barel)
26

 

zdroj: Platts, RBS
27

 

 

 

 

                                                 

26
 Měrnou jednotkou ceny leteckého paliva "Jet FOB Barges Rotterdam" je metrická tuna (MT), cena je 

stanovena v USD, vice je využívána jednotka barel ropy BRENT, barel ropy (nebo jiné obdobné látky) se 

značí bbl, 1 bbl = 158,987294928 litrů = 42 US galonů. 
27

 Platts, The McGraw-Hill Companies Inc. © 2012 [vid. 2012-07-25]. Dostupné z: http://www.platts.com/ 

Royal Bank of Scotland © 2012 [vid. 2012-07-25]. Dostupné z: http://www.rbs.com/  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galon
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V současné době lze další vývoj regionálních letišť přesně odhadnout jen velmi obtížně. 

Dosažení soběstačnosti každého letiště ovlivňuje řada faktorů, a to jeho velikost a poloha, 

stav infrastruktury, náklady na údržbu, případně na opravy stávajícího zařízení a vybavení, 

investice na jeho další rozvoj. 

Pro úplnost je nutno uvést, že letecká nákladní doprava, byť je do srovnání výkonů letišť 

v další části této práce zařazena (viz kap. 6.4), netvoří obvykle u tohoto typu letišť 

významný zdroj příjmů. Obecně lze říci, že pokud by regionální letiště dokázala 

v budoucnu výrazně zvětšit objem nákladní dopravy, pozitivně by to ovlivnilo jejich 

výsledky hospodaření. Pravdou však zůstává, že mnohá z nich nemají dostatečné technické 

vybavení a ani ekologické a ekonomické předpoklady pro nárůst tohoto typy dopravy.  

Některá z regionálních letišť se v posledních letech začala orientovat zejména na 

spolupráci s nízkonákladovými přepravci, což jim umožnilo rychlé zvýšení počtu 

odbavených cestujících a také nárůst počtu leteckých linek a s tím související i větší 

zatraktivnění letiště nejen pro cestující, ale také podnikatele či investory. To je příklad 

letiště v polských Katovicích, které bude podrobněji zmíněno v dalším textu.  

Nevýhodou pro letiště by však mohla být výhradní orientace na tyto přepravce a zejména 

pak akceptace jejich požadavků ohledně minimálních, případně žádných letištních 

poplatků. Tato obchodní strategie by mohla způsobit, že i když by se počty cestujících 

pravidelně zvyšovaly, letiště by nemuselo být ani v tomto případě schopno pokrývat zcela 

své náklady, natož být ziskové. [17] 

 

 

5.1 Letiště a jejich formy vlastnictví v zahraničí 

V zahraničí existují různé formy vlastnictví letišť, a to od 100 % vlastnictví státem, přes 

kombinované formy vlastnictví, až po úplné vlastnictví soukromými subjekty.  

Obecně lze říci, že velká letiště s vysokým počtem odbavených cestujících v desítkách 

milionů ročně bývají v zahraničí zcela privatizována. V Kanadě a USA byl tento přístup 

použit rovněž u řady menších letišť, a to vzhledem k husté síti letecké dopravy, která bývá, 

co se využití týče, srovnávána se sítí veřejné silniční dopravy v Evropě. [18]  
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Naproti tomu v Evropě jsou regionální letiště stále z větší části vlastněna zcela či částečně 

regiony, případně městy. Regionální vlády (v ČR vedení krajů) pak plánují, podporují a 

řídí jejich rozvoj.  

V Evropě lze za průkopníka procesu privatizace letišť označit Velkou Británii, která 

s tímto započala ve druhé polovině 80. let minulého století.  I zde však probíhala 

privatizace postupně, protože letecká doprava je vysoce citlivá na ekonomické výkyvy, 

změny cen ropy na světových trzích, politickou stabilitu, bezpečností situaci a přírodní 

katastrofy. V případě neúspěšné privatizace by tak mohlo dojít k omezení služeb 

poskytovaných letištěm, případně k jeho uzavření či zrušení, což by mělo nejen 

ekonomický dopad na celou danou oblast. Právě s ohledem na tyto skutečnosti si 

regionální vlády často ponechávají majetkový podíl, spolurozhodovací pravomoci či 

možnost přímé účasti na řízení letiště.       

Po druhé světové válce se v důsledku odlišného politického a ekonomického vývoje 

vytvořily v evropských zemích různé formy vlastnictví, které lze rozdělit do následujících 

skupin: 

 letiště vlastněná státem, 

 letiště vlastněná regionální vládou (krajem), 

 jiná forma státního vlastnictví (např. státní holding), 

 letiště vlastněná obchodní komorou, 

 privatizovaná letiště, případně skupiny letišť, a to:  

- s majoritním státním podílem, 

- s minoritním státním podílem, 

- s nulovým státním podílem.
28

 

 

 

 

                                                 

28
 European Commission Directorate-General Energy and Transport, Air Transport Group, School of 

Engineering, Cranfield University, 2002 [vid. 2011-03-10]. Dostupné z:    

http://ec.europa.eu/competition/sectors/transport/reports/airports_competition_1.pdf/ 
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5.1.1 Letiště vlastněná státem 

Některá letiště v zemích EU zůstávají ve státním vlastnictví a jsou často organizovány jako 

letištní společnosti centrálně řízené správou letišť nebo jinou státem vlastněnou organizací.  

Mezi takové společnosti patří: 

 španělská AENA (Aeropuertos Espanoles  y Navegacion Aerea), která vlastní a 

provozuje 47 velkých mezinárodních i malých regionálních letišť a dva heliporty
29

,   

 portugalská ANA (Aeroportos de Portugal), která vlastní a provozuje 7 

mezinárodních a regionálních letišť
30

, 

 francouzská ADP (Aéroports de Paris), která provozuje letiště v okruhu 50 

kilometrů od Paříže.
31

 

Některá letiště zůstávají samostatnými společnostmi, ve kterých stát vlastní většinový 

podíl a zbytek vlastní soukromé subjekty. Jedná se zejména o velká a významná letiště 

jako např. Amsterdam Airport Schiphol, Brussels International Airport, Frankfurt 

International Airport a další.  

 

5.1.2 Letiště vlastněná regionální vládou, místní samosprávou 

Tato letiště jsou buď zcela, nebo částečně vlastněna regiony, v těchto případech vstoupili 

do těchto letištních společností soukromí investoři a letiště tak získala více finančních 

prostředků na rozvojové aktivity. Jedná se např. o letiště v Manchesteru, Newcastlu, 

Mnichově, Berlíně, Antverpách a Miláně. 

 

5.1.3 Letiště provozovaná obchodními komorami 

Některá regionální letiště ve Francii a  Itálii jsou sice vlastněna státem, ale provozována 

místními obchodními komorami, jsou to např. velká regionální letiště v Marseilles, 

Strasbourgu, Lyonu a Bordeaux, ale i menší letiště v Grenoblu, Montpellier nebo Boloni. 

                                                 

29
 Aena S.A. © 2012 [vid. 2012-01-10]. Dostupné z: http://www.aena.es/ 

30
 ANA Aeroportos de Portugal S.A. 2012 [vid. 2012-01-10]. Dostupné z: http://www.ana.pt/ 

31
 Aéroports de Paris 2012 [vid. 2012-01-10]. Dostupné z: http://www.aeroportsdeparis.fr/ 
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5.1.4 Privatizovaná letiště  

Některá letiště v EU byla částečně nebo plně privatizována. Existuje více privatizačních 

modelů od „velkých letištních skupin“, např. britská BAA vlastnící a provozující pět letišť 

ve Velké Británii (London Heathrow, London Stansted, Glasgow Airport, Aberdeen 

Airport a Southampton Airport)
32

, přes menší skupiny sdružující velká mezinárodní letiště 

a k tomu jedno či dvě regionální, až po samostatně privatizovaná letiště mající majoritního 

soukromého vlastníka.   

Letiště Fiumicino v Římě, jehož privatizace byla dokončena v roce 2000, je příkladem 

zcela soukromého letiště vlastněného větším počtem majitelů z Itálie i ze zahraničí.
33

 

Naproti tomu letiště Vídeň je vlastněno z 20 % spolkovou zemí Horní Rakousko, z 20 % 

městem Vídeň, z 50 % soukromými investory a z 10 % zaměstnanci letiště
34

 (viz tab. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

32
 LHR Airports Limited © [vid. 2012-01-10]. Dostupné z: http://www.baa.com/ 

33
Aeroporti di Roma S.p.A. [vid. 2012-01-10]. Dostupné z: http://www.adr.it/ 

34
Vienna Airport © 2011 [vid. 2012-01-10]. Dostupné z: http://www.viennaairport.com/  

http://www.viennaairport.com/
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Tabulka č. 5: Vlastnická struktura vybraných evropských letišť 

stát letiště 
národní  

vláda (%) 

regionální 

vláda  (%) 

ostatní státní 

sektor (%) 

obchodní 

komora (%) 

soukromý 

sektor (%) 

  Belgie   Brusel 64    36 

  Česká republika   Ostrava  100    

  Česká republika   Praha 100     

  Dánsko   Kodaň 34    66 

  Finsko   Helsinky 100     

  Francie   Lyon    100  

  Francie   Paříž Orly 100     

  Itálie   Milán M.  99   1 

  Itálie   Řím F.     100 

  Maďarsko   Budapešť 100     

  Polsko   Katovice     100 

  Polsko   Varšava 100     

  Rakousko   Vídeň  40   60 

  Slovensko   Bratislava 100     

  Slovensko   Košice 34    66 

  Švýcarsko   Curich  100    

  Velká Británie   Londýn H.     100 

Zdroj: European Commission Directorate-General Energy and Transport
35

 a vlastní zpracování 

 

5.2 Proces transformace letišť v České republice 

Po roce 1989 došlo k dynamickému rozvoji letišť v České republice (viz kapitola 2.1). 

Letiště, která byla v té době stále ještě  řízená Českou správou letišť, s.p. tedy Praha, Brno, 

                                                 

35
European Commission Directorate-General Energy and Transport, Air Transport Group, School of 

Engineering, Cranfield University, 2002 [vid. 2011-03-10]. Dostupné z:    

http://ec.europa.eu/competition/sectors/transport/reports/airports_competition_1.pdf/ 
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Ostrava a  Karlovy Vary měla své vlastní priority i problémy (např. záložní vojenská letiště 

Brno a Ostrava řešila přechod od smíšeného provozu na provoz plně civilní). 

Pražské letiště jakožto nejvýznamnější bylo i nadále financováno ze státního rozpočtu. 

Proces transformace na dalších letištích byl již zamýšlen prakticky bez státní podpory. 

Aby bylo možno zajistit další rozvoj a financování regionálních letišť, byl připraven 

projekt transformace regionálních letišť tak, aby mohl být v budoucnu financován z větší 

části ze strukturálních fondů EU. Pro tyto účely byla stejně jako v ostatních členských 

státech EU i v ČR zavedena jednotná nomenklatura územních statistických jednotek, 

zkráceně NUTS.  Dle počtu obyvatel je území České republiky členěno na tři hlavní 

stupně, a to NUTS I, NUTS II a NUTS III. Po vstupu České republiky do EU začaly být do 

úrovně NUTS II, nazývané také regiony soudržnosti, směřovány prostředky z fondů EU, ze 

kterých pak byla částečně financována modernizace a nová výstavba na již zmíněných 

regionálních letištích. V ČR je 8 regionů soudržnosti (viz kap. 6).
36

 

Je nutno zmínit, že celý proces transformace byl poměrně složitý a navíc z něj bylo 

vyjmuto pražské letiště s tím, že toto bude řešeno následně a samostatně. Na přípravě 

tohoto projektu se podíleli zástupci krajů, Ministerstvo dopravy ČR a také Česká správa 

letišť. 

V roce 2003 vláda ČR rozhodla o převodu části majetku ČSL do vlastnictví krajů. Dalším 

plánovaným krokem pak byl převod regionálních letišť na kraje, a to bezúplatně. 

Z majetku ČSL tedy byla vyjmuta regionální letiště v Brně, Ostravě a Karlových Varech, 

která se stala majetkem jednotlivých krajů  

Na letišti v Brně v souladu s jednotlivými kroky tohoto projektu zahájila 1. července 2002 

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

dlouhodobé zajištění provozu letiště a služeb souvisejících s leteckou dopravou, zajištění 

údržby a rozvoje letiště v souladu s potřebami letecké dopravy. Od 1. července 2004 přešlo 

letiště do vlastnictví Jihomoravského kraje a společnost Letiště Brno a.s. je i nadále jeho 

provozovatelem.
37

  

                                                 

36
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [vid. 2011-01-25]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/ 

37
Letiště Brno a.s. © 2011 [vid. 2011-01-25]. Dostupné z: http://www.brno-airport.cz/ 



Simona Matušková: Regionální letecká doprava a letiště Ostrava 

 

38 2013 

Nemovitý majetek letišť Ostrava a Karlovy Vary byl ke stejnému datu, tedy k 1. červenci 

2004, převeden na kraj Moravskoslezský a Karlovarský. Kraje musely dodržet státem 

stanovené podmínky, a to zajistit provoz letišť v souladu se všemi platnými předpisy a dále 

nepožadovat na rozvoj letišť žádné prostředky ze státního rozpočtu. Oba kraje založily 

společnosti za účelem provozování letišť, v Karlovarském kraji to byla společnost Letiště 

Karlovy Vary s.r.o. a v Moravskoslezském kraji společnost Letiště Ostrava a.s. Důležitou 

skutečností je, že majetek letišť je zatím pouze pronajatý a že se na něj vztahuje desetileté 

moratorium ohledně nakládání s tímto majetkem. Po vypršení tohoto moratoria v roce 

2014 by měl být majetek vložen do daných letištních společností, čímž by se navýšilo 

jejich základní jmění. Dojde tak ke zjednodušení majetkových poměrů, což by mohlo 

přilákat další subjekty, např. soukromé investory, a to by bylo, i vzhledem k současné 

ekonomické situaci, určitě žádoucí.
38

 

Hlavním důvodem převodu letišť na kraje byla možnost získání finančních dotací 

z rozvojových fondů EU. Lze říci, že všechna tři letiště této možnosti využila, v první 

etapě to byly příspěvky z rozpočtového období do roku 2006, které byly přiděleny ve výši 

4,8 milionů EUR pro tato tři letiště. [14] Větší objem prostředků pak je možno čerpat 

v následujícím rozpočtovém období 2007 - 2013. V tabulce č. 6 je vyčísleno čerpání 

z fondů EU v případě tří projektů ostravského letiště ve výše zmíněném období.
39

 V únoru 

2013 nebyl ještě k dispozici závěrečný účet za rok 2012, proto nemohly být částky za rok 

2012 aktualizovány. 

Tabulka č. 6: Přehled akcí MSK na letišti Leoše Janáčka Ostrava spolufinancovaných z evropských 

finančních zdrojů v období 2007-2013 a  přehled čerpání výdajů v roce 2011 (v tis. Kč) 

Akce na letišti 

Leoše Janáčka 

Ostrava 

Celkové 

výdaje 

Skutečné výdaje v roce Předpoklad 

výdajů 

v roce 2012 

Předpoklad 

výdajů 

v roce 2013 

Podíl 
2008 2009 2010 2011 

kolejové napojení 968 100,00 201,07 9 649,72 5 929,98 21 746,78 399 498,23 531 074,00 85,00 

odbavovací 

plocha 
138 895,00 169,52 389,25 113 335,82 430,25 24 569,74 0 92,50 

ostatní zpevněné 

plochy 
488 000,00 50,25 208,25 897,48 3 892,89 102 607,11 380 344,00 85,00 

Zdroj: závěrečný účet za rok 2011, rozpočet MSK a vlastní zpracování 

                                                 

38
Letiště Ostrava, a.s. © 2003-2011 [vid. 2011-01-25]. Dostupné z: http://www.airport-ostrava.cz/ 

   Letiště Karlovy Vary s.r.o. © 2011 [vid. 2011-01-25]. Dostupné z: http://www.airport-k-vary.cz/ 
39

Moravskoslezský kraj © 2012 [vid. 2012-06-13]. Dostupné z: http://www.verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz/ 
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Po tomto kroku v rámci transformace letišť zůstalo v majetku ČSL pouze letiště Praha. 

Česká správa letišť, s.p. byla přejmenována na Letiště Praha s.p. 1. září 2005. Následně,   

6. února 2008 došlo ke změně názvu Letiště Praha, s.p., na název Správa Letiště Praha, s.p. 

Důvodem byla příprava tzv. zbytkového státního podniku, který je určen k vypořádání 

závazků a nebude předmětem privatizace. Souběžně vznikla k 6. únoru 2008 společnost 

Letiště Praha, a. s., která se stala samostatným subjektem určeným k případné budoucí 

privatizaci.
40

 Zatím poslední změnou je, že pražské letiště bylo 5. října 2012 přejmenováno 

na Letiště Václava Havla Praha. 

  

                                                 

40
Letiště Praha © 2010 [vid. 2011-01-25]. Dostupné z:  http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/tiskove-

centrum/vyrocni-zpravy/Contents/1/4DDAEA191F9CB935CFD886ADB7571BC9/resource.pdf/ 
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6. Střední Evropa a její územní rozdělení 

Za Střední Evropu je označována v užším kontextu ta její část, kde se nachází Polsko, 

Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko a Slovinsko. Tyto státy jsou v některých 

případech označovány za Evropu středovýchodní. V širším kontextu je pak do Střední 

Evropy zařazováno ještě Německo, Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Členy EU je 

v současné době 7 států Střední Evropy. Prvním členem se stalo Německo v roce 1952, 

poté Rakousko v roce 1993, v roce 2004 k EU přistoupilo ještě Polsko, Česká republika, 

Slovenská republika, Maďarsko a Slovinsko. Švýcarsko a Lichtenštejnsko členy EU 

nejsou. 

Dle Evropského fondu pro regionální rozvoj je oblast Střední Evropy v rámci 

PROGRAMU STŘEDNÍ EVROPA vymezena poněkud rozdílně, protože jsou zde 

zastoupeny i některé regiony na severu Itálie a rovněž Ukrajina, konkrétně pak: 

 Rakousko (NUTS 2): Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, 

Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien.  

 Česká republika (NUTS 2): Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko, Praha, 

Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Střední Morava.  

 Německo (NUTS 1): Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.  

 Maďarsko (NUTS 2): Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-

Magyarország, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl.  

 Itálie (NUTS 2): Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 

Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento, Valle 

d'Aosta/Vallée d'Aoste, Veneto.  

 Polsko (NUTS 2): Województwo Dolnośląskie, Województwo Kujawsko-

pomorskie, Województwo Lubelskie, Województwo Lubuskie, Województwo 

Łódzkie, Województwo Małopolskie, Województwo Mazowieckie, Województwo 

Opolskie, Województwo Podkarpackie, Województwo Podlaskie, Województwo 

Pomorskie, Województwo Śląskie, Województwo Świętokrzyskie, Województwo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fondy_Evropsk%C3%A9_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Burgenland
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nieder%C3%B6sterreich
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ober%C3%B6sterreich
http://cs.wikipedia.org/wiki/Salzburg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Steiermark
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tirol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vorarlberg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wien
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS_Jihov%C3%BDchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS_Jihoz%C3%A1pad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS_Severoz%C3%A1pad
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS_Severov%C3%BDchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS_St%C5%99edn%C3%AD_Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bayern
http://cs.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brandenburg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mecklenburg-Vorpommern
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sachsen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sachsen-Anhalt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9l-Dun%C3%A1nt%C3%BAl&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9l-Alf%C3%B6ld&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89szak-Alf%C3%B6ld&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89szak-Magyarorsz%C3%A1g&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89szak-Magyarorsz%C3%A1g&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6z%C3%A9p-Dun%C3%A1nt%C3%BAl&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-Magyarorsz%C3%A1g
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyugat-Dun%C3%A1nt%C3%BAl&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Friuli-Venezia_Giulia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liguria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Piemonte
http://cs.wikipedia.org/wiki/Provincia_Autonoma_Bolzano/Bozen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Provincia_Autonoma_Trento
http://cs.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta/Vall%C3%A9e_d%27Aoste
http://cs.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta/Vall%C3%A9e_d%27Aoste
http://cs.wikipedia.org/wiki/Veneto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Dolno%C5%9Bl%C4%85skie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Kujawsko-pomorskie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Kujawsko-pomorskie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Lubelskie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Lubuskie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%81%C3%B3dzkie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%81%C3%B3dzkie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Ma%C5%82opolskie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Mazowieckie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Opolskie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Opolskie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Podkarpackie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Podlaskie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Pomorskie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Pomorskie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Al%C4%85skie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Awi%C4%99tokrzyskie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_Warmi%C5%84sko-mazurskie


Simona Matušková: Regionální letecká doprava a letiště Ostrava 

 

41 2013 

Warmińsko-mazurskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo 

Zachodniopomorskie.  

 Slovenská republika (NUTS 2): Bratislavský kraj, Stredné Slovensko, Východné 

Slovensko, Západné Slovensko.  

 Slovinsko (NUTS 0): celá země.  

 Ukrajina: Černivecka oblasť, Ivano-Frankivska oblasť, Volyňska oblasť, Lvivska 

oblasť, Zakarpatska oblasť.  

Tato oblast pokrývá zhruba 1 050 00 km
2
, žije zde cca 148 milionů obyvatel, což činí 28 % 

všech obyvatel EU.
41

  

 

6.1 Letiště ve Střední Evropě 

Ve Střední Evropě se nachází 77 letišť, z nichž je nejvíce v Německu, a to 45. Společně s 

Polskem, které disponuje 10 letišti, mají tyto dvě země podíl cca 72 % na celkovém počtu 

letišť v této části Evropy. Pro názornost lze uvést, že na jeden milión obyvatel ve Střední 

Evropě připadá cca 0,5 letiště, které splňují definované charakteristiky (viz kap. 4.4.2). 

Konkrétně pak největší podíl letišť na jeden milión obyvatel má Švýcarsko (1,0) a 

nejmenší Maďarsko (0,1).  

Velmi malých letišť je v této oblasti 35 a nejvíce z nich (23) se nachází v Německu. V 

kategorii malých letišť je jich zastoupeno 26, z nich pak 12 v Německu, v Polsku a 

Rakousku po pěti, dvě leží ve Švýcarsku a jedno ve Slovinsku. Středně velká letiště jsou v 

středoevropském regionu pouze tři a všechna na území Německa. Všechny státy Střední 

Evropy (vyjma Slovinska, Lichtenštejnska a Slovenska) mají alespoň jedno velké letiště. 

Největší počet těchto letišť má Německo (5) a dále Švýcarsko (2). Do kategorie velmi 

velká letiště patří v této oblasti pouze dvě německá letiště. Z 25 největších letišť v Evropě 

se pět z nich nalézá na území Střední Evropy, a to tři v Německu (Frankfurt, Mnichov, 

Düsseldorf), jedno v Rakousku (Vídeň) a poslední ve Švýcarsku (Curich). 

 

                                                 

41
CENTRAL EUROPE [vid. 2012-03-22]. Dostupné z: http://www.central2013.eu/ 
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Tabulka č. 7: Struktura letišť vybraných zemí Střední Evropy 

Stát 

Velmi 

velká 

letiště 

Velká 

letiště 

Středně 

velká 

letiště 

Malá 

letiště 

Velmi 

malá 

letiště 

Celkem 

Česká republika - 1 - - 2 3 

Německo 2 5 3 12 23 45 

Polsko - 1 - 5 4 10 

Rakousko - 1 - 5 1 7 

Slovensko - - - 1 1 2 

Střední Evropa 2 11 3 26 35 77 

Evropa 6 36 53 136 275 506 

                 Zdroj: A-Z Group Limited, Eurocontrol
42

 

 

6.2 Charakteristika a srovnání vybraných zemí a regionů  

Pro zpracování údajů následujících kapitol byly zcela záměrně vybrány tyto země - Česká 

republika, Polsko a Slovensko, v nich pak čtyři regiony NUTS 2, a to  Moravskoslezsko a 

Jihovýchod v ČR, Slezsko v Polsku a Východní Slovensko na Slovensku. 

Důvodem tohoto výběru byla jejich poloha ve Střední Evropě, sousedství těchto zemí, 

jejich těsná spolupráce v mnoha oblastech, dále pak jejich podobný vývoj po II. světové 

válce a posléze i politické a ekonomické změny v 90. letech minulého století. V neposlední 

řadě bylo rovněž zohledněno jejich společné členství ve Visegrádské čtyřce (kam ještě 

patří Maďarsko) a jejich společný vstup do Evropské unie 1. května 2004. Dalším 

důležitým kritériem byly ekonomické ukazatele těchto zemí a následně i v nich vybraných 

regionů (viz tab. 8, 9, 10 a graf 3, 4). Co se aktuálnosti dat týče, za jednotlivé země byla 

v době zpracování této kapitoly (červen 2012) dostupná data z roku 2010 a 2011, za 

regiony NUTS 2 pak byla nejnovější data z roku 2009. 

Zcela zásadním a rozhodujícím ukazatelem však vzhledem k tématu této disertační práce 

byla existence plně funkčních regionálních letišť na území vybraných regionů. Jejich 

charakteristika a srovnání provozních výkonů je uvedeno v následujících kapitolách.  

                                                 

42
 A-Z Group Limited © 2011 [vid. 2011-01-26]. Dostupné z: http:// www.azwordairports.com/, 

Eurocontrol, European Organisation for the Safety of Air Navigation © 2001-2011 [vid. 2011-01-26]. 

Dostupné z: http://www.eurocontrol.int/  

http://www.azwordairports.com/
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Tabulka č. 8:  Všeobecné charakteristiky a ekonomické ukazatele vybraných zemí Střední Evropy (2011) 

Státy 

 

Rozloha 

(tis. km
2
) 

Počet 

obyvatel 

(tis.) 

HDP 

v PPS na 

1 obyv. 

(%) 

HDP 

(mil. EUR) 

HDP 

v PPS 

na 1 

obyv. 

 

Vládní 

dluh 

k HDP 

(%) 

Inflace 

ve 

spotř. 

cenách 

(%) 

Míra 

nezam. 

(%) 

Česká republika 78,87 10 505 80 156  216 20 200 40,8 2,1 6,7 

Polsko 312,69 38  538 65 369  665 16 200 56,4 3,9 9,9 

Slovensko 48,85 5 404 73 69 108 18 400 43,3 4,1 13,9 

EU 27 10 168,77 503 679 100 12 650 982 25 200 82,5 3,1 10,0 

Zdroj: Eurostat
43

 

 

 

Graf č. 3: Vybrané ekonomické ukazatele daných zemí za rok 2011 

Zdroj: Eurostat 

 

 

                                                 

43
Eurostat [vid. 2012-06-22]. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
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Tabulka č. 9: HDP na 1 obyvatele v PPS
44

 – mezinárodní srovnání vybraných zemí (EU 27 = 100, v %) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU 27 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Česká republika 68 70 70 73 75 76 77 80 81 82 80 

Polsko 48 48 48 49 51 51 52 54 56 61 63 

Slovensko 50 52 54 55 57 60 63 68 73 73 73 

Zdroj: ČSÚ
45

 

            

 

Graf č. 4: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v PPS v letech 2000 -  2010 

Zdroj: ČSÚ 

 

Co se makroekonomických ukazatelů v jednotlivých zemích týče, lze konstatovat, že 

výrazné rozdíly mezi nimi nejsou. Jako pozitivní se jeví oproti průměru EU 27 (83 %) a 

dalším konkrétním evropským zemím (např. Řecko 170 %, Itálie 120 %, Německo 80 %) 

jejich nízká zadluženost, relativně nízká (vyjma Slovenska) nezaměstnanost a také mírná 

jednociferná inflace. Naopak ukazatel HDP je oproti evropskému průměru u všech zemích 

nízký (viz tab. 8). Při srovnání vývoje HDP těchto tří zemí za posledních 11 let (viz tab. 9 

                                                 

44
PPS (Purchasing Power Standard) je uměle vytvořená měnová jednotka používaná při mezinárodních 

srovnáních k vyjádření objemu ekonomických souhrnných ukazatelů. Kupní síla 1 PPS odpovídá průměrné 

kupní síle jednoho Eura v Evropské unii (EU 27). A tedy HDP v PPS za EU 27 celkem = HDP v eurech (po 

přepočtu směnným kursem z národních měn) za EU 27 celkem.  
45

Český statistický úřad  © 2012 [vid. 2012-03-22]. Dostupné z: http://www.czso.cz/ 
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a graf 4) však lze říci, že u všech zemí zde dochází k postupnému růstu HDP a jeho 

pomalému přibližování se průměru EU 27. 

 

Tabulka č. 10: Všeobecné charakteristiky a ekonomické ukazatele vybran. regionů Střední Evropy (2009) 

Regiony 

NUTS 2 

Rozloha 

(tis.km
2
) 

Počet 

obyv. 

(tis.) 

Region. 

HDP 

v PPS 

na 1 

obyv. 

(%)
46

 

Reg. 

HDP 

(mil. 

EUR) 

Reg. 

HDP na 

1 obyv. 

v PPS 

 

Dispon. 

důchod 

domác. 

na 1 

obyv.  

v PPS
47

 

 

Prvotní  

důchod 

domác.  

v PPS
48

 

Region. 

míra 

nezam. 

(%)
49

 

Moravskoslezsko 5, 43 1 245 68 13 861 15 900 8 992 9 788 9,7 

Jihovýchod 13,99 1 668 75 20 374 17 500 9 426 10 288 6,5 

Slezsko 

 

12,33 

 

 

4 638 

 

 

65 

 

 

40 513 

 

 

15 300 

 

 

9 930 

 

 

9 757 

 

 

6,7 

 

Východní 

Slovensko 

 

15,73 

 

1 587 

 

49 

 

12 366 

 

11 500 

 

7 966 

 

7 763 

 

15,9 

Zdroj: Eurostat 

 

 

 

 

                                                 

46
EU 27 = 100 % 

47
Disponibilní důchod domácností představuje bilanci prvotních důchodů (provozní přebytek/smíšený 

důchod plus náhrady zaměstnancům plus přijaté důchody z vlastnictví mínus vydané důchody z vlastnictví) a 

přerozdělovaných důchodů v hotovosti. Tyto transakce zahrnují zaplacené sociální příspěvky, sociální dávky 

přijaté v hotovosti, běžné daně z příjmů a majetku, jakož i ostatní běžné transfery. Disponibilní příjem 

nezahrnuje naturální sociální transfery poskytované veřejnou administrativou nebo neziskovými institucemi 

sloužícími domácnostem. 
48

Prvotní rozdělení důchodů představuje příjmy domácností vytvářené přímo z tržních transakcí, a to zejména 

nákup a prodej produkčních faktorů. To zahrnuje jako hlavní položku náhradu zaměstnancům, tj. příjem z 

prodeje práce jako produkčního faktoru. Dále to může být příjem z majetku, zejména úroky, dividendy a 

nájmy a take příjem z čistého provozního přebytku a sebezaměstnání. Placené úroky a nájmy jsou 

zaznamenány jako záporné příjmy domácností. Bilance všech těchto transakcí se nazývá prvotní důchod 

domácností. 
49

Regionální míra nezaměstnanosti představuje nezaměstnané osoby jako procentní podíl z ekonomicky 

aktivního obyvatelstva. Do nezaměstnaných osob patří osoby ve věku 15 až 74 let, které splnily všechny tři  

následující podmínky: 1. byly bez práce (nebyly zaměstnané) během referenčního týdne; 2. jsou k dispozici 

pro nástup do práce; 3. aktivně hledají práci. 
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Při srovnávání makroekonomických ukazatelů ve vybraných regionech NUTS 2 (viz tab. 

10 a grafy 5, 6) si lze povšimnout výraznějšího odstupu Východního Slovenska od údajů z 

dalších tří regionů, a to u nezaměstnanosti, důchodu domácností i regionálního HDP. 

Region Východní Slovensko byl do této práce zařazen záměrně, protože má v některých 

ohledech podobný historický vývoj a problémy jako Moravskoslezsko (např. existence 

hutního průmyslu, jeho následná privatizace i hospodářský útlum). 

 

 

Graf č. 5: Vybrané ekonomické ukazatele daných regionů (2009) 

Zdroj: Eurostat 
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Graf č. 6: Vybrané ekonomické ukazatele daných regionů (2009)  

Zdroj: Eurostat 

 

 

6.3 Charakteristika vybraných regionálních letišť 

Lze říci, že srovnávání letišť, ať už z hlediska provozních výkonů, ekonomických 

ukazatelů či prosperity, je zejména u menších letišť velmi problematické. Důvodem bývá 

právě nemožnost objektivního srovnání z řady příčin, jakými jsou geografická odlišnost, 

rozdílný provoz, různé využití, příliš se lišící jednotlivé letištní výkony, aj.  

Ve výběru těchto letišť byla rovněž zohledněna jejich vzdálenost od Ostravy, protože 

ostravské letiště je v této práci stěžejní a bude v následujících kapitolách posuzováno 

nejpodrobněji. U přímé konkurence byla uvažována dopravní vzdálenost autem od Ostravy 

do cca 250 km, letiště ve Vídni a Praze jsou zde uvedena pouze jako nejbližší velká 

tranzitní letiště, sloužící k lepšímu napojení ostravského letiště na celosvětovou leteckou 

síť, nikoliv jako jeho konkurenti (viz tab. 11). 

 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

Moravskoslezsko Jihovýchod Slezsko Východní Slovensko 

% 

Vybrané ekonomické ukazatele daných regionů za rok 2009 

Regionální míra nezaměstnanosti  

Regionální HDP v PPS na 1 obyvatele  



Simona Matušková: Regionální letecká doprava a letiště Ostrava 

 

48 2013 

Tabulka č. 11: Přehled vzdáleností mezi uvedenými městy a Ostravou
50

 

Katovice Krakov Brno Vídeň Praha Košice Linec Graz 

90 km 170 km 170 km 310 km 350 km 360 km 430 km 490 km 

Zdroj:Vzdálenosti mezi městy
51

 

 

Během několika následujících měsíců, po kontaktování pracovníků jednotlivých letišť, 

následném posouzení možnosti spolupráce a získávání potřebných dat a statistik, byl pro 

potřeby disertační práce konečný výběr zúžen na tato čtyři regionální letiště: 

 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, 

 Letiště Brno, 

 Letiště Košice, 

 Letiště Katovice. 

 

6.3.1 Letiště Leoše Janáčka Ostrava (IATA kód: OSR, ICAO kód: LKMT) 

Historie mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava se datuje už od prvního desetiletí 

minulého století. V tehdejší obci Harty bratři Žurovcové, regionální letečtí průkopníci, 

prováděli své letecké pokusy, a to v letech 1909 - 1914. Dalšímu pokračování jejich 

průkopnické činnosti však zabránila I. světová válka. Po ní se bratři Josef a Vilém sice 

vrátili k civilnímu létání s letounem koupeným z válečných přebytků, avšak jejich další 

podnikání zaniklo z důvodu nedostatku finančních prostředků.  

V roce 1939, tedy v době počátku okupace Československé republiky Německem,  zde 

byla vybudována letecká základna pro německou armádu.  

Po II. světové válce bylo letiště zrušeno a jeho novodobá historie začíná až rokem 1956 

započetím stavebních prací na území současného letiště. Oficiální zahájení civilního 

letového provozu proběhlo 16. října 1959, kdy zde přistál letoun TU-104A. Do té doby 

                                                 

50
Světle šedé rozlišení představuje přímou konkurenci, tmavě šedé pak možnost využití tranzitního letiště. 

51
Himmera.com [vid. 2012-04-15]. Dostupné z: http://cz.vzdalenosti-mesty.himmera.com/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/IATA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_civiln%C3%AD_letectv%C3%AD
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bylo pro Ostravsko využíváno letiště v Ostravě-Hrabůvce, které však vzhledem k 

narůstajícím požadavkům na leteckou dopravu přestalo vyhovovat. 

V následujících letech bylo letiště využíváno zejména pro civilní účely, konkrétně pak pro 

vnitrostátní linky, převážně do Prahy a dále pro nepravidelné mezinárodní lety, především 

do tehdejšího Sovětského svazu. Největší rozvoj zaznamenalo letiště v sedmdesátých 

letech minulého století, kdy zde bylo odbaveno ročně více než 200 tisíc cestujících. 

V důsledku ropné krize v polovině let osmdesátých však došlo k poklesu jeho výkonů. 

Letiště bylo zároveň využíváno československou armádou a bylo považováno za 

významné záložní v případě vypuknutí válečného konfliktu či jiného ohrožení republiky. 

V souvislosti s vývojem událostí v Československé a později České republice po roce 1989 

zde byl vojenský provoz v roce 1993 zcela ukončen a letiště následně přešlo pod správu 

civilní.   

Po roce 1989 došlo v důsledku otevření našich západních hranic a nezájmu o nabízené 

východní destinace nejprve k poklesu počtu odbavených cestujících. V následujících letech 

však docházelo k postupnému oživení leteckého provozu, zejména díky novým 

charterovým destinacím a také nárůstu počtu pravidelných linek. První pokles v tomto 

růstovém trendu byl zaznamenán v roce 1998, a to v důsledku ukončení činnosti letecké 

společnosti Air Ostrava. V letech 2001 – 2008 představoval průměr růstu počtu cestujících 

ročně cca 16 %, což odpovídalo tehdejšímu obecnému vývoji na regionálních letištích v 

nových členských státech Evropské unie (viz tab. 2, 14).  

Významným dnem se v novodobé historii letiště stal 1. červenec 2004, kdy se ostravské 

letiště stalo majetkem Moravskoslezského kraje na základě zákona č.166/2004 Sb., o  

převodu  majetku  z  vlastnictví  České  republiky  do vlastnictví krajů. Další významnou 

událostí pak bylo otevření nové letištní haly v prosinci roku 2006 a nového cargo terminálu 

v roce 2011 (viz kap. 2.2).  

Na druhém poklesu počtu cestujících se nejprve podepsala vysoká cena ropy z první 

poloviny roku 2008, financování ztrátové linky do Moskvy a poté i ekonomická krize 

v letech 2009 a 2010 a další růst cen ropy od roku 2011 (viz graf 1 a 2).  V současné době 

dochází k pozvolnému oživení provozu na ostravském letišti (viz kap. 2.1) a dalšímu 

jednání s významným nízkonákladovým dopravcem, leteckou společností Ryanair 

(prosinec 2012). 
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Poloha 

 Jihozápadně od města Ostravy, 20 km od centra města  

 Vztažný bod letiště:  49°41'50"N 18°06'50"E  

 Nadmořská výška: 257 metrů (844 ft). 

 

 

 

Obrázek č. 2: Odletový terminál ostravského letiště 

Zdroj: Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

 

Popis letiště a technická data 

 Vnitrostátní i mezinárodní letiště  

 Provoz:  H24
52

  

 Počet vzletových a přistávacích drah:  1 (zpevněná RWY 04/22 o rozměrech 3 

500 x 63 m)     

 Počet terminálů pro odbavení cestujících: 1 

 Počet cargo terminálů: 1 

 Bez hlukových / nočních / slotových omezení. 

 Letiště je certifikováno pro provoz LVO - CAT II (připravuje se CAT IIIA). 

 

                                                 

52
 H24 = provoz po celých 24 hodin.  

http://foto.mapy.cz/original?id=108032
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Služby a zařízení pro pozemní odbavení letadel 

 K dispozici jsou zařízení pro odbavení nákladu, pro plnění palivem a odstraňování 

námrazy.  

 Druhy paliv: Jet A1, letecký benzín AVGAS 100LL  

 Druhy olejů: AEROSHELL 1540/100  

 Hangárovací prostory pro cizí letadla limitovány.
53

 

 

 

6.3.2 Letiště Brno (IATA kód: BRQ, ICAO kód: LKTB) 

Historie brněnského letiště se začíná psát v roce 1923, kdy se o zřízení letiště v 

Černovicích začalo zajímat tehdejší Ministerstvo veřejných prací. O tři roky později, 23. 

května 1926 zde přistálo první letadlo Farman - Goliath pro 12 cestujících. V následujícím 

roce začala pravidelná přeprava pošty na linkách Brno - Glivice - Wroclaw - Berlín a Brno 

- Vídeň. V letech 1927 – 1930 již bylo Brno postupně letecky spojeno s Prahou, 

Bratislavou, Košicemi, Zlínem, Piešťanami, Užhorodem, Kluží, Bukureští, Sarajevem a 

Záhřebem. Od roku 1935 však začal letecký provoz slábnout a v roce 1938 zde de facto 

veškerá letecká doprava skončila.  

V poválečných letech došlo k obnovení pravidelného leteckého spojení do Prahy a dalších 

měst a stávající travnatá plocha letiště v Černovicích přestávala být vyhovující. Výstavba 

nového letiště financována Hlavní správou civilního letectví začala v roce 1950 v oblasti 

obce Tuřany. V roce 1967 zde byla vybudována nová odbavovací hala a v roce 1972 

začaly práce na dalším rozšíření letiště. Dne 1. ledna 1982 bylo letiště předáno do správy 

Ministerstva obrany. Civilní letecký provoz byl tímto krokem výrazně zredukován a 

probíhal výhradně v době konání mezinárodních veletrhů v Brně. V roce 1986 byla 

dokončena přístavba stávající odbavovací haly a civilní letecký provoz začal být postupně 

obnovován. V roce 1989 byl letišti Brno udělen statut veřejného mezinárodního civilního 

letiště.  

Od 1. ledna 1991 do 30. června 2002 zajišťovala provoz a rozvoj letiště Česká správa letišť 

a její zakladatel Ministerstvo dopravy a spojů v roce 2001 rozhodl o provozování letiště 

                                                 

53
 Letiště Ostrava, a.s. ©2003-2012 [vid. 2012-12-15]. Dostupné z: http//www.airport-ostrava.cz/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/IATA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_civiln%C3%AD_letectv%C3%AD


Simona Matušková: Regionální letecká doprava a letiště Ostrava 

 

52 2013 

Brno na bázi partnerství veřejného a soukromého sektoru. V souladu s tím zahájila 1. 

července 2002 provoz letiště společnost LETIŠTĚ BRNO a.s., mezi jejíž základní 

povinnosti patří dlouhodobé zajištění provozu letiště a služeb souvisejících s leteckou 

dopravou, zajištění údržby a rozvoje letiště v souladu s potřebami letecké dopravy. O dva 

roky později, 1. července 2004, bylo letiště Brno převedeno do majetku Jihomoravského 

kraje.  

 

Poloha 

 Jihovýchodně od Brna, 7,5 km od centra  

 Vztažný bod letiště:  49° 09´ 05´´N 16° 41´ 38´´E 

 Nadmořská výška: 237 metrů (778 ft).  

 

 

Obrázek č. 3: Odletový terminál brněnského letiště 

Zdroj: Letiště Brno 

 

Popis letiště a technická data 

 Vnitrostátní i mezinárodní letiště  

 Provoz:  H24  

 Počet vzletových a přistávacích drah:  2 (10/28, 2650 × 60 m – beton, 09/27, 

1000 × 30 m - tráva) 

 Počet terminálů pro odbavení cestujících: 1 

 Počet cargo terminálů: 1 

 Bez hlukových / nočních / slotových omezení. 
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Služby a zařízení pro pozemní odbavení letadel 

 K dispozici jsou zařízení pro odbavení nákladu, pro plnění palivem a 

odstraňování námrazy.  

 Druhy paliv: Jet A1, letecký benzín AVGAS 100LL  

 Druhy olejů: AEROSHELL 1540/100  

 Hangárovací prostory pro cizí letadla limitovány.
54

 

 

 

6.3.3 Letiště Košice (IATA kód: KSC, ICAO kód: LZKZ) 

První vojenské letiště bylo v Kosičích vybudováno v roce 1920 a sloužilo rovněž i pro 

civilní účely. Významným dnem se pro letectví v Košicích stal 5. květen 1924, kdy byla 

otevřena první letecká linka do Bratislavy, kterou provozovaly Československé státní 

aerolinie (ČSA). Další rozvoj letecké dopravy nastal až po II. světové válce v roce 1946, 

a to otevřením linky Košice – Sliač – Bratislava – Brno - Praha. Areál stávajícího letiště 

přestal narůstajícímu leteckému provozu vyhovovat, a proto se v roce 1950 započalo 

s výstavbou současného košického letiště za městskou částí Barca. Za tři roky byla 

uvedena do provozu nová startovací a přistávací dráha v délce 2 000 metrů, dále rolovací 

dráhy a také plochy pro odbavení. V roce 1955 zde byla zavedena pravidelná letecká linka 

do Prahy. Stávající dráha byla v letech 1974 - 1977 prodloužena o dalších 1 100 metrů, její 

další rekonstrukce pak proběhla v letech 1992 - 1993. V roce 2004 byl otevřen nový 

terminál pro cestující a ještě v témže roce  vznikla obchodní společnost Letisko Košice – 

Airport Kosice, a.s., která v současné době letiště provozuje. Po ukončení privatizačního 

procesu v roce 2006 odkoupilo 66 % akcií této společnosti mezinárodní letiště Vídeň. 

Zbylých 34 % akcií vlastní i nadále Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje 

Slovenské republiky. Poslední stavební úpravou zatím bylo rozšíření odbavovacích ploch 

letiště v roce 2007. 
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Poloha 

 Od centra města Košice 8 km 

 Vztažný bod letiště:  48°39´.47"N, 021°14´28"E 

 Nadmořská výška: 230 metrů (755 ft). 

 

 

Obrázek č. 4: Odletový terminál košického letiště 

Zdroj: Letiště Košice 

 

Popis letiště a technická data 

 Vnitrostátní i mezinárodní letiště  

 Provoz: H24  

 Počet vzletových a přistávacích drah:  1, délka 3 100m, šířka: 45 m    

 Počet terminálů pro odbavení cestujících: 2 

 Počet cargo terminálů: 1 

 Bez hlukových / nočních / slotových omezení.
55

 

 

 

6.3.4 Letiště Katovice (IATA kód: KTW, ICAO kód: EPKT) 

Letiště Katovice se nachází u stejnojmenného města, které je hlavním městem Slezského 

vojvodství. Jeho historii začala psát v roce 1940 německá Luftwaffe, která zde postavila 

polní letiště sloužící k transportu vojenského materiálu. V letech 1945 - 1951 zde měla 

svoji základnu Rudá armáda. Civilnímu provozu bylo letiště zpřístupněno až 6. října 1966 
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a první let byl uskutečněn leteckou společností LOT do Varšavy. Do konce 1969 bylo 

letiště rozšířeno o nový terminál pro cestující a letištní plochy. Civilní letecký provoz zde 

probíhal až do 28. října 1990, kdy z letiště odletělo do Varšavy poslední letadlo letecké 

společnosti LOT. Poté byl provoz letiště zcela utlumen. V roce 1991 vznikla Hornoslezská 

letecká společnost a.s., jejímž hlavním úkolem bylo znovuobnovení letecké dopravy na 

katovickém letišti. Díky aktivnímu působení této společnosti bylo již 2. července 1992 

obnoveno pravidelné letecké spojení mezi Katovicemi a Varšavou provozované opět 

polskou leteckou společností LOT. V následujícím roce zde začala provozovat pravidelnou 

leteckou linku také německá letecká společnost Lufthansa, a to do Frankfurtu. Spolu 

s narůstajícím leteckým provozem bylo nezbytné stávající letiště rozšířit a tyto plány 

urychlilo i celkové předání letiště pod správu Hornoslezské letecké společnosti 1. května 

1994. Ještě téhož roku byl slavnostně otevřen zmodernizovaný terminál pro cestující a 

v roce 1998 pak nový cargo terminál. V srpnu 2004 bylo ukončeno další rozšíření 

terminálu pro cestující, což navýšilo kapacitu odbavených cestujících na 1,7 miliónů 

cestujících ročně. Zatím největší investicí byla výstavba druhého terminálu pro cestující 

ukončená v roce 2007, což zvýšilo kapacitu letiště až na 3,6 miliónů cestujících ročně. 

 

Poloha 

 Od centra města Katovice 34 km 

 Vztažný bod letiště:  50°28´27.31"N, 019°04´48.07"E 

 Nadmořská výška: 303 metrů (994 ft). 

 

Obrázek č. 5: Odletový terminál katovického letiště 

Zdroj: Letiště Katovice 
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Popis letiště a technická data 

 Vnitrostátní i mezinárodní letiště  

 Provoz: H24  

 Počet vzletových a přistávacích drah:  9, parametry RWY 09/27: délka 2 800m, 

šířka: 60 m    

 Počet terminálů pro odbavení cestujících: 2 

 Počet cargo terminálů: 1 

 Bez hlukových / nočních / slotových omezení
56

. 

 

 

6.4 Srovnání výkonů vybraných letišť 

V této kapitole jsou srovnány výkony výše uvedených letišť, konkrétně pak celkový počet 

pohybů letadel, celkový počet cestujících a množství přepraveného leteckého nákladu, a to 

za každé čtvrtletí v letech 2002 - 2011. Čtvrtletní hodnoty poskytnuté Odborem civilního 

letectví Ministerstva dopravy ČR byly zvoleny z důvodu větší vypovídající hodnoty, 

protože regionální letiště mají v letním období (sezóna charterových letů) ještě výrazněji 

zvýšený provoz než velká letiště, huby (viz kap. 4.4.1). 
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Tabulka č. 12: Celkový počet pohybů letadel na vybraných letištích čtvrtletně v letech 2002 - 2011 

Celkový počet pohybů letadel 

Období Ostrava Brno Košice Katovice 

1/02 1 254 2 016 2 097 1 678 

2/02 2 302 4 520 4 788 2 097 

3/02 2 722 4 188 4 233 2 517 

4/02 1 578 1 896 2 069 2 097 

1/03 1 498 2 228 1 636 1 778 

2/03 3 040 4 708 4 057 2 059 

3/03 3 072 7 164 4 648 3 088 

4/03 1 572 2 496 2 431 2 433 

1/04 1 575 2 496 1 937 2 899 

2/04 4 429 5 936 3 691 3 313 

3/04 4 203 6 317 4 081 4 693 

4/04 2 875 3 074 2 680 2 899 

1/05 2 538 2 983 2 181 3 407 

2/05 4 610 4 918 3 256 3 731 

3/05 4 908 4 990 4 422 5 678 

4/05 4 080 3 235 2 315 3 407 

1/06 2 897 2 440 1 735 4 623 

2/06 4 437 6 013 3 022 4 833 

3/06 5 395 7 055 3 618 7 355 

4/06 3 629 4 597 2 359 4 203 

1/07 2 835 3 827 2 230 4 927 

2/07 4 750 6 332 2 841 6 259 

3/07 5 118 8 092 3 197 7 459 

4/07 2 441 4 642 2 694 5 844 

1/08 3 124 4 714 2 825 6 291 

2/08 4 699 8 697 3 388 6 951 

3/08 5 216 10 120 4 058 8 053 

4/08 3 023 5 772 2 661 5 735 

1/09 2 772 5 154 2 236 5 532 

2/09 4 716 8 813 2 921 6 899 

3/09 5 459 10 988 3 393 8 215 

4/09 2 823 5 558 2 124 5 560 

1/10 2 234 4 337 2 025 5 029 

2/10 3 522 7 559 2 442 6 735 

3/10 5 161 8 457 3 006 8 915 

4/10 2 714 4 674 2 062 6 091 

1/11 2 679 4 630 1 742 5 654 

2/11 3 704 8 335 2 156 7 434 

3/11 5 341 9 025 2 466 9 658 

4/11 2 413 4 847 1 582 6 513 

                              Zdroj: MD 
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Graf č. 7: Celkový počet pohybů letadel na vybraných letištích čtvrtletně v letech 2002 - 2011 

Zdroj: MD 

  

Z tabulek č. 12, 13 a grafů č. 7, 8 lze dokumentovat skutečnost, že na všech vybraných 

letištích se počet pohybů letadel a i počet cestujících každoročně výrazně zvyšuje ve 2. a 3. 

čtvrtletí, což odpovídá zvýšenému zájmu o leteckou dopravu v období dovolených a 

prázdnin. Tranzitní cestující netvoří na těchto regionálních letištích významnou část, a 

proto nebyli vyčleněni z celkového počtu cestujících, což by však bylo nezbytné v případě 

velkých tranzitních uzlů, jakými jsou např. letiště v Praze a Vídni. 

Je zde důležité zdůraznit oproti ostatním letištím vyšší růst počtu cestujících na katovickém 

letišti. Významnou roli zde sehrálo několik klíčových faktorů. Jedním z nich byla aktivní 

obchodní politika, cenová strategie a s tím související vstup nízkonákladového dopravce, 

konkrétně společnosti Wizz Air, která si vybrala katovické letiště za své domovské. V roce 

1998 bylo na tomto letišti odbaveno pouze 150 tisíc cestujících, v roce 2005 byl překročen 

1 milión cestujících, v roce 2008 již činil počet odbavených cestujících více jak 2,4 

miliónu (to byl třetí nejvyšší počet v Polsku, kromě Varšavy předstihl Katovice jen 

Krakov) a v roce 2011 více než 2,5 miliónu (viz tab. 13 a 21). 
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Tabulka č. 13: Celkový počet cestujících na vybraných letištích čtvrtletně v letech 2002 - 2011 

Celkový počet cestujících 

Období Ostrava Brno Košice Katovice 

1/02 14 447 5 429 23 784 28 765 

2/02 32 721 28 812 38 071 51 349 

3/02 71 842 106 087 64 497 81 525 

4/02 25 321 16 929 31 347 40 628 

1/03 21 769 11 330 25 587 31 325 

2/03 42 558 33 954 42 736 56 297 

3/03 89 070 105 513 78 894 112 631 

4/03 25 846 15 345 38 647 57 738 

1/04 20 684 8 829 34 098 54 803 

2/04 51 562 38 307 55 304 113 960 

3/04 109 105 107 272 98 146 277 556 

4/04 34 910 17 480 43 862 176 293 

1/05 26 825 13 548 38 638 178 803 

2/05 64 495 76 504 66 923 280 429 

3/05 134 191 175 273 108 491 402 083 

4/05 40 353 50 347 54 435 231 070 

1/06 31 433 41 691 56 541 230 772 

2/06 74 091 97 155 80 352 366 738 

3/06 151 048 196 119 136 762 521 357 

4/06 44 090 58 721 70 163 339 544 

1/07 31 078 43 611 69 003 309 566 

2/07 83 999 103 044 100 679 492 825 

3/07 172 074 200 542 157 746 712 717 

4/07 41 755 68 079 116 020 480 806 

1/08 33 933 57 655 113 422 474 611 

2/08 87 826 127 577 151 194 632 602 

3/08 188 609 252 808 222 552 836 729 

4/08 39 476 68 134 103 933 483 000 

1/09 28 972 48 941 76 947 450 183 

2/09 76 748 108 492 97 963 609 370 

3/09 166 374 232 634 128 213 837 553 

4/09 32 933 50 783 49 337 467 507 

1/10 27 012 38 142 42 915 410 535 

2/10 65 893 92 781 61 893 612 556 

3/10 156 127 202 159 117 450 905 760 

4/10 29 038 63 507 44 802 474 402 

1/11 23 035 56 678 38 749 405 549 

2/11 66 312 141 160 61 466 654 412 

3/11 156 809 267 555 126 396 978 839 

4/11 24 087 92 559 39 650 505 324 

                              Zdroj: MD 
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Graf č. 8: Celkový počet cestujících na vybraných letištích čtvrtletně v letech 2002 - 2011 

Zdroj: MD 

 

U nákladní letecké dopravy dochází k nárůstu jejího objemu zpravidla ve 4. čtvrtletí, což 

lze vysvětlit zvýšeným pohybem leteckých zásilek před Vánocemi. K dalšímu nárůstu 

dochází také v nepravidelných intervalech, a to v závislosti na činnostech a potřebách 

firem, které v daném regionu působí a tuto formu nákladní přepravy využívají (viz tab. 14, 

graf 9).  

V Ostravě využívá carga řada firem podnikajících zejména v oblasti informačních 

technologií, elektronice, elektrotechnice a automobilovém průmyslu a sídlících 

v průmyslových zónách. Samotné letiště se nachází přímo v průmyslové zóně Ostrava – 
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Mošnov o rozloze 200 hektarů. V Moravskoslezském kraji se dále nachází 14 již 

obsazených průmyslových zón a ve fázi příprav je dalších 35 zón pro domácí i zahraniční 

investory. Cargo terminál má rozlohu 11 000 m
2 

a přímý přístup k rampě, což umožňuje 

odbavení letadel bez omezení velikosti (např. B747, AN124, IL-76), výhodou je rovněž 

rozsáhlá odbavovací plocha v přímém sousedství tohoto terminálu. Před dokončením je i 

výstavba logistického centra. Letiště je navíc snadno dostupné po dálnici D47 (D1) a 

rychlostní komunikaci R48. Ve výstavbě je rovněž jeho železniční napojení s terminálem 

přímo před odletovou halou.
57

 

Rovněž brněnské letiště má výborné podmínky pro růst nákladní přepravy, a to včetně 

výhodného napojení na pozemní dopravu, leží pouze 1,5 km od dálnice D1 (Praha-

Olomouc – EXIT 201) a vlastní železniční vlečky vedoucí přímo do areálu letiště.  Celní 

skladovací prostory mají velikost 8 000 m², venkovní skladovací plochy mají rozlohu 

20 000 m². 

Od 18. ledna 2013 zde letecká společnost Turkmenistan Airlines zavedla leteckou přepravu 

zboží na přímé lince Brno - Ashgabat s návazností do dalších destinací jako např. Abu 

Dhabi, Dubai, Peking a Bangkok.
58

  

Košické letiště je schopno odbavit různé typy cargo letadel, včetně těch největších, jakými 

je Ruslan - Antonov AN124, Iljusin IL76, Tupolev TU204, Antonov AN12 a dále Antonov 

AN26 a  Hercules C130. V areálu letiště také působí tři společnosti zabývající se leteckým 

nákladem, a to R Cargo, Skyport a TNT.
59

   

Na katovickém letišti je pro nákladní dopravu k dispozici cargo terminál o celkové rozloze 

5 700 m
2
, z toho skladová plocha činí 2 380 m

2
 a rozloha manévrovacích ploch a vnitřních 

cest terminálu pak 6 040 m
2
. Do konce roku 2013 letiště plánuje ukončit a zprovoznit první 

etapu velké investice zahrnující stavbu plochy pro stání nákladních letadel a také stavbu 

nového cargo terminálu o rozloze cca 7 000 m
2
. V současné době zde operuje pět 

nákladních leteckých dopravců (Cargojet, Exin, Farnair, Spritair a TNT).
60
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Tabulka č. 14: Letecký náklad v tunách (cargo) 

Letecký náklad v tunách (cargo) 

Období Ostrava Brno Košice Katovice 

1/02 143 10 50 690 

2/02 101 465 74 697 

3/02 181 897 54 721 

4/02 418 1 272 72 778 

1/03 42 1 595 67 802 

2/03 186 1 710 70 741 

3/03 184 1 310 88 827 

4/03 307 1 171 96 1 178 

1/04 104 733 69 992 

2/04 420 1 782 103 1 199 

3/04 72 1 597 126 1 349 

4/04 364 1 096 67 1 498 

1/05 241 406 48 1 316 

2/05 142 605 58 1 360 

3/05 90 1 475 46 1 369 

4/05 111 577 52 1 591 

1/06 122 438 59 1 266 

2/06 566 1 077 48 1 507 

3/06 124 679 104 1 527 

4/06 74 1 053 71 1 813 

1/07 51 769 63 1 880 

2/07 322 667 64 1 791 

3/07 21 430 54 2 031 

4/07 52 1 189 45 2 094 

1/08 32 1 146 176 6 645 

2/08 26 934 213 2 451 

3/08 16 2 934 33 1 997 

4/08 20 1 259 34 1 610 

1/09 20 869 108 1 287 

2/09 116 1 916 79 1 424 

3/09 13 4 116 42 1 558 

4/09 33 2 779 24 2 275 

1/10 77 1 743 24 3 029 

2/10 51 1 126 18 2 769 

3/10 62 1 206 38 2 382 

4/10 35 1 251 25 3 015 

1/11 45 1 506 21 3 143 

2/11 143 1 364 13 2 919 

3/11 30 874 20 2 979 

4/11 46 882 32 3 097 

                              Zdroj: MD 
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Graf č. 9: Letecký náklad v tunách (cargo) 

Zdroj: MD 

 

6.5 Zkoumání závislostí výkonů letišť na ekonomických ukazatelích 

Na úvod této kapitoly je nezbytné objasnit, proč nemohla být použita aktuálnější data než 

do roku 2009. Statistické úřady vybraných zemí neměly všechny požadované údaje za 

0 

200 

400 

600 

800 

1 000 

1 200 

1 400 

1 600 

1 800 

2 000 

2 200 

2 400 

2 600 

2 800 

3 000 

3 200 

3 400 

3 600 

3 800 

4 000 

4 200 

4 400 

4 600 

4 800 

5 000 

5 200 

5 400 

5 600 

5 800 

6 000 

6 200 

6 400 

6 600 

6 800 

7 000 
1

/0
2

 

2
/0

2
 

3
/0

2
 

4
/0

2
 

1
/0

3
 

2
/0

3
 

3
/0

3
 

4
/0

3
 

1
/0

4
 

2
/0

4
 

3
/0

4
 

4
/0

4
 

1
/0

5
 

2
/0

5
 

3
/0

5
 

4
/0

5
 

1
/0

6
 

2
/0

6
 

3
/0

6
 

4
/0

6
 

1
/0

7
 

2
/0

7
 

3
/0

7
 

4
/0

7
 

1
/0

8
 

2
/0

8
 

3
/0

8
 

4
/0

8
 

1
/0

9
 

2
/0

9
 

3
/0

9
 

4
/0

9
 

1
/1

0
 

2
/1

0
 

3
/1

0
 

4
/1

0
 

1
/1

1
 

2
/1

1
 

3
/1

1
 

4
/1

1
 

Letecký náklad  (cargo) v tunách (čtvrtletně v letech 2002 - 2011) 

 

Ostrava 

Brno 

Košice 

Katovice 



Simona Matušková: Regionální letecká doprava a letiště Ostrava 

 

64 2013 

jednotlivé regiony k dispozici a navíc tyto údaje byly uváděny v domácích měnách, které 

jsou v každé zemi jiné (v ČR – česká koruna, v SR – euro, v Polsku – polský zlotý). 

Nejschůdnějším a v rámci objektivity i nejlepším řešením se ukázalo použití dat Eurostatu 

(stejná metodika, přepočet domácích měn na jednotky PPS). V době zpracování této 

kapitoly (listopad 2012 – leden 2013) však ani zde nebyla zpřístupněna novější data než do 

již výše zmíněného roku 2009. Všechny údaje nebylo možno získat ani od počátku, tedy od 

roku 1998, jednotlivé výpočty tak byly tomuto přizpůsobeny.  

V rámci této kapitoly byly vysloveny předpoklady o existenci závislostí mezi výkony letišť 

(celkovým počtem cestujících a celkovým počtem pohybů letadel, viz tab. 22, 29) a 

vybranými regionálními ekonomickými ukazateli (konkrétně disponibilním příjmem 

domácností, jejich prvotních důchodem, regionálním HDP, regionální mírou 

nezaměstnanosti, regionální mírou zaměstnanosti ve vědě a technologiích a počtem 

vysokoškolských studentů ve vybraných regionech, viz tab. 15 – 20). Do výkonů letišť 

nebyl zde záměrně zařazen letecký náklad, protože jeho objemy byly na letištích v Ostravě 

a Košicích příliš nízké a tedy jeho vliv na ekonomiku letiště zanedbatelný.  

Důvody vedoucí k výběru regionálních ukazatelů byly následující:  

 Disponibilní příjem domácností představuje bilanci prvotních důchodů a 

přerozdělovaných důchodů v hotovosti, jeho výše ovlivňuje výdaje domácností 

související s cestováním, ať už za soukromým či pracovním účelem.  

 Prvotní důchod domácností představuje příjmy domácností vytvářené přímo z 

tržních transakcí (zejména poptávka a nabídka výrobních faktorů), jeho výše opět 

hraje důležitou roli při nákupním chování včetně již výše zmíněných výdajů 

souvisejících s cestováním. 

 Regionální HDP podává informaci o výkonnosti ekonomiky v daných regionech a 

má vliv na výši disponibilního příjmu domácností, nezaměstnanost i 

koupěschopnost obyvatelstva. Může se i výrazně lišit od HDP celé země, např. 

v roce 2009 činil HDP České republiky 82 % (EU 27 = 100 %), v regionu 

Moravskoslezsko to bylo 68 % a v regionu Jihovýchod 75 % (viz tab. 9, 10). 

 Regionální míra nezaměstnanosti ovlivňuje celkovou koupěschopnost obyvatel 

daného regionu a rovněž je ukazatelem výkonnosti regionální ekonomiky. 
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 Regionální míra zaměstnanosti ekonomicky aktivních obyvatel ve vědě a 

technologiích svědčí o počtu organizací (veřejných i soukromých) působících 

v oblasti vědy a technologií a zprostředkovaně také o vyspělosti jednotlivých 

regionů v tomto směru, stejně jako o kupní síle obyvatel. 

 Podíl studentů v terciárním vzdělávání na počtu obyvatel ve věku 20-24 let 

vypovídá o množství vysokých škol v regionech a rovněž může být i ukazatelem 

mobility studentů v rámci studijních cest, stáží, mezinárodních projektů (např. 

program Erasmus). 

Obecně lze konstatovat, že tyto regionální ekonomické ukazatele vypovídají o stavu 

ekonomiky a ekonomické síle daných regionů a jsou důležitými informacemi pro vývoj 

výkonů regionálních letišť. 

K následujícím výpočtům a grafům byly použity metody regresní a korelační analýzy. 

Cílem regresní a korelační analýzy je přispět k poznání příčinných vztahů 

mezi statistickými proměnnými. Jde o matematický popis statistických závislostí, zejména 

o průběh této závislosti a její intenzitu. Průběh závislosti lze popsat pomocí určitého typu 

regresní funkce.  Nejjednodušším a nejčastěji používaným typem je lineární regrese, kdy je 

empirickými hodnotami proložena přímka xaay 10 . 

Parametry  
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lze určit pomocí metody nejmenších čtverců, 

n je rozsah souboru, 

ix  jsou hodnoty nezávisle proměnné pro n,,1i  , 

iy  jsou hodnoty závisle proměnné pro n,,1i  . 
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Intenzitu závislosti lze posoudit pomocí koeficientu korelace.  

n

1i

2
n

1i
i

2

i

n

1i

2
n

1i
i

2

i

n

1i

n

1i

n

1i
iiii

xy

yynxxn

yxyxn

r

, 

Korelační koeficient může nabývat hodnot z intervalu 1;1 . 

Je-li: 

1rxy , existuje mezi proměnnými funkční přímá lineární závislost, 

1rxy , existuje mezi proměnnými funkční nepřímá přímá lineární závislost, 

0rxy , proměnné jsou lineárně nezávislé. 

Čím více se korelační koeficient blíží +1, resp. -1, tím je zkoumaná závislost silnější, čím 

více se korelační koeficient blíží 0, tím je závislost volnější. Je však nutno poznamenat, že 

korelační koeficient blížící se nule nemusí nutně znamenat slabou závislost, zkoumané 

proměnné mohou být silně závislé, ale jejich závislost nemusí být lineární.  

Nalezení parametrů přímky bylo prakticky provedeno pomocí aplikace Microsoft Excel. 

Nejprve byly na základě empirických hodnot závisle a nezávisle proměnných sestrojeny 

bodové grafy, poté byla body grafu proložena přímka identifikovaná svou rovnicí a 

vypočten index determinace 2R . V případě lineární regrese platí: 

2

xy Rr . [19] 
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Tabulka č. 15: Disponibilní příjem domácností   

 

 

Disponibilní příjem domácností v PPS dle regionů NUTS 2 

 

Období Moravskoslezsko Jihovýchod 
Východní 

Slovensko 
Slezsko 

1998 5 923,70 6 038,80 4 812,10 5 886,80 

1999 6 085,00 6 283,70 4 813,40 6 240,80 

2000 6 362,00 6 659,40 4 965,00 6 459,80 

2001 6 800,70 7 178,80 5 371,40 6 800,70 

2002 6 834,60 7 224,80 5 601,20 7 050,80 

2003 7 059,00 7 573,90 5 375,60 7 151,40 

2004 7 315,40 7 974,00 5 576,90 7 470,10 

2005 8 061,60 8 587,60 6 205,90 7 662,60 

2006 8 405,00 8 996,60 6 706,60 8 140,40 

2007 9 066,30 9 779,20 7 363,30 9 154,80 

2008 8 886,00 9 375,40 7 979,50 9 551,90 

2009 8 992,20 9 425,60 7 965,50 9 930,20 

 Zdroj: Eurostat 

 

Tabulka č. 16: Prvotní důchod domácností  

 

 

Prvotní důchod domácností v PPS dle regionů NUTS 2 

 

Období Moravskoslezsko Jihovýchod 
Východní 

Slovensko 
Slezsko 

1998 6 784,00 6 755,30 5 014,70 6 192,40 

1999 6 813,20 6 932,30 4 845,80 6 374,60 

2000 6 991,20 7 304,60 4 993,00 6 637,10 

2001 7 572,70 7 958,60 5 389,20 6 811,30 

2002 7 620,40 8 087,80 5 549,00 6 957,60 

2003 7 922,00 8 590,10 5 519,70 6 916,00 

2004 8 382,50 9 175,20 5 669,40 7 276,50 

2005 9 269,10 9 877,90 6 172,10 7 519,60 

2006 9 604,80 10 326,50 6 756,20 7 939,60 

2007 10 335,30 11 316,20 7 414,80 9 128,10 

2008 10 075,50 10 636,30 8 127,90 9 542,20 

2009 9 788,40 10 287,70 7 762,60 9 756,70 

 Zdroj: Eurostat 
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Tabulka č. 17: Regionální HDP  

 

 

Regionální HDP v PPS dle regionů NUTS 2 

 

Období Moravskoslezsko Jihovýchod 
Východní 

Slovensko 
Slezsko 

1998 10 300 11100 6 800 8800 

1999 10 300 11 400 6 800 9 200 

2000 10 600 12 100 7 200 9 900 

2001 11 300 13 100 7 900 10 100 

2002 11 700 13 500 8 400 10 800 

2003 12 300 14 300 8 600 11 000 

2004 13 800 15 000 9 100 12 300 

2005 15 100 15 700 9 700 12 400 

2006 15 800 16 800 10 400 13 000 

2007 16 700 17 800 11 600 14 500 

2008 17 200 18 200 12 800 15 200 

2009 15 900 17 500 11 500 15 300 

 Zdroj: Eurostat 

 

Tabulka č. 18: Regionální míra nezaměstnanosti  

 

 

Regionální míra nezaměstnanosti v % dle regionů NUTS 2 

 

Období Moravskoslezsko Jihovýchod 
Východní 

Slovensko 
Slezsko 

1999 13,1 8,3 21,3 11,1 

2000 14,5 7,8 24 17,5 

2001 14,4 7,8 23,9 19,7 

2002 13,4 6,8 22,2 20,1 

2003 14,8 7,2 21,8 20,2 

2004 14,6 7,9 24,2 19,3 

2005 13,9 7,7 23,1 19 

2006 13,9 7,7 23,1 19 

2007 8,5 5,2 14,9 8,1 

2008 7,4 4 13,2 6,6 

2009 9,7 6,5 15,9 6,7 

 Zdroj: Eurostat 
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Tabulka č. 19: Regionální míra zaměstnanosti ve vědě a technologiích 

 

 

Regionální míra zaměstnanosti ekonomicky aktivních obyvatel ve vědě a technologiích  

v % dle regionů NUTS 2 

 

Období Moravskoslezsko Jihovýchod 
Východní 

Slovensko 
Slezsko 

2000 28,5 30,9 22,1 19,1 

2001 29,6 29,9 22,5 22,4 

2002 29,5 30,8 22,3 25 

2003 28,9 31,5 22,6 26,6 

2004 27,8 31,7 21,6 25,9 

2005 29,6 34,5 24,5 28,3 

2006 30,3 34,1 26,2 31,3 

2007 31,7 35,2 27,1 32,6 

2008 31,2 37,2 26,4 32,3 

2009 33,5 39,1 24,9 35,7 

Zdroj: Eurostat 

 

 

Tabulka č. 20: Podíl studentů v terciárním vzdělávání   

 

 

Podíl studentů v terciárním vzdělávání  na počtu obyvatel ve věku 20-24 let 

v % dle regionů NUTS 2 

 

Období Moravskoslezsko Jihovýchod 
Východní 

Slovensko 
Slezsko 

2001 26,9 36,7 21,1 48,4 

2002 27,1 41 22 53,8 

2003 31,6 47,6 23,2 54,4 

2004 36,5 55 24,3 53,4 

2005 43,9 60,2 26 54,3 

2006 45,1 61,5 27,6 54,3 

2007 48,3 67 31,3 54,2 

2008 52,5 72,9 33,7 54,3 

2009 55,4 77,4 37,3 55,4 

Zdroj: Eurostat 
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6.5.1 Závislost celkového počtu cestujících vybraných letišť na regionálních 

ekonomických ukazatelích 

Následující grafy konkrétních závislostí s příslušnými tabulkami vyjadřujícími hodnoty 

korelačních koeficientů dokládají, zda se výše zmíněné předpoklady potvrdily či nikoliv. 

Celkový počet cestujících je zde závisle proměnná (viz tab. 21), ostatní ukazatele (viz. tab. 

15 – 20) jsou nezávisle proměnnými.  

V případě košického letiště nebylo možno získat celkové počty cestujících za roky 1998 a 

1999. 

 

Tabulka č. 21: Celkový počet cestujících na vybraných letištích  

 

Celkový počet cestujících 

 

Období Ostrava Brno Košice Katovice 

1998 93 775 110 036 
 

150 724 

1999 110 041 127 954 
 

170 230 

2000 114 940 112 797 124 370 168 126 

2001 124 183 128 583 135 097 180 015 

2002 144 331 157 257 157 699 202 267 

2003 179 243 166 142 185 864 257 991 

2004 216 261 171 888 231 410 622 612 

2005 265 864 315 672 268 487 1 092 385 

2006 300 662 393 686 343 818 1 458 411 

2007 328 906 415 276 443 448 1 995 914 

2008 349 844 506 174 591 101 2 426 942 

2009 305 027 440 850 352 460 2 364 613 

2010 278 070 396 589 267 060 2 403 253 

2011 270 243 557 952 266 261 2 544 124 

Zdroj: MD 
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Graf č. 10: Závislost celkového počtu cestujících na disponibilním příjmu domácností  
 

Tabulka č. 22: Korelační koeficienty (cestující/ disponibilní příjem) 

Cestující/ disponibilní příjem 

Regiony NUTS 2 Korelační koeficient 

Moravskoslezsko 0,98 

Jihovýchod 0,94 

Východní Slovensko 0,91 

Slezsko 0,97 

 

Z grafu č. 10 lze usoudit, že mezi počtem cestujících a disponibilním příjmem domácností 

existuje silná lineární závislost (viz tab. 22), s rostoucím příjmem se zvyšuje počet 

y = 80,72x - 392 890,12 

R² = 0,96 

y = 143,27x - 921 482,57 

R² = 0,92 

y = 122,15x - 487 542,86 

R² = 0,83 

y = 666,95x - 4 161 293,07 

R² = 0,93 

90 000 

190 000 

290 000 

390 000 

490 000 

590 000 

690 000 

790 000 

890 000 

990 000 

1 090 000 

1 190 000 

1 290 000 

1 390 000 

1 490 000 

1 590 000 

1 690 000 

1 790 000 

1 890 000 

1 990 000 

2 090 000 

2 190 000 

2 290 000 

2 390 000 

2 490 000 

4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 10 000 

Závislost celkového počtu cestujících na vybraných letištích na dispon. příjmu 

domácností v PPS dle regionů NUTS 2 v letech 1998 - 2009 

Ostrava 

Brno 

Košice 

Katovice 

Lineární (Ostrava) 

Lineární (Brno) 

Lineární (Košice) 

Lineární (Katovice) 



Simona Matušková: Regionální letecká doprava a letiště Ostrava 

 

72 2013 

cestujících, výše příjmů tedy ovlivňuje chování spotřebitelů i při výběru druhu dopravy, ať 

již za soukromým (dovolené) či pracovním, případně studijním účelem. 

 

 

Graf č. 11: Závislost celkového počtu cestujících na prvotním důchodu domácností 

 

Tabulka č. 23: Korelační koeficienty (cestující/ prvotní důchod) 

Cestující/ prvotní důchod 

Regiony NUTS 2 Korelační koeficient 

Moravskoslezsko 0,99 

Jihovýchod 0,90 

Východní Slovensko 0,94 

Slezsko 0,98 
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I v tomto případě lze konstatovat, že mezi počtem cestujících a prvotním důchodem 

domácností rovněž existuje silná lineární závislost, se zvyšujícím se důchodem roste počet 

cestujících (viz graf 11, tab. 23). 

 

 

Graf č. 12: Závislost celkového počtu cestujících na regionálním HDP  
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Tabulka č. 24: Korelační koeficienty (cestující/ regionální HDP) 

Cestující/ regionální HDP 

Regiony NUTS 2 Korelační koeficient 

Moravskoslezsko 0,99 

Jihovýchod 0,97 

Východní Slovensko 0,97 

Slezsko 0,96 

 

Silná lineární závislost byla prokázána i mezi počtem cestujících a regionálním HDP. Při 

rostoucím HDP, což ukazuje na zvyšující se výkonnost ekonomiky daného regionu, s tím 

související nižší míru regionální nezaměstnanosti a zvyšující se příjem domácností, 

dochází k růstu počtu cestujících v letecké přepravě (viz graf 12, tab. 24).  

 

 

Graf č. 13: Závislost celkového počtu cestujících na regionální míře nezaměstnanosti  
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Tabulka č. 25: Korelační koeficienty (cestující/ regionální nezaměstnanost) 

Cestující/ regionální nezaměstnanost 

Regiony NUTS 2 Korelační koeficient 

Moravskoslezsko -0,74 

Jihovýchod -0,44 

Východní Slovensko -0,83 

Slezsko -0,80 

 

U tohoto předpokladu již nelze jednoznačně říci, že se zcela potvrdil, protože mezi počtem 

cestujících a regionální mírou nezaměstnanosti v regionu Jihovýchod se nepřímá závislost 

zcela neprokázala.  Z toho lze usoudit, že leteckou dopravu využívá určitá skupina 

cestujících, další obyvatelé (zj. z vrstev nejvíce ohrožených či postižených 

nezaměstnaností) se tohoto druhu přepravy de facto neúčastní. Pokud by však regionální 

míra nezaměstnanosti výrazně poklesla, lze se domnívat, že by se počet cestujících 

využívajících hlavně charterovou leteckou přepravu zvýšil (viz graf 13, tab. 25).    
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Graf č. 14: Závislost celkového počtu cestujících na regionální míře zaměstnanosti ve vědě a technologiích  

 

Tabulka č. 26: Korelační koeficienty (cestující/ věda a technologie) 

Cestující/ věda a technologie 

Regiony NUTS 2 Korelační koeficient 

Moravskoslezsko 0,64 

Jihovýchod 0,84 

Východní Slovensko 0,61 

Slezsko 0,94 

 

V tomto případě nelze jednoznačně stanovit závislost, protože mezi počtem cestujících a 

regionální mírou zaměstnanosti ve vědě a technologiích v regionu Jihovýchod a Slezsko 
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tato závislost silně prokázala, ve zbývajících regionech však byla slabší (viz graf 14, tab. 

26). Tuto skutečnost ovlivňuje množství pracovních příležitostí v těchto oborech a skladba 

firem v daných regionech. 

 

 

Graf č. 15: Závislost celkového počtu cestujících na podílu studentů v terciárním vzdělávání  

 

Tabulka č. 27: Korelační koeficienty (cestující/ studenti) 

Cestující/ studenti 

Regiony NUTS 2 Korelační koeficient 

Moravskoslezsko 0,84 

Jihovýchod 0,89 

Východní Slovensko 0,56 

Slezsko 0,69 
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Zde se předpoklad v podstatě rovněž potvrdil, u regionů Moravskoslezsko, Jihovýchod a 

Slezsko existuje silná lineární závislost mezi počtem cestujících a podílem studentů v 

terciárním vzdělávání na počtu obyvatel ve věku 20-24 let. V případě regionu Východní 

Slovensko je tato závislost nižší (viz graf 15, tab. 27). 

 

6.5.2 Závislost celkového počtu pohybů letadel vybraných letišť na regionálních 

ekonomických ukazatelích 

Grafy konkrétních závislostí (viz grafy 16 – 21) s následnými tabulkami uvádějícími 

hodnoty korelačních koeficientů (viz tab. 29 – 34) v této podkapitole potvrzují, případně 

vyvracejí existenci závislostí mezi zkoumanými proměnnými, kde celkový počet pohybů 

letadel figuruje jako závisle proměnná (viz tab. 28) a ostatní ukazatele (viz. tab. 15 – 20) 

jsou nezávisle proměnné.  

V případě košického letiště nebylo možno získat celkové počty pohybů letadel v letech 

roky 1998 a 1999. 

 

Tabulka č. 28: Celkový počet pohybů letadel  

 

Celkový počet pohybů letadel 

 

Období Ostrava Brno Košice Katovice 

1998 5 914 8 150 
 

6 256 

1999 5 877 7 899 
 

6 510 

2000 5 636 6 289 3 935 8 710 

2001 6 397 8 136 14 160 9 441 

2002 7 856 12 620 13 187 8 389 

2003 9 182 16 596 12 772 9 357 

2004 13 082 17 823 12 389 13 803 

2005 16 136 16 126 12 174 16 222 

2006 16 358 20 105 10 734 21 014 

2007 15 144 22 893 10 962 24 489 

2008 16 062 29 303 12 932 27 030 

2009 15 770 30 513 10 674 26 206 

2010 13 631 25 027 9 535 26 770 

2011 14 137 26 837 7 946 29 259 

 Zdroj: MD 
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Graf č. 16: Závislost celkových pohybů letadel na disponibilním příjmu domácností  
 

Tabulka č. 29: Korelační koeficienty (pohyby/ disponibilní příjem) 

Pohyby/ disponibilní příjem 

Regiony NUTS 2 Korelační koeficient 

Moravskoslezsko 0,93 

Jihovýchod 0,91 

Východní Slovensko 0,16 

Slezsko 0,97 
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existuje silná závislost analyzovaných veličin. Z grafu č. 16 a tabulky č. 29 je patrno, že 
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usoudit, že právě výše příjmů ovlivňuje chování spotřebitelů, co se výběru dopravy týče, ať 

již za soukromým či pracovním účelem. Zajímavou se jeví skutečnost, že v případě 

závislosti mezi celkovým počtem cestujících a disponibilním příjmem domácností byl i u 

regionu Východní Slovensko korelační koeficient velmi vysoký (0,91), v případě závislosti 

mezi počtem pohybů letadel a disponibilním příjmem domácností tomu tak není (0,16). Po 

konzultaci s vedoucí odboru civilního letectví na Ministerstvu dopravy může tento 

nesoulad spočívat v ne zcela jasné a stejně dodržované metodice týkající se udávání počtu 

pohybů letadel jednotlivými letišti.    

 

 

Graf č. 17: Závislost celkových pohybů letadel na prvotním důchodu domácností 
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Tabulka č. 30: Korelační koeficient (pohyby/ prvotní důchod) 

Pohyby/ prvotní důchod 

Regiony NUTS 2 Korelační koeficient 

Moravskoslezsko 0,95 

Jihovýchod 0,88 

Východní Slovensko 0,18 

Slezsko 0,98 

 

Mezi počtem pohybů letadel a prvotním důchodem domácností se rovněž potvrdila silná 

lineární závislost (viz graf 17, tab. 30), výjimku tvořilo opět Východní Slovensko s nízkým 

korelačním koeficientem (0,18), byť v případě výše uvedené závislosti mezi počtem 

cestujících a prvotním důchodem domácností byla i v tomto regionu prokázána silná 

lineární závislost (0,94). Problémem zde může být již zmíněná metodika vykazování počtu 

pohybů letadel za jednotlivá období. S pracovníky košického letiště vzhledem k jejich 

zamítavému postoji ohledně žádosti o spolupráci a vysvětlení, nemohlo být toto 

diskutováno a tak nemohly být ani případně korigovány dané počty pohybů letadel.   
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Graf č. 18: Závislost celkových pohybů letadel na regionálním HDP  

 

Tabulka č. 31: Korelační koeficienty (pohyby/ regionální HDP) 

Pohyby/ regionální HDP 

Regiony NUTS 2 Korelační koeficient 

Moravskoslezsko 0,97 

Jihovýchod 0,94 

Východní Slovensko 0,24 

Slezsko 0,98 

 

Také v tomto případě se potvrdilo (viz graf 18, tab. 31), že mezi počtem pohybů letadel a 

regionálním HDP se prokázala silná lineární závislost, vyjma regionu Východní 

Slovensko, viz vysvětlení výše. 
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Graf č. 19: Závislost celkových pohybů letadel na regionální míře nezaměstnanosti 

 

Tabulka č. 32: Korelační koeficienty (pohyby/ regionální nezaměstnanost) 

Pohyby/ regionální nezaměstnanost 

Regiony NUTS 2 Korelační koeficient 

Moravskoslezsko -0,57 

Jihovýchod -0,62 

Východní Slovensko -0,04 

Slezsko -0,74 

 

Zde již nelze konstatovat, že mezi počtem pohybů letadel a regionální mírou 

nezaměstnanosti je silná nepřímá závislost (viz graf 19, tab. 32), tzn. nelze jednoznačně 

říci, že regionální nezaměstnanost výrazně ovlivňuje pokles počtu pohybů letadel. 
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Graf č. 20: Závislost celkových pohybů letadel na regionální míře zaměstnanosti ve vědě a technologiích 

 

Tabulka č. 33: Korelační koeficienty (pohyby/ věda a technologie) 

Pohyby/ věda a technologie 

Regiony NUTS 2 Korelační koeficient 

Moravskoslezsko 0,52 

Jihovýchod 0,92 

Východní Slovensko -0,22 

Slezsko 0,94 

 

Ani v tomto případě nelze závislost stanovit jednoznačně, protože mezi počtem pohybů 

letadel a regionální mírou zaměstnanosti ve vědě a technologiích v regionu Jihovýchod a 

Slezsko tato závislost silně prokázala, v Moravskoslezsku již byla slabší a na Východním 

Slovensku dokonce záporná (viz graf 20, tab. 33). 
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Graf č. 21: Závislost celkových pohybů letadel na podílu studentů v terciárním vzdělávání  

 

Tabulka č. 34: Korelační koeficienty (pohyby/ studenti) 

Pohyby/ studenti 

Regiony NUTS 2 Korelační koeficient 

Moravskoslezsko 0,78 

Jihovýchod 0,92 

Východní Slovensko -0,78 

Slezsko 0,68 

 

Zde se předpoklad v podstatě rovněž potvrdil, u regionů Moravskoslezsko, Jihovýchod a 

Slezsko existuje lineární závislost mezi počtem pohybů letadel a podílem studentů v 

terciárním vzdělávání na počtu obyvatel ve věku 20-24 let. Region Východní Slovensko 

tvoří z výše popsaných příčin opět výjimku (viz graf 21, tab. 34). 
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Na závěr této kapitoly lze konstatovat, že se předpoklady týkající se existence silné lineární 

závislosti mezi výkony regionálních letišť a vybranými ekonomickými ukazateli ve většině 

případů potvrdily. 

Tyto závěry by měli majitelé letišť, kterými jsou jak stát, případně regiony (kraje), tak 

soukromé subjekty (viz kap. 5) zohlednit ve svých marketingových strategiích, 

rozvojových plánech a obchodních akvizicích, protože výkonnost regionálních ekonomik 

ovlivňuje a bude ovlivňovat výkony regionálních letišť. 
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7. Předpokládané varianty dalšího rozvoje letiště Leoše 

Janáčka Ostrava 

Tato kapitola se podrobně zabývá vývojem letiště Leoše Janáčka Ostrava.  

Je nutno zmínit, že spádová oblast letiště pokrývá Moravskoslezský kraj, Olomoucký a 

Zlínský kraj v České republice, jižní část Polska a severozápadní část Slovenska. Do 

vzdálenosti 30 minut od letiště žije 800 tisíc miliónů obyvatel, do 60 minut 2,9 miliónů a 

do 90 minut je to již 5,9 milionů. Nejzazší uvažovanou spádovou oblastí je 120 minut, tato 

oblast čítá již 8,6 miliónů obyvatel, z toho pak 3,6 miliónů v ČR, 4,4 miliónů v Polsku a 

600 tisíc na Slovensku (viz obr. 9). 

 

  

 

Obrázek č. 6: Spádová oblast ostravského letiště 

Zdroj: Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

 

V této kapitole jsou nejprve autorkou práce nastíněny tři scénáře týkající se 

předpokládaného růstu cestujících do roku 2020. Následně jsou hodnoceny hospodářské 

výsledky ostravského letiště a provedeno modelování jejich možného vývoje na základě 

empirických dat z reálných výsledků z let 2005 – 2011. V závěru této kapitoly je 

provedena podrobná SWOT analýza. 
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7.1 Scénáře 

V této podkapitole jsou autorkou této práce navrženy tři varianty scénářů možného dalšího 

vývoje ostravského letiště. Vývoj počtu cestujících v jednotlivých scénářích je modelován 

na základě průměrného tempa růstu vypočteného z empirických dat v letech 1998 – 2011.    

Tempo růstu a průměrné tempo růstu patří vedle diferencí k základním charakteristikám 

časových řad. Označíme-li hodnotu ukazatele časové řady n,,1t,yt  , pak tempo růstu 

tk  lze vypočítat podle následujícího vztahu 

n,,2t,
y

y
k

1t

t
t  . [19] 

Z hodnoty tempa růstu můžeme zjistit, o kolik procent vzrostla (klesla) hodnota ukazatele 

v období t ve srovnání s předcházejícím obdobím. 

Průměrné tempo růstu k se vypočítá jako geometrický průměr z jednotlivých temp růstu, 

tedy 

1n
n32 kkkk  . [19] 

 

7.1.1 Reálný (základní) scénář  

Reálný scénář růstu počtu cestujících vychází z posledních trendů vývoje na letišti Leoše 

Janáčka Ostrava, kdy průměrný růst počtu cestujících na letišti dosáhl za posledních čtrnáct 

let (1998 – 2011) 8,5 %. Tento trend se nejeví příliš příznivě, nevymyká se ale vývoji na 

dalších zkoumaných regionálních letištích, na letišti Brno činil průměrný růst počtu 

cestujících cca 13 % ročně, na letišti v Košicích to bylo cca 7 % ročně v období 2000 – 

2011.  Výjimkou je letiště v polských Katovicích, jehož růst činil v posledních čtrnácti 

letech cca 24 % ročně. Lze říci, že katovické letiště díky své expanzivní obchodní politice 

v minulých letech a také vstřícným podmínkám pro zejména nízkonákladové letecké 

společnosti překonává současné ekonomicky nepříznivé období nejlépe. Důležitou roli zde 

hraje i skutečnost, že dne 30. listopadu 2012 byl na polské straně zprovozněn další úsek 

dálnice D47, což zkrátilo cestu autem z Ostravy na katovické letiště na cca 80 minut oproti 

cca 110 minutám bez tohoto dálničního úseku. Vzhledem k tomu, že v létě 2013 má být 
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dokončena poslední stavba, a to most v této části dálnice, bude cesta na letiště opět 

zkrácena. To je bezesporu výzva pro vedení Moravskoslezského kraje i letiště, co se dalšího 

rozvoje ostravského letiště týče, protože konkurence ze strany Katovic se ještě přiostří.
61

 

Základní scénář růstu vychází z následujících předpokladů: 

1. mírné oživení ekonomiky v regionu a mírný pokles míry nezaměstnanosti od konce 

roku 2013, 

2. stávající investoři neopustí Moravskoslezský kraj a neomezí výrobní kapacity, 

3. vstup ČR do Eurozóny (patrně od roku 2016), 

4. možnost zajištění pravidelné letecké dopravy dalším dopravcem během roku 2013, 

případně 2014 (viz současně probíhající jednání s leteckou společností Ryanair).
62

 

Základní scénář uvažuje s mírným tempem růstu počtu cestujících, a to 1,09 od roku 2013 

do roku 2014 a od roku 2015 do roku 2020 s průměrným ročním 10 % růstem.  

Počty cestujících v jednotlivých letech byly dále verifikovány z předpokládané struktury 

nových linek. Je možné předpokládat postupné zavedení nových linek, např. do těchto 

destinací: 

 Londýn, 

 Mnichov, 

 Frankfurt, 

 Miláno. 

V současné době jsou již realizována pravidelná letecká spojení (zimní letový řád 

2012/2013), a to: 

 Praha – 2 x denně, 

 Paříž -  3 x týdně, 

 Vídeň – 2 x denně (ve všední dny).  

Na základě těchto předpokladů by počet cestujících v roce 2015 dosáhl cca 385 tisíc a 

v roce 2020 cca 620 tisíc (viz tab. 35). 

                                                 

61
Česká televize © 1996–2013 [vid. 2013-01-15]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/412231100031130-

udalosti-v-regionech/ 
62

 Dne 7. února 2013 zástupci společnosti Ryanair potvrdili zavedení nové letecké linky do Londýna, a to  

3 x týdně od června 2013. 

http://www.ceskatelevize.cz/
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Tabulka č. 35: Růst počtu cestujících (reálný scénář) 

Rok 
Celkový počet 

cestujících 
Tempo růstu 

1998 93 775 
 

1999 110 041 1,17 

2000 114 940 1,04 

2001 124 183 1,08 

2002 144 331 1,16 

2003 179 243 1,24 

2004 216 261 1,21 

2005 265 864 1,23 

2006 300 662 1,13 

2007 328 906 1,09 

2008 349 844 1,06 

2009 305 027 0,87 

2010 278 070 0,91 

2011 270 243 0,97 

2012 294 565 1,09 

2013 321 076 1,09 

2014 349 973 1,09 

2015 384 970 1,10 

2016 423 467 1,10 

2017 465 813 1,10 

2018 512 395 1,10 

2019 563 634 1,10 

2020 619 998 1,10 

 

 

7.1.2 Optimistický scénář   

Také optimistický scénář růstu počtu cestujících vychází z reálného trendu vývoje na letišti 

Leoše Janáčka Ostrava s indexem růstu 1,085. Optimistický scénář dále předpokládá 

cílenou reklamní kampaň za účelem zvýšení počtu cestujících a rovněž příchod 

nízkonákladového dopravce v roce 2013. Pro nízkonákladového dopravce může být 

zajímavou destinací např. Londýn, případně významná velká města Německa (např. Berlín, 
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Mnichov, Frankfurt), kam v současné době míří z Ostravy každodenně pravidelné 

autobusové linky.
63

 Při současných cenách letenek u nízkonákladových dopravců 

představují tito velkou konkurenci pro autobusové přepravce, přičemž doba trvání cesty a 

její komfort jsou nesrovnatelné.  

Právě vstup nízkonákladového dopravce na ostravské letiště by zásadním způsobem 

v pozitivním slova smyslu změnil tempo růstu počtu cestujících. Tato situace již nastala na 

letišti v polských Katovicích, kde i díky bázování nízkonákladové společnosti Wizz Air 

došlo k výraznému nárůstu počtu cestujících. V roce 1998 bylo na tomto letišti odbaveno 

pouze 150 tisíc cestujících, v roce 2005 byl překročen 1 milión cestujících, v roce 2008 již 

činil počet odbavených cestujících více jak 2,4 miliónu (to byl třetí nejvyšší počet v Polsku, 

kromě Varšavy předstihl Katovice jen Krakov) a v roce 2011 více než 2,5 miliónu (viz tab. 

21).  

Podobný vývoj zaznamenalo i letiště v Bratislavě, jehož hlavním leteckým dopravcem je 

nízkonákladová společnost Ryanair. 

Stejně jako u základního scénáře je zde počítáno s oživením ekonomiky ČR a 

Moravskoslezského kraje v následujících letech, s postupným poklesem míry 

nezaměstnanosti a také se vstupem ČR do Eurozóny v roce 2016. Z regionálního hlediska 

se jako stěžejním jeví konečné dobudování dálnic směrem na Slovensko a do Čech pak ve 

směru na Hradec Králové. To by ocenili nejen zahraniční investoři. Z významných a již 

realizovaných projektů zahraničních investorů lze uvést vybudování a zprovoznění moderní 

automobilky společností Hyundai v Nošovicích či rozšíření ostravské pobočky švédsko-

finské IT společnosti Tieto. Tento scénář rovněž počítá s využitím logistického centra 

v areálu letiště, které se v současné době dokončuje.  

Uvedený scénář dále uvažuje s masivní reklamní kampaní, aktivní spoluprací letiště 

s dalšími dopravci a zejména s významnou podporou nově zaváděných linek ze strany 

Moravskoslezského kraje, ať již formou kompenzací ztrát leteckých dopravců při zavádění 

nových linek, či odpuštěním letištních poplatků po určitou dobu, apod. Zde je nutno ještě 

zmínit, že tomuto nárůstu počtu cestujících bude nezbytné přizpůsobit i plánované investice 

letiště do budoucna.  

                                                 

63
 STUDENT AGENCY © 2013 [vid. 2013-01-21]. Dostupné z: http://www. studentagency.cz/ 
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Optimistický scénář předpokládá postupný  meziroční nárůst počtu cestujících, a to o 10, 

12, a 15 % v letech 2013, 2014 a 2015 a dále cca 18 % ročně do roku 2020. Dle tohoto 

scénáře dosáhne objem cestujících v roce 2015 cca 418 tisíc a v roce 2020 více jak 950 tisíc 

(viz tab. 36). 

 

Tabulka č. 36: Růst počtu cestujících (optimistický scénář) 

Rok 
Celkový počet 

cestujících 
Tempo růstu 

1998 93 775 
 

1999 110 041 1,17 

2000 114 940 1,04 

2001 124 183 1,08 

2002 144 331 1,16 

2003 179 243 1,24 

2004 216 261 1,21 

2005 265 864 1,23 

2006 300 662 1,13 

2007 328 906 1,09 

2008 349 844 1,06 

2009 305 027 0,87 

2010 278 070 0,91 

2011 270 243 0,97 

2012 294 565 1,09 

2013 324 021 1,10 

2014 362 904 1,12 

2015 417 340 1,15 

2016 492 461 1,18 

2017 581 104 1,18 

2018 685 702 1,18 

2019 809 129 1,18 

2020 954 772 1,18 
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7.1.3 Pesimistický scénář 

Pesimistický scénář růstu počtu cestujících rovněž vychází z dosavadních trendů vývoje na 

letišti Leoše Janáčka Ostrava a dále pak z očekávaného poklesu, případně stagnace 

výkonnosti české ekonomiky v následujících letech. Tento scénář předpokládá malé, 

případně žádné investice do reklamní kampaně, dále problémy se zajištěním potřebných 

úvěrů a nízké dotace na další rozvoj letiště ze strany jeho vlastníka, Moravskoslezského 

kraje, omezení zdrojů z fondů Evropské unie (viz jednání EK o rozpočtu EU z února 

2013), což by mělo negativní dopad jak na cestující (odklad výstavby dalšího terminálu, 

parkoviště, hotelu), tak na růst počtu pohybů letadel (odklad plánovaného rozšíření 

odbavovacích ploch, počtů stání a nákup technického vybavení). Za této situace by bylo 

následně nutné „odmítat“ nové zákazníky (tedy cestující a letecké dopravce) z kapacitních 

a technických důvodů, což by nepochybně vedlo k ovládnutí trhu v této spádové oblasti 

nejbližšími konkurenčními letišti v Brně, Katovicích a Krakově.  

Zde se předpokládá nízký, případně nulový ekonomický růst v regionu, s tím související 

rostoucí míra nezaměstnanosti, dále zajištění pravidelné letecké přepravy pouze jedním 

dopravcem, omezení, případně rušení stávajících pravidelných linek, odchod významných 

investorů z kraje a další odklad vstupu ČR do Eurozóny. Pesimistický scénář uvažuje se 

snižováním růstu počtu cestujících až na pouhých 5 % ročně, což by však znamenalo jejich 

reálný pokles o více jak 3 % ve srovnání s obdobím 1998 – 2011. Počet cestujících by 

v této variantě dosáhl v roce 2015 cca 350 tisíc a v roce 2020 cca 440 tisíc (viz tab. 37).  

 

 

Obrázek č. 7: Letecký snímek ostravského letiště 

Zdroj: Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

http://www.airport-ostrava.cz/UserFiles/Image/fotky_2011/Celkovy_snimek.jpg
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Tabulka č. 37: Růst počtu cestujících (pesimistický scénář) 

Rok 
Celkový počet 

cestujících 
Tempo růstu 

1998 93 775 
 

1999 110 041 1,17 

2000 114 940 1,04 

2001 124 183 1,08 

2002 144 331 1,16 

2003 179 243 1,24 

2004 216 261 1,21 

2005 265 864 1,23 

2006 300 662 1,13 

2007 328 906 1,09 

2008 349 844 1,06 

2009 305 027 0,87 

2010 278 070 0,91 

2011 270 243 0,97 

2012 294 565 1,09 

2013 315 184 1,07 

2014 330 944 1,05 

2015 347 491 1,05 

2016 364 865 1,05 

2017 383 109 1,05 

2018 402 264 1,05 

2019 422 377 1,05 

2020 443 496 1,05 
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Graf č. 22: Předpokládaný vývoj počtu cestujících na letišti Ostrava do roku 2020 ve třech scénářích  

 

 

7.2 Výsledky hospodaření ostravského a brněnského letiště 

Původním záměrem obsahu této kapitoly bylo srovnání výsledků hospodaření všech čtyř 

regionálních letišť. Tento záměr se však ukázal být nerealizovatelným, a to z důvodu 

odmítnutí poskytnutí těchto, byť veřejných, informací ze strany vedení košického a 

katovického letiště. Údaje dostupné na veřejných portálech a v obchodních rejstřících obou 

zemí byly nedostačující, a proto nemohly být v této kapitole zpracovány. Rovněž úplné 

výsledky hospodaření u zbylých dvou českých letišť se daly získat pouze za období červen 

2004 až prosince 2011 v případě ostravského letiště a za období květen 2004 až duben 

2012 v případě brněnského letiště (viz tab. 38, 39). Hlavním důvodem byly převody 

majetku těchto letišť a vytvoření nových společností provozujících daná letiště v roce 2004 

(viz kap. 6.3).   
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Tabulka č. 38: Výsledky hospodaření společnosti Letiště Ostrava, a.s. (v tis. Kč) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

tržby 142 006  160 861  180 259  200 387 189 991 169 449 163 587 

výnosy 147 441  223 530  229 069  241 904 233 174 216 880 221 026 

náklady 153 711 217 329 228 099 257 781 239 054 215 519 219 431 

HV před zdan.  - 8 308  8 757  2 324  -14 152 -5 736 1 990 3 103 

HV po zdanění - 6 270  6 201  970  -15 877 -5 880 1 361 1 595 

Zdroj: Výroční zprávy Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

 

Tabulka č. 39: Výsledky hospodaření společnosti Letiště Brno a.s. (v tis. Kč)
64

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

tržby 134 766 159 736 172 134 203 949 223 244 169 849 171 209 

výnosy 148 581 199 606 205 754 265 528 254 685 194 095 208 790 

náklady 142 231 188 410 169 598 222 687 213 430 185 454 206 443 

HV před zdan. 7 907 14203 47 393 51 694 50 486 10 660 3 013 

HV po zdanění 6 350 11 196 36 156 42 841 41 255 8 641 2 347 

Zdroj: Výroční zprávy Letiště Brno 

 

Poněkud nelogicky se mohou jevit značné disproporce mezi hospodářskými výsledky před 

a po zdanění u společnosti Letiště Ostrava, a.s. Toto bylo způsobeno řadou příčin, zejména 

různými druhy dotací (např. do bezpečnosti provozu), placením pronájmů budov a zařízení 

vlastníkovi (majetkové moratorium, viz kap. 5.2), odloženými daňovými závazky i 

pohledávkami, opravnými položkami k dlouhodobým pohledávkám, apod. Údaje uvedené 

v tabulce č. 39 byly čerpány z výročních zpráv společnosti Letiště Ostrava, a.s. za roky 

2005 - 2011.  

Srovnávat výsledky hospodaření obou společností je poměrně problematické, protože obě 

letiště procházela různým vývojem, na oba kraje byl převeden majetek jednotlivých letišť, 

obě letiště měla v průběhu let rozsáhlé investice (viz kap. 2.2), odlišné výkony, jiný počet 

zaměstnanců, atd. Všechny srovnávací údaje navíc nebyly dostupné. Obecně lze říci, že na 

základě výsledků hospodaření za roky 2005 – 2011 lze za ztrátovější a pomaleji se 

rozvíjející považovat ostravské letiště. 

                                                 

64
 Účetní rok společnosti Letiště Brno a.s. zahrnuje vždy období od 1.5. do 30.4. následujícího roku. 
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Tabulka č. 40:HDP na 1 obyvatele v PPS  (EU 27 = 100, v %) 

Regiony 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Jihovýchod 61,1 63,5 63,2 65,8 66,2 66,9 68,2 71,2 72,8 74,6 

Moravskoslezsko 53,4 55,0 54,7 56,5 61,0 64,4 64,0 66,9 69,1 67,6 

Zdroj: Eurostat 

 

Pro doplnění je zde uvedena výše HDP v obou regionech v letech 2000 – 2009 (viz tab. 

40). Lze říci, že v regionu Jihovýchod měl i v krizových letech 2008 a 2009 regionální 

HDP růstovou tendenci, v případě Moravskoslezska, se v roce 2009 jednalo o pokles.  

 

7.2.1 Modelování vývoje výsledků hospodaření ostravského letiště do roku 2020 

V této podkapitole je provedeno modelování vývoje hospodářských výsledků ostravského 

letiště ve třech variantách scénáře (viz kap. 7.1), a to na základě skutečných výsledků 

hospodaření z let 2005 – 2011. Zde je nutno konstatovat, že predikovat vývoj hospodaření 

je velmi obtížné, protože nelze postihnout všechny okolnosti a faktory, které mohou v 

budoucnosti ovlivnit finální výsledky.   

Z reálných hodnot ekonomických ukazatelů z let 2005 - 2011 byly vypočteny v každém 

roce tržby, celkové výnosy a celkové náklady připadající na jednoho cestujícího (viz tab. 

41). Z těchto hodnot byly následně vypočteny průměry (viz tab. 42).  

Odhad tržeb, celkových výnosů a nákladů v letech 2012 - 2020 byl proveden násobením 

jednotlivých průměrných hodnot odhadovaným počtem cestujících v daných scénářích (viz 

kap. 7.1).  
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Tabulka č. 41: Modelování vývoje HV (reálný scénář) 

Rok 
Počet 

cestujících 

Tržby 

[tis. Kč] 

Celkové 

 výnosy 

[tis. Kč] 

Celkové 

náklady 

[tis. Kč] 

HV 

[tis. Kč] 

Tržby/ 

cestující 

[Kč] 

Celk. výnosy/ 

cestující 

[Kč] 

Celk. náklady/ 

cestující 

[Kč] 

2005 265 864 142 006 147 441 153 711 -6 270 534 555 578 

2006 300 662 160 861 223 530 217 329 6 201 535 743 723 

2007 328 906 180 259 229 069 228 099 970 548 696 694 

2008 349 844 200 387 241 904 231 944 9 960 573 691 663 

2009 305 027 189 991 233 174 239 054 -5 880 623 764 784 

2010 278 070 169 449 216 880 215 519 1 361 609 780 775 

2011 270 243 163 587 221 026 219 431 1 595 605 818 812 

2012 294 565 169 483 212 432 211 592 841       

2013 321 076 184 737 231 551 230 635 916       

2014 349 973 201 363 252 391 251 392 999       

2015 384 970 221 499 277 630 276 531 1 099       

2016 423 467 243 649 305 393 304 184 1 209       

2017 465 813 268 014 335 932 334 603 1 330       

2018 512 395 294 815 369 526 368 063 1 462       

2019 563 634 324 297 406 478 404 869 1 609       

2020 619 998 356 727 447 126 445 356 1 770       

Zdroj: Letiště Leoše Janáčka Ostrava
65

 a vlastní zpracování 

 

 

Tabulka č. 42: Průměrné hodnoty reálných ekonomických ukazatelů 

průměrné tržby 

na 1 cestujícího 

[Kč] 

průměrné výnosy 

na 1 cestujícího 

[Kč] 

průměrné náklady 

na 1 cestujícího 

[Kč] 

575 721 718 

 

 

 

 

 

 

                                                 

65
 HV za rok 2008 byl dle VZ 2008 upraven, byly odečteny náklady na linku do Moskvy (25 838 tis.), CN po 

úpravě činily 231 944 tis., HV 9 960 tis. 
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Tabulka č. 43: Modelování vývoje HV (optimistický scénář) 

Rok 
Počet 

cestujících 

Tržby 

[tis. Kč] 

Celkové výnosy 

[tis. Kč] 

Celkové náklady 

[tis. Kč] 

HV 

[tis. Kč] 

2005 265 864 142 006 147 441 153 711 -6 270 

2006 300 662 160 861 223 530 217 329 6 201 

2007 328 906 180 259 229 069 228 099 970 

2008 349 844 200 387 241 904 231 944 9 960 

2009 305 027 189 991 233 174 239 054 -5 880 

2010 278 070 169 449 216 880 215 519 1 361 

2011 270 243 163 587 221 026 219 431 1 595 

2012 294 565 169 483 212 432 211 592 841 

2013 324 021 186 431 233 676 232 751 925 

2014 362 904 208 803 261 717 260 681 1 036 

2015 417 340 240 124 300 974 299 783 1 191 

2016 492 461 283 346 355 150 353 744 1 406 

2017 581 104 334 348 419 077 417 418 1 659 

2018 685 702 394 531 494 510 492 553 1 957 

2019 809 129 465 546 583 522 581 213 2 309 

2020 954 772 549 345 688 556 685 831 2 725 

 

Tabulka č. 44: Modelování vývoje HV (pesimistický scénář) 

Rok 
Počet 

cestujících 

Tržby 

[tis. Kč] 

Celkové výnosy 

[tis. Kč] 

Celkové náklady 

[tis. Kč] 

HV 

[tis. Kč] 

2005 265 864 142 006 147 441 153 711 -6 270 

2006 300 662 160 861 223 530 217 329 6 201 

2007 328 906 180 259 229 069 228 099 970 

2008 349 844 200 387 241 904 231 944 9 960 

2009 305 027 189 991 233 174 239 054 -5 880 

2010 278 070 169 449 216 880 215 519 1 361 

2011 270 243 163 587 221 026 219 431 1 595 

2012 294 565 169 483 212 432 211 592 841 

2013 315 184 181 347 227 303 226 403 900 

2014 330 944 190 414 238 668 237 723 945 

2015 347 491 199 935 250 601 249 609 992 

2016 364 865 209 932 263 131 262 090 1 041 

2017 383 109 220 428 276 288 275 194 1 093 

2018 402 264 231 450 290 102 288 954 1 148 

2019 422 377 243 022 304 607 303 402 1 206 

2020 443 496 255 173 319 838 318 572 1 266 

Zdroj: Letiště Leoše Janáčka Ostrava a vlastní zpracování 
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Na základě modelování vývoje hospodářských výsledků ostravského letiště do roku 2020, 

lze říci, že letiště by do budoucna ztrátové být nemělo.    

Dle reálného scénáře (viz tab. 41) by letiště v roce 2015 dosáhlo kladný hospodářský 

výsledek, a to 1 099 tisíc Kč, v roce 2020 pak 1 770 tisíc Kč.  

Na základě optimistické varianty scénáře (viz tab. 43) by výsledek hospodaření v roce 

2015 činil 1 191 tisíc Kč, v roce 2020 by tato částka byla 2 725 tisíc Kč. 

V případě pesimistického scénáře (viz tab. 44) by ostravské letiště v roce 2015 dosáhlo 

zisku 992 tisíc Kč, v roce 2020 by to bylo 1 266 tisíc Kč.   

Rozdíly mezi hospodářskými výsledky v jednotlivých scénářích se mohou jevit jako dosti 

malé. Vzhledem k tomu, že letecká doprava se celosvětově potýká s poklesem příjmů na 

jednoho cestujícího (viz kap. 2) a se dá předpokládat ještě ostřejší konkurenční boj jak 

mezi leteckými dopravci, tak mezi letišti, lze tyto střízlivé odhady do budoucna považovat 

za reálné.   

 

7.3 SWOT analýza 

Je jednou z nejčastěji využívaných analytických metod a pomocí ní lze identifikovat silné a 

slabé stránky, příležitosti a hrozby, spojené např. s určitým projektem, zavedením nového 

produktu, typem podnikání, podnikatelským či politickým záměrem apod. Tato metoda se 

využívá zejména v marketingu, a to i politickém. Je součástí strategického (dlouhodobého) 

plánování společnosti. 

Tuto metodu vytvořil Albert Humphrey, který vedl v 60. a 70. letech 20. století výzkumný 

projekt na Stanfordově univerzitě, jenž byl financován 500 nejvýznamnějšími korporacemi 

USA (Fortune 500) a jehož cílem bylo analyzovat nedostatky ve stávajícím plánování 

těchto společností a vytvořit pro ně zlepšený systém řízení. 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do čtyř základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých 

stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové 

kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. [20] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatelsk%C3%BD_z%C3%A1m%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatelsk%C3%BD_z%C3%A1m%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanfordova_univerzita
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SWOT je zkratkou z anglických slov: 

S – Strengths (přednosti)  silné stránky 

W – Weaknesses (nedostatky) slabé stránky 

O – Opportunities (příležitosti) příležitosti 

T – Threats (hrozby)   hrozby.  

Tato podkapitola je věnována podrobné SWOT analýze ostravského letiště v následujících 

krocích: 

  identifikace silných a slabých stránek,  

 párové srovnávání silných a slabých stránek,  

 stanovení důležitosti silných a slabých stránek  

 identifikace příležitostí a hrozeb, 

 seřazení dle hodnoty (úrovně rizika) příležitostí a hrozeb, 

 celkové hodnocení příležitostí a hrozeb s využitím vícekriteriální matice. 

 navržení typů strategií. 

Je nutno zde zmínit, že silné a slabé stránky jsou ve SWOT analýze chápány jako faktory 

vnitřní, které může zkoumaná společnost ovlivnit. Příležitosti a hrozby naopak vymezují 

vnější vlivy danou společností neovlivnitelné a jsou tedy chápány jako faktory vnější. 

 

7.3.1 Silné stránky letiště Leoše Janáčka Ostrava 

V tabulce č. 45 je uveden seznam silných stránek ostravského letiště. 
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Tabulka č. 45: Seznam silných stránek 

  Seznam silných stránek 

A vzletová a přistávací dráha vhodná i pro obří letadla 

B zkušení a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci 

C zprovoznění nového letištního terminálu 

D zprovoznění nového cargo terminálu 

E zprovoznění opravárenského leteckého centra 

F existence bezcelního pásma pro využití zejména pro východní trhy 

G vznik průmyslové zóny v blízkosti letiště 

H podpora ze strany vlastníka, tedy Moravskoslezského kraje 

I strategická poloha (možnost oslovit cestující jak ze severní Moravy, tak ze Slovenska a Polska) 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 46: Párové srovnání silných stránek 

  
A B C D E F G H I Počet priorit 

 

 
A   A C A A A G H I 4 

 

 
B     C B E B G H B 3 

 

 
C       C C C G H C 4 

 

 
D         E D G H I 1 

 

 
E           E G H E 2 

 

 
F             G H I 0 

 

 
G               G G 2 

 

 
H                 H 1 
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Tabulka č. 47: Seřazení silných stránek dle důležitosti 

 

Seřazení silných stránek dle důležitosti 
Počet 

priorit 

A vzletová a přistávací dráha vhodná i pro obří letadla 4 

C zprovoznění nového letištního terminálu 4 

B zkušení a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci 3 

E zprovoznění opravárenského leteckého centra 2 

G vznik průmyslové zóny v blízkosti letiště 2 

D zprovoznění nového cargo terminálu 1 

H podpora ze strany vlastníka, tedy Moravskoslezského kraje 1 

F existence bezcelního pásma pro využití zejména pro východní trhy 0 

I strategická poloha (možnost oslovit cestující jak ze sev. Moravy, tak ze Slovenska a Polska) 0 

 

Dle výsledků získaných párovým srovnáním silných stránek ostravského letiště je zřejmé, 

že zejména parametry jeho vzletové a přistávací dráhy společně se zprovozněním 

terminálu pro cestující, zkušeným personálem, zázemím opravárenského centra a existencí 

průmyslové zóny v blízkosti letiště mohou být nejdůležitějšími výhodami v dalším rozvoji 

letiště a v boji s jeho konkurencí (viz tab. 46, 47).   

 

7.3.2 Slabé stránky letiště Leoše Janáčka Ostrava 

V tabulce č. 48 je uveden seznam slabých stránek ostravského letiště. 

Tabulka č. 48: Seznam slabých stránek 

 
Seznam slabých stránek 

A nízký počet pravidelných leteckých spojení 

B velký podíl nepravidelných letů na výkonech letiště 

C částečně zastaralé strojní vybavení 

D absence „domovského“ leteckého dopravce 

E nepropracovaný marketing letiště 

F pasivní obchodní politika vlastníka letiště 

G časté personální změny ve vedení letiště 

H žádná reklamní kampaň zaměřená na podporu létání z ostravského letiště 
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Tabulka č. 49: Párové srovnání slabých stránek 

            

  
A B C D E F G H Počet priorit 

 

 
A   A A D A A A A 6 

 

 
B     B D B B B B 5 

 

 
C       D C F G H 1 

 

 
D         D F D D 3 

 

 
E           F G E 1 

 

 
F             F F 2 

 

 
G               H 1 

 

 

 

Tabulka č. 50: Seřazení slabých stránek dle důležitosti  

 
Seřazení slabých stránek dle důležitosti 

Počet 

priorit 

A nízký počet pravidelných leteckých spojení 6 

B velký podíl nepravidelných letů na výkonech letiště 5 

D absence „domovského“ leteckého dopravce 3 

F pasivní obchodní politika vlastníka letiště 2 

C částečně zastaralé strojní vybavení 1 

E nepropracovaný marketing letiště 1 

G časté personální změny ve vedení letiště 1 

H žádná reklamní kampaň zaměřená na podporu létání z ostravského letiště 0 

 

 

Dle výsledků získaných párovým srovnáním slabých stránek ostravského letiště se 

ukazuje, že jeho největšími slabinami se v současné době jeví zejména nízký počet 

pravidelných leteckých linek, s tím pak související vysoký podíl nepravidelných linek na 

celkových výkonech letiště, dále absence letecké společnosti mající Ostravu za své 

domovské letiště a rovněž málo aktivní obchodní politika jeho vlastníka v porovnání 

s nejbližší konkurencí, a to zejména s Hornoslezskou leteckou společností a.s. vlastnící 

katovické letiště (viz tab. 49, 50).  
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7.3.3 Příležitosti pro letiště Leoše Janáčka Ostrava 

V tabulce č. 51 je uveden seznam příležitostí ostravského letiště. 

 

Tabulka č. 51: Seznam příležitostí  

  Seznam příležitostí 

A orientace na letecké spojení směrem na východ 

B zavedení nových přímých pravidelných i nepravidelných linek 

C liberalizace leteckého provozu mezi Evropou a světem 

D vybudování kolejového terminálu pro návaznou nákladní dopravu 

E rozvoj podnikatelských aktivit v bezprostředním prostoru letiště  

F přímé napojení osobní kolejové dopravy do areálu letiště 

G 
využití letiště pro rozvoj cestovního ruchu a jako vstupní brány do Beskyd, Jeseníků a sousedních 

regionů 

H příchod významných investorů do kraje 

I dobudování dálnice, směr Hradec Králové, Polsko, Slovensko  

 

     
Tabulka č. 52: Hodnocení příležitostí  

  

 
Příležitost Atraktivita dopadu Pravděpodobnost vzniku Úroveň přínosu 

 
A 4 3 12 

 
B 5 3 15 

 
C 3 3 9 

 
D 4 2 8 

 
E 3 2 6 

 
F 4 2 8 

 
G 3 2 6 

 
H 4 2 8 

 
I 4 2 8 
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Tabulka č. 53: Legenda 

 
Počet bodů 

Atraktivita dopadu 

příležitosti 

 
Počet bodů 

Pravděpodobnost výskytu 

příležitosti 

 
1 zanedbatelná  1 téměř nemožná (1 až 20 %) 

 
2 málo významná  2 výjimečně možná (21 až 40 %) 

 
3 významná  3 běžně možná (41 až 60 %) 

 
4 velmi významná 

 
4 

vysoce pravděpodobná (61 až 80 

%) 

 
5 zásadně významná  5 hraničící s jistotou (81 až 100 %) 

 

Největším přínosem pro ostravské letiště, co se hodnocení jeho příležitostí týče, by 

nesporně bylo zavedení nových přímých pravidelných i nepravidelných linek, dále 

orientace na východní destinace a další liberalizace leteckého provozu mezi Evropou a 

světem (viz tab. 52, 53). 

 

7.3.4 Hrozby pro letiště Leoše Janáčka Ostrava 

V tabulce č. 54 je uveden seznam hrozeb ostravského letiště. 

 

Tabulka č. 54: Seznam hrozeb 

 
Seznam hrozeb 

A velká konkurence ze strany okolních letišť (zj. Brno, Katovice, Krakov) 

B růst cen pohonných hmot 

C redukce leteckých spojení 

D zánik některých leteckých dopravců 

E zpomalení ekonomického růstu, případně jeho stagnace či propad 

F odchod významných investorů z kraje 

G vytváření ekologického tlaku okolních obcí na omezení provozu letiště 

H teroristické útoky v letecké dopravě 

I přírodní katastrofy 
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Tabulka č. 55: Hodnocení hrozeb 

Hrozba Závažnost dopadu Pravděpodobnost vzniku Úroveň rizika 
 

A 4 4 16 
 

B 4 4 16 
 

C 3 3 9 
 

D 3 3 9 
 

E 4 3 12 
 

F 2 2 4 
 

G 2 2 4 
 

H 2 2 4 
 

I 2 1 2 
 

 

 

Tabulka č. 56: Legenda 

Počet bodů 
Závažnost dopadu 

hrozby  
Počet bodů Pravděpodobnost výskytu hrozby 

1 zanedbatelná 
 

1 téměř nemožná (1 až 20 %) 

2 málo významná 
 

2 výjimečně možná (21 až 40 %) 

3 významná 
 

3 běžně možná (41 až 60 %) 

4 velmi významná 
 

4 vysoce pravděpodobná (61 až 80 %) 

5 nepřijatelná 
 

5 hraničící s jistotou (81 až 100 %) 

 

 

Za největší hrozby pro ostravské letiště v nejbližší budoucnosti lze bezesporu považovat 

stále sílící konkurenci ze strany okolních letišť (zj. Brno, Katovice, Krakov), dlouhodobě 

nepříznivý vývoj cen pohonných hmot a také  současné zpomalení ekonomického růstu a 

jeho odhadovanou stagnaci v následujících měsících (viz tab. 55, 56). 

 

7.3.5 Hodnocení příležitostí s využitím vícekriteriální matice 

V následující části zpracování SWOT analýzy je provedeno další hodnocení příležitostí pro 

ostravské letiště s využitím vícekriteriální matice.  
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Tabulka č. 57: Ohodnocení doby působení příležitosti 

Příležitosti 
Doba trvání 

příležitosti 

Výpočet 

expozice v % 

Počet 

bodů  

orientace na letecké spojení směrem na východ 5 100 5 

zavedení nových přímých pravidelných i nepravidelných linek 5 100 5 

liberalizace leteckého provozu mezi Evropou a světem 2 40 2 

vybudování kolejového terminálu pro návaznou nákladní dopravu 3 60 3 

rozvoj podnikatelských aktivit v bezprostředním prostoru letiště  2 40 2 

přímé napojení osobní kolejové dopravy do areálu letiště 5 100 5 

využití letiště pro rozvoj cestovního ruchu a jako vstupní brány do 

Beskyd, Jeseníků a sousedních regionů 
2 40 2 

příchod významných investorů do kraje 3 60 3 

dobudování dálnice, směr Hradec Králové, Polsko, Slovensko  2 40 2 

 

Expozice příležitosti E byla vypočtena dle následujícího vztahu: 

100
T

D
E , 

kde (1) 

E je výslednou expozicí příležitosti (hrozby), 

D je dobou působení příležitosti (hrozby), 

T je časový horizont prováděné analýzy. [20] 

 

Časový horizont této prováděné analýzy je pět let, tedy  T = 5.  

 

Tabulka č. 58: Matice vícekriteriálního hodnocení příležitostí bez zohlednění vah kritérií 

 

Z P E R 

orientace na letecké spojení směrem na východ 4 3 5 4,00 

zavedení nových přímých pravidelných i nepravidelných linek 5 3 5 4,33 

liberalizace leteckého provozu mezi Evropou a světem 3 3 2 2,67 

vybudování kolejového terminálu pro návaznou nákladní dopravu 4 2 3 3,00 

rozvoj podnikatelských aktivit v bezprostředním prostoru letiště  3 2 2 2,33 

přímé napojení osobní kolejové dopravy do areálu letiště 4 2 5 3,67 

využití letiště pro rozvoj cestovního ruchu a jako vstupní brány do Beskyd, 

Jeseníků a sousedních regionů 
3 2 2 2,33 

příchod významných investorů do kraje 4 2 3 3,00 

dobudování dálnice, směr Hradec Králové, Polsko, Slovensko  4 2 2 2,67 
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Předpokládaná úroveň přínosu dané příležitosti R byla vypočtena dle následujícího vztahu: 

3

EPZ
R , 

kde (2) 

R je předpokládanou úrovní přínosu dané příležitosti, 

Z je atraktivita dopadu dané příležitosti, 

P            je pravděpodobnost vzniku dané příležitosti, 

E je výslednou expozicí příležitosti. [20] 

 
Tabulka č. 59: Stanovení vah příležitostí kritérií pomocí bodovací stupnice 

kriterium Z P E součet 

počet bodů 5 4 5 14 

normovaná váha 0,36 0,29 0,36 
 

 

Kde významnost kritéria je 

zanedbatelná              1 bod, 

málo významná         2 body, 

významná                  3 body, 

velmi významná        4 body, 

zásadně významná    5 bodů.  
 

 

Tabulka č. 60: Matice vícekriteriálního hodnocení příležitostí se zohledněním vah kritérií 

  Z P E R 

orientace na letecké spojení směrem na východ 4 3 5 4,07 

zavedení nových přímých pravidelných i nepravidelných linek 5 3 5 4,43 

liberalizace leteckého provozu mezi Evropou a světem 3 3 2 2,64 

vybudování kolejového terminálu pro návaznou nákladní dopravu 4 2 3 3,07 

rozvoj podnikatelských aktivit v bezprostředním prostoru letiště  3 2 2 2,36 

přímé napojení osobní kolejové dopravy do areálu letiště 4 2 5 3,79 

využití letiště pro rozvoj cestovního ruchu a jako vstupní brány do Beskyd, 

Jeseníků a sousedních regionů 
3 2 2 2,36 

příchod významných investorů do kraje 4 2 3 3,07 

dobudování dálnice, směr Hradec Králové, Polsko, Slovensko  4 2 2 2,71 
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Předpokládaná úroveň přínosu dané příležitosti R se zohledněním vah kritérií byla 

vypočtena dle následujícího vztahu: 

EVPVZVR EPz  

kde (3) 

R je předpokládanou úrovní přínosu dané příležitosti, 

Z je atraktivita dopadu dané příležitosti, 

P  je pravděpodobnost vzniku dané příležitosti, 

E je výslednou expozicí příležitosti (hrozby), 

V je normovaná váha pro jednotlivá kritéria. [20] 

 

Tabulka č. 61:  Pořadí příležitostí bez zohlednění vah kritérií 

Příležitosti Pořadí 

orientace na letecké spojení směrem na východ 2 

zavedení nových přímých pravidelných i nepravidelných linek 1 

liberalizace leteckého provozu mezi Evropou a světem 6-7 

vybudování kolejového terminálu pro návaznou nákladní dopravu 4-5 

rozvoj podnikatelských aktivit v bezprostředním prostoru letiště  8-9 

přímé napojení osobní kolejové dopravy do areálu letiště 3 

využití letiště pro rozvoj cestovního ruchu a jako vstupní brány do Beskyd, Jeseníků 

a sousedních regionů 
8-9 

příchod významných investorů do kraje 4-5 

dobudování dálnice, směr Hradec Králové, Polsko, Slovensko  6-7 

 

Tabulka č. 62: Pořadí příležitostí se zohledněním vah kritérií 

Příležitosti Pořadí 

zavedení nových přímých pravidelných i nepravidelných linek 1 

orientace na letecké spojení směrem na východ 2 

přímé napojení osobní kolejové dopravy do areálu letiště 3 

vybudování kolejového terminálu pro návaznou nákladní dopravu 4-5 

příchod významných investorů do kraje 4-5 

dobudování dálnice, směr Hradec Králové, Polsko, Slovensko  6 

liberalizace leteckého provozu mezi Evropou a světem 7 

rozvoj podnikatelských aktivit v bezprostředním prostoru letiště  8-9 

využití letiště pro rozvoj cestovního ruchu a jako vstupní brány do Beskyd, Jeseníků 

a sousedních regionů 
8-9 
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Z výše uvedených výpočtů (viz tab. 57 - 60) a následného srovnání pořadí příležitostí (viz 

tab. 61, 62) vyplývá, že tyto jsou de facto shodné.  

Ve srovnání se závěry z předcházejícího hodnocení (viz tab. 51, 52) vyplynulo následující: 

Jako nejdůležitější se ve všech hodnoceních ukázalo zavedení nových přímých 

pravidelných i nepravidelných linek a dále orientace na východní destinace.  Co se dalšího 

pořadí týče, tak v pořadí příležitostí bez i se zohledněním vah kritérií bylo na třetím místě 

uvedeno přímé napojení osobní kolejové dopravy do areálu letiště, na čtvrtém a pátém pak 

opět shodně vybudování kolejového terminálu pro návaznou nákladní dopravu a příchod 

významných investorů do kraje. V předcházejícím hodnocení skončila třetí v pořadí 

liberalizace leteckého provozu mezi Evropou a světem (zde pořadí 6 - 7), v pořadí čtvrtém 

a sedmém (shodný počet bodů, a to 8) byly uvedeny tyto příležitosti: 

přímé napojení osobní kolejové dopravy do areálu letiště, vybudování kolejového 

terminálu pro návaznou nákladní dopravu, příchod významných investorů do kraje a 

dobudování dálnice.  

V pořadí příležitostí bez i se zohledněním vah kritérií bylo pořadí příležitostí následující: 

přímé napojení osobní kolejové dopravy do areálu letiště (3), vybudování kolejového 

terminálu pro návaznou nákladní dopravu a příchod významných investorů do kraje (4 – 

5), dobudování dálnice (6).  

Na posledních místech se shodně ve všech srovnáních umístily poslední dvě příležitosti, a 

to rozvoj podnikatelských aktivit v bezprostředním prostoru letiště a využití letiště pro 

rozvoj cestovního ruchu a jako vstupní brány do Beskyd, Jeseníků a sousedních regionů. 

Obecně lze konstatovat, že shoda byla významná. 
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7.3.6 Hodnocení hrozeb s využitím vícekriteriální matice 

V této podkapitole je provedeno hodnocení hrozeb opět s využitím vícekriteriální matice.  

 

Tabulka č. 63: Ohodnocení doby působení hrozby 

Hrozby 
Doba trvání 

hrozby 

Výpočet 

expozice v % 

Počet 

bodů  

velká konkurence ze strany okolních letišť (zj. Brno, Katovice, 

Krakov) 
5 100 5 

růst cen pohonných hmot 5 100 5 

redukce leteckých spojení 3 60 3 

zánik některých leteckých dopravců 5 100 5 

zpomalení ekonomického růstu, případně jeho stagnace či propad 4 80 4 

odchod významných investorů z kraje 3 60 3 

vytváření ekologického tlaku okolních obcí na omezení provozu 

letiště 
2 40 2 

teroristické útoky v letecké dopravě 2 40 2 

přírodní katastrofy 2 40 2 

 

Expozice hrozby E byla vypočtena dle vztahu (1). 

 

Tabulka č. 64: Matice vícekriteriálního hodnocení hrozeb bez zohlednění vah kritérií 

 

Z P E R 

velká konkurence ze strany okolních letišť (zj. Brno, Katovice, Krakov) 4 4 5 4,33 

růst cen pohonných hmot 4 4 5 4,33 

redukce leteckých spojení 3 3 3 3,00 

zánik některých leteckých dopravců 3 3 5 3,67 

zpomalení ekonomického růstu, případně jeho stagnace či propad 4 3 4 3,67 

odchod významných investorů z kraje 2 2 3 2,33 

vytváření ekologického tlaku okolních obcí na omezení provozu letiště 2 2 2 2,00 

teroristické útoky v letecké dopravě 2 2 2 2,00 

přírodní katastrofy 2 1 2 1,67 

 

Předpokládaná úroveň dopadu dané hrozby R byla vypočtena dle vztahu (2). 
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Tabulka č. 65: Stanovení vah kritérií u hrozeb pomocí bodovací stupnice 

kriterium Z P E součet 

počet bodů 5 4 5 14 

normovaná váha 0,36 0,29 0,36 
 

 

Kde významnost kritéria je 

zanedbatelná              1 bod, 

málo významná         2 body, 

významná                  3 body, 

velmi významná        4 body, 

zásadně významná    5 bodů.  

 

Tabulka č. 66: Matice vícekriteriálního hodnocení hrozeb se zohledněním vah kritérií 

  Z P E R 

velká konkurence ze strany okolních letišť (zj. Brno, Katovice, Krakov) 4 4 5 4,36 

růst cen pohonných hmot 4 4 5 4,36 

redukce leteckých spojení 3 3 3 3,00 

zánik některých leteckých dopravců 3 3 5 3,71 

zpomalení ekonomického růstu, případně jeho stagnace či propad 4 3 4 3,71 

odchod významných investorů z kraje 2 2 3 2,36 

vytváření ekologického tlaku okolních obcí na omezení provozu letiště 2 2 2 2,00 

teroristické útoky v letecké dopravě 2 2 2 2,00 

přírodní katastrofy 2 1 2 1,71 

 

Předpokládaná úroveň dopadu dané hrozby R se zohledněním vah kritérií byla vypočtena 

dle vztahu (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simona Matušková: Regionální letecká doprava a letiště Ostrava 

 

114 2013 

Tabulka č. 67: Pořadí hrozeb bez zohlednění vah kritérií 

Hrozby Pořadí 

velká konkurence ze strany okolních letišť (zj. Brno, Katovice, Krakov) 1-2 

růst cen pohonných hmot 1-2 

redukce leteckých spojení 5 

zánik některých leteckých dopravců 3-4 

zpomalení ekonomického růstu, případně jeho stagnace či propad 3-4 

odchod významných investorů z kraje 6 

vytváření ekologického tlaku okolních obcí na omezení provozu letiště 7-8 

teroristické útoky v letecké dopravě 7-8 

přírodní katastrofy 9 

 

 

Tabulka č. 68: Pořadí hrozeb se zohledněním vah kritérií 

Hrozby Pořadí 

velká konkurence ze strany okolních letišť (zj. Brno, Katovice, Krakov) 1-2 

růst cen pohonných hmot 1-2 

zánik některých leteckých dopravců 3-4 

zpomalení ekonomického růstu, případně jeho stagnace či propad 3-4 

redukce leteckých spojení 5 

odchod významných investorů z kraje 6 

vytváření ekologického tlaku okolních obcí na omezení provozu letiště 7-8 

teroristické útoky v letecké dopravě 7-8 

přírodní katastrofy 9 

 

 

Z provedených výpočtů (viz tab. 63 - 66) a následného srovnání pořadí hrozeb (viz tab. 67, 

68) rovněž vyplývá, že tyto jsou de facto shodné.  

Ve srovnání se závěry z předcházejícího hodnocení hrozeb (viz tab. 54, 55) lze dále 

konstatovat následující: 

Za největší hrozbu byla na prvních třech místech i v předchozím hodnocení považována 

nejbližší konkurence, nepříznivý vývoj cen pohonných hmot a současné zpomalení 
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ekonomického růstu. Co se dalšího pořadí týče, tak na čtvrtém až pátém (shodný počet 

bodů, a to 9) byly uvedeny hrozby v podobě redukce leteckých spojení a zániku některých 

leteckých dopravců.  

V pořadí příležitostí bez i se zohledněním vah kritérií bylo na třetím až čtvrtém místě 

uvedeno zpomalení ekonomického růstu a zánik některých leteckých dopravců, na pátém 

místě pak redukce leteckých spojení. 

Na šestém až osmém místě v předcházejícím hodnocení skončily následující hrozby: 

odchod významných investorů z kraje (zde pořadí 6), vytváření ekologického tlaku 

okolních obcí na omezení provozu letiště a teroristické útoky v letecké dopravě (zde pořadí 

7 - 8).  

Na devátém místě se ve všech srovnáních umístila hrozba poslední, a to přírodní 

katastrofy. Závěrem lze opět uvést, že i v tomto srovnání byla shoda významná.  

 

7.3.7 Návrhy strategií pro ostravské letiště s využitím SWOT analýzy  

V následujících tabulkách (viz tab. 69 - 72) jsou uvedeny typy strategií, které jsou 

vytvářeny různými kombinacemi jednotlivých faktorů SWOT analýzy. Pro úplnost je i zde 

nutno zmínit, že vždy lze pouze kombinovat vnitřní faktory, tedy silné a slabé stránky s 

faktory vnějšími, kterými jsou příležitosti a ohrožení, nikdy však nelze kombinovat vnitřní 

či vnější faktory vzájemně mezi sebou. 
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Tabulka č. 69: SO strategie (strategie využití) 

  Silné stránky (S)   Příležitosti (O) 

1 
vzletová a přistávací dráha vhodná i pro 

obří letadla 
1 

zavedení nových přímých pravidelných i 

nepravidelných linek 

2 zprovoznění nového letištního terminálu 2 
liberalizace leteckého provozu mezi Evropou a 

světem 

3 
zkušení a vysoce kvalifikovaní 

zaměstnanci 
3 

využití letiště pro rozvoj cestovního ruchu a jako 

vstupní brány do Beskyd, Jeseníků a sousedních 

regionů 

4 
zprovoznění opravárenského leteckého 

centra 
4 

dobudování dálnice, směr Hradec Králové, Polsko, 

Slovensko 

5 vznik průmyslové zóny v blízkosti letiště 5 příchod významných investorů do kraje 

6 zprovoznění nového cargo terminálu 6 
rozvoj podnikatelských aktivit v bezprostředním 

prostoru letiště  

7 
podpora ze strany vlastníka, tedy 

Moravskoslezského kraje 
7 

vybudování kolejového terminálu pro návaznou 

nákladní dopravu 

8 
existence bezcelního pásma pro využití 

zejména pro východní trhy 
8 orientace na letecké spojení směrem na východ 

9 

strategická poloha (možnost oslovit 

cestující jak ze severní Moravy, tak ze 

Slovenska a Polska) 
9 

přímé napojení osobní kolejové dopravy do areálu 

letiště 

 

 

V rámci SO strategie, která využívá silných stránek ke zhodnocení možných příležitostí, by 

pro ostravské letiště bylo nejpřínosnějším co nejlépe využít výborných technických 

parametrů vzletové a přistávací dráhy, moderního letištního terminálu a zkušeného 

personálu pro zavádění nových přímých pravidelných i nepravidelných linek a pro podporu 

podnikatelských aktivit v bezprostředním prostoru letiště, což by výrazně oživilo zdejší 

provoz. 
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Tabulka č. 70: WO strategie (strategie hledání) 

  Slabé stránky (W)   Příležitosti (O) 

1 
nízký počet pravidelných leteckých 

spojení 
1 

zavedení nových přímých pravidelných i 

nepravidelných linek 

2 
velký podíl nepravidelných letů na 

výkonech letiště 
2 

liberalizace leteckého provozu mezi Evropou a 

světem 

3 
absence „domovského“ leteckého 

dopravce 
3 

využití letiště pro rozvoj cestovního ruchu a jako 

vstupní brány do Beskyd, Jeseníků a sousedních 

regionů 

4 pasivní obchodní politika vlastníka letiště 4 
dobudování dálnice, směr Hradec Králové, Polsko, 

Slovensko 

5 částečně zastaralé strojní vybavení 5 příchod významných investorů do kraje 

6 nepropracovaný marketing letiště 6 
rozvoj podnikatelských aktivit v bezprostředním 

prostoru letiště  

7 časté personální změny ve vedení letiště 7 
vybudování kolejového terminálu pro návaznou 

nákladní dopravu 

8 
žádná reklamní kampaň zaměřená na 

podporu létání z ostravského letiště 
8 orientace na letecké spojení směrem na východ 

9 0 9 
přímé napojení osobní kolejové dopravy do areálu 

letiště 

 

 

Při využití WO strategie, která je zaměřena na odstranění slabých stránek a využití daných 

příležitostí, lze ostravskému letišti doporučit již zmíněné zavedení nových přímých 

pravidelných i nepravidelných linek, „přilákání“ domovského leteckého dopravce, lepší 

propagaci cestovního ruchu v rámci Moravskoslezského kraje a tlak na vybudování 

kolejového terminálu pro návaznou nákladní dopravu. Pro vlastníka letiště lze doporučit 

zejména aktivnější a dravější obchodní politiku, vytvoření dlouhodobé a propracované 

marketingové strategie společně s reklamní kampaní a jmenování odborníků do vedení 

letiště.  
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Tabulka č. 71: ST strategie (strategie konfrontace) 

  Silné stránky (S)   Hrozby (T) 

1 
vzletová a přistávací dráha vhodná i pro 

obří letadla 
1 

velká konkurence ze strany okolních letišť (zj. 

Brno, Katovice, Krakov) 

2 zprovoznění nového letištního terminálu 2 růst cen pohonných hmot 

3 
zkušení a vysoce kvalifikovaní 

zaměstnanci 
3 

zpomalení ekonomického růstu, případně jeho 

stagnace či propad 

4 
zprovoznění opravárenského leteckého 

centra 
4 redukce leteckých spojení 

5 vznik průmyslové zóny v blízkosti letiště 5 zánik některých leteckých dopravců 

6 zprovoznění nového cargo terminálu 6 odchod významných investorů z kraje 

7 
podpora ze strany vlastníka, tedy 

Moravskoslezského kraje 
7 

vytváření ekologického tlaku okolních obcí na 

omezení provozu letiště 

8 
existence bezcelního pásma pro využití 

zejména pro východní trhy 
8 teroristické útoky v letecké dopravě 

9 

strategická poloha (možnost oslovit 

cestující jak ze severní Moravy, tak ze 

Slovenska a Polska) 
9 přírodní katastrofy 

 

 

U ST strategie je velmi důležité využít všech silných stránek letiště, a to již zmíněných 

výborných technických parametrů vzletové a přistávací dráhy, moderního letištního 

terminálu, cargo terminálu, zkušeného personálu, průmyslové zóny v blízkosti letiště a 

podpory ze strany vlastníka pro zamezení hrozeb, kterými jsou zejména 

jeho nejbližší konkurenti. Dále pak obchodními pobídkami ze strany vlastníka, 

Moravskoslezského kraje, lze zabránit dalším hrozbám, jakými je rušení leteckých spojení 

či odchod investorů z kraje.   
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Tabulka č. 72: WT strategie (strategie vyhýbání) 

  Slabé stránky (W)   Hrozby (T) 

1 
nízký počet pravidelných leteckých 

spojení 
1 

velká konkurence ze strany okolních letišť (zj. 

Brno, Katovice, Krakov) 

2 
velký podíl nepravidelných letů na 

výkonech letiště 
2 růst cen pohonných hmot 

3 
absence „domovského“ leteckého 

dopravce 
3 

zpomalení ekonomického růstu, případně jeho 

stagnace či propad 

4 pasivní obchodní politika vlastníka letiště 4 redukce leteckých spojení 

5 částečně zastaralé strojní vybavení 5 zánik některých leteckých dopravců 

6 nepropracovaný marketing letiště 6 odchod významných investorů z kraje 

7 časté personální změny ve vedení letiště 7 
vytváření ekologického tlaku okolních obcí na 

omezení provozu letiště 

8 
žádná reklamní kampaň zaměřená na 

podporu létání z ostravského letiště 
8 teroristické útoky v letecké dopravě 

9 
 

9 přírodní katastrofy 

 

 

WT strategii lze označit za defenzivní a ústupovou, při níž společnost de facto bojuje o 

přežití a snaží se eliminovat své slabé stránky a vyhnout se vnějším hrozbám. V případě 

této strategie by bylo ostravskému letišti možno doporučit udržet počet stávajících 

leteckých spojení, stabilizovat vedení letiště, maximálně využít současných technických i 

kapacitních možností letiště a zredukovat náklady na nezbytně nutné s ohledem na stávající 

konkurenci, růst cen pohonných hmot a zpomalení ekonomiky. 
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8. Shrnutí 

V této kapitole jsou shrnuty závěry vyplývající z disertační práce.   

V souvislosti s vyslovenými předpoklady o existenci závislostí mezi výkony letišť, tedy 

celkovým počtem cestujících a celkovým počtem pohybů letadel a vybranými regionálními 

ekonomickými ukazateli, konkrétně disponibilním příjmem domácností, jejich prvotním 

důchodem, regionálním HDP, regionální mírou nezaměstnanosti, regionální mírou 

zaměstnanosti ve vědě a technologiích a počtem vysokoškolských studentů ve vybraných 

regionech, lze konstatovat, že ve většině případů byla prokázána silná lineární závislost.  

Pro naplnění dalšího cíle byly vytvořeny tři varianty scénářů budoucího vývoje výkonů 

ostravského letiště do roku 2020. Zde byl vývoj počtu cestujících v jednotlivých scénářích, 

a to v reálné, optimistické a pesimistické variantě, modelován na základě průměrného 

tempa růstu vypočteného z empirických dat v letech 1998 – 2011.   

Základní scénář uvažoval s mírným tempem růstu počtu cestujících, a to o 9 % od roku 

2013 do roku 2014 a od roku 2015 do roku 2020 s průměrným ročním 10 % růstem, na 

základě těchto předpokladů by počet cestujících v roce 2015 dosáhl cca 385 tisíc a v roce 

2020 cca 620 tisíc.  

Optimistický scénář předpokládal postupný  meziroční nárůst počtu cestujících, a to o 10, 

12, a 15 % v letech 2013, 2014 a 2015 a dále cca 18 % ročně do roku 2020, dle něj by 

počet cestujících byl v roce 2015 cca 418 tisíc a v roce 2020 více jak 950 tisíc.  

Pesimistický scénář uvažoval se snižování růstu počtu cestujících až na pouhých 5 % 

ročně, počet cestujících by v této variantě dosáhl v roce 2015 cca 350 tisíc a v roce 2020 

cca 440 tisíc.  

Z reálných výsledků hospodaření ostravského letiště z let 2005 až 2011 bylo provedeno 

modelování vývoje jeho hospodářských výsledků ve třech scénářích. Cílem modelování 

bylo odhadnout vývoj hospodaření ostravského letiště do roku 2020. Na základě výsledků 

tohoto modelování lze konstatovat, že letiště by do budoucna ztrátové být nemělo.   

Dle reálného scénáře by letiště v roce 2015 dosáhlo kladný hospodářský výsledek, a to 

1 099 tisíc Kč, v roce 2020 pak 1 770 tisíc Kč.  
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Na základě optimistické varianty scénáře by výsledek hospodaření v roce 2015 činil 1 191 

tisíc Kč, v roce 2020 by tato částka byla 2 725 tisíc Kč. 

V případě pesimistického scénáře by ostravské letiště v roce 2015 dosáhlo zisku 992 tisíc 

Kč, v roce 2020 by to bylo 1 266 tisíc Kč.   

Rozdíly mezi hospodářskými výsledky v jednotlivých scénářích se mohou jevit jako dosti 

malé, ale vzhledem k tomu, že letecká doprava se celosvětově potýká s poklesem příjmů na 

jednoho cestujícího, stále ostřejším konkurenčním bojem jak mezi leteckými dopravci, tak 

mezi letišti, lze tyto střízlivé odhady do budoucna považovat za reálné.   

Cílem podrobné SWOT analýzy bylo nalezení cest vedoucích ke zlepšení provozních 

výkonů a hospodářských výsledků ostravského letiště.   

Ve SWOT analýze byly nejprve identifikovány jeho silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby, následně bylo stanoveno pořadí jejich důležitosti, poté provedeno celkové 

hodnocení příležitostí a hrozeb a nakonec byly navrženy typy strategií pro ostravské letiště. 

Lze shrnout, že za největší reálnou hrozbu je pro ostravské letiště považována jeho 

nejbližší konkurence, dále nepříznivý vývoj cen pohonných hmot a současné zpomalení 

ekonomického růstu. Aktuální jsou také hrozby v podobě redukce leteckých spojení a 

zániku některých leteckých dopravců.  

V hodnocení příležitostí se jako nejdůležitější ukázalo zavedení nových přímých 

pravidelných i nepravidelných linek a orientace na východní destinace.  Za významnou 

příležitost lze také považovat přímé napojení osobní kolejové dopravy do areálu letiště a 

vybudování kolejového terminálu pro návaznou nákladní dopravu. Zvýšení objemu 

nákladní letecké přepravy by do budoucna pozitivně ovlivnilo provoz i ekonomické 

výsledky letiště. Rovněž příchod nových významných investorů do kraje by byl pro 

ostravské letiště další příležitostí pro zvyšování jeho výkonů jak v osobní, tak nákladní 

přepravě. 
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9. Závěr 

Disertační práce byla zaměřena na problematiku evropských regionálních letišť 

v souvislosti s transformačním procesem a na prognózování budoucího vývoje letiště 

Leoše Janáčka Ostrava. 

Hlavními cíli práce bylo ověření platnosti vyslovených předpokladů o existenci závislostí 

mezi výkony letišť a regionálními ekonomickými ukazateli, dále predikce budoucího 

vývoje výkonů ostravského letiště prostřednictvím tří variant scénářů a vývoje jeho 

hospodářských výsledků a nalezení cest vedoucích ke zlepšení provozních výkonů a 

hospodářských výsledků ostravského letiště.   

V rámci strategií provedených ve SWOT analýze a s ohledem na aktuální situaci lze 

ostravskému letišti doporučit následující: 

 co nejlépe využít výborných technických parametrů vzletové a přistávací dráhy, 

moderního letištního terminálu, cargo terminálu, zkušeného personálu a 

průmyslové zóny v blízkosti letiště, 

 rozšířit provoz letiště zaváděním nových přímých pravidelných i nepravidelných 

linek, což lze činit formou zatraktivnění výše leteckých poplatků, případně se 

spolupodílet na nákladech při zavádění (rozlétání) nové linky, 

 „přilákat“ domovského leteckého dopravce, tzn. nabídnout leteckým společnostem 

zajímavé podmínky (finanční i technické) pro bázování jejich strojů na ostravském 

letišti, 

 vybudovat kolejový terminál pro návaznou nákladní dopravu, toto je v jednání a je 

řešena otázka financování tohoto projektu, zde se otevírá prostor pro spolupráci se 

soukromými investory, 

 více se soustředit na rozvoj nákladní letecké dopravy a zvýšit její objem do 

budoucna, tzn. ve spolupráci s cargo dopravci oslovit významné průmyslové 

společnosti ve spádové oblasti s nabídkou nákladní letecké dopravy, případně 

nabídnout možnosti svozu nákladu na letiště,  

 provádět aktivní obchodní politiku a akvizici, tzn. lépe využít potenciál spádové 

oblasti, nabízet služby (letecké i neletecké) společnostem v této oblasti,  

 



Simona Matušková: Regionální letecká doprava a letiště Ostrava 

 

123 2013 

 vytvořit dlouhodobou marketingovou strategii, určit si cíle v krátkodobém, 

střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu týkající se zejména obchodních 

aktivit,  

 zlepšit v rámci reklamní kampaně propagaci letiště, zviditelnit nabídku služeb 

letiště, pravidelně prostřednictvím médií informovat o dění na letišti, pořádat různé 

akce (např. dny otevřených dveří, semináře pro studenty, tiskové konference), 

 nabídnout pronájem stávajícího plně nevyužitého strojního zařízení letiště (např. 

hasičská technika, autobusy, auta) a služby opravárenského hangáru dalším 

společnostem, 

 věnovat pozornost řízení nákladů s ohledem na stávající provozní výkony, např. 

přizpůsobit počet zaměstnanců i vedoucích pracovníků daným výkonům. 

Závěrem lze říci, že disertační práce by mohla být, v případě zájmu, využita pro potřeby 

letiště Leoše Janáčka Ostrava a jeho vlastníka Moravskoslezský kraj, případně k doplnění 

výuky studentů studijního programu Technologie letecké dopravy. Mohla by tak rozšířit 

často pouze technický pohled na letiště o jeho ekonomický a marketingový rozměr.   
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Příloha A 

Smluvní řešení mezinárodní letecké dopravy 

Mezinárodní letecká přeprava je provozována za podmínek řady předpisů státních orgánů a 

mezinárodních vládních organizací (ICAO, JAA, Eurocontrol apod.) a současně je mnoho 

jejích činností koordinováno prostřednictvím mezinárodních organizací leteckých 

dopravců, zejména organizace IATA. Taková regulace je naprosto nutným předpokladem 

bezpečného a efektivního poskytování leteckých přepravních služeb v mezinárodním 

měřítku. V období posledních cca 20 let je také zcela patrný odklon mezinárodní i státní 

regulace od regulace obchodního chování leteckých dopravců (nabízené kapacity, tarify) 

k regulaci činností s aspekty bezpečnosti provozu, standardizace provozních činností a 

postupů, boje proti terorismu apod. Všeobecně platné mezinárodní normy jsou pak 

doplňovány smluvními dokumenty uzavíranými bilaterálně nebo multilaterálně na vládní 

úrovni nebo na úrovni leteckých dopravců. Mezinárodní předpisy jsou pak jednotlivými 

zeměmi aplikovány v jejich vlastní legislativě ve speciálním leteckém zákonu a současně 

jsou přesné postupy aplikovatelné v dané zemi rozpracovány v dokumentu nazývaném AIP 

(Aeronautical Information Publication) příslušné země. Následující přehled ukazuje hlavní 

typy smluv a dohod používaných v současné době v mezinárodním leteckém přepravním 

procesu. 

 

Mezivládní letecké dohody (MLD) 

Jsou základním mezinárodněprávním dokumentem v oblasti civilního letectví uzavíraný na 

úrovni vlád dvou smluvních států. Mezivládní letecké dohody vycházejí z ustanovení 

Chicagské úmluvy (ICAO) a zakotvují oprávnění a povinnosti smluvních stran, leteckých 

úřadů smluvních stran a tzv. určených leteckých společností při provozu mezinárodních 

leteckých dopravních služeb mezi územími států těchto smluvních stran. Na jejich základě 

provozují letecké podniky obchodní přepravu osob, zboží a pošty mezi danými zeměmi. 

MLD řeší podmínky, za jakých se mohou poskytovat letecké dopravní služby mezi 

smluvními zeměmi. Jedná se na příklad o celní a daňový režim pro dopravce druhého státu, 

požadované dokumenty pro provoz letadel a personálu, způsob regulace nabízených cen, 

kapacity linek nabízených dopravci obou států, postupy designace (jmenování) dopravců 
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oprávněných provozovat přepravu mezi danými zeměmi, rozsah letových svobod 

poskytovaných dopravcům smluvních stran (států), povolení a další podmínky 

regulativního charakteru. 

Letecká doprava je již svým charakterem předurčena pro širokou mezinárodní spolupráci a 

koordinaci. K zajištění takovéto koordinace vznikla řada organizací, z nichž některé jsou 

ustaveny na úrovni vlád jednotlivých členských zemí a jejich členy jsou příslušné státy 

(ICAO, Eurocontrol, JAA), jiné pak jsou vytvořeny jako sdružení leteckých dopravců 

(IATA, AEA), jiné pak jako společné podniky několika leteckých dopravců (např. SITA). 

Následující přehled vysvětluje hlavní principy fungování a úlohu nejznámějších organizací 

věnujících se rozvoji a podpoře letecké přepravy na mezinárodní úrovni: 

1. Mezinárodní organizace pro civilní letectví – ICAO (International Civil Aviation 

Organisation), 

2. Evropská konference civilního letectví - ECAC (European Civil Aviation 

Conference), 

3. Sdružené letecké úřady - JAA (Joint Aviation Authorities), 

4. Mezinárodní sdružení leteckých dopravců - IATA (International Air Transport 

Association), 

5. Regionální sdružení leteckých dopravců - AEA (Association of European Airlines), 

6. Mezinárodní sdružení pro letecké komunikace - SITA (Societé Internationale de 

Telecomunication Aeronautique), 

7. Evropská organizace pro spolupráci v oblasti řízení letového provozu –  

Eurocontrol, 

8. Mezinárodní rada letišť – ACI (Airports Council International). 

 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví  (ICAO) 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví - ICAO (International Civil Aviation 

Organisation) je samostatná vládní organizace OSN (Organizace spojených národů), která 

podporuje rozvoj mezinárodní letecké dopravy a jejímiž členy jsou jednotlivé státy. 

Vznikla v souhlase s ustanoveními Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicagská 

úmluva) z roku 1944, která stanovila základní principy mezinárodní spolupráce v oblasti 

letecké dopravy. Představitelé české exilové vlády se zúčastnili konference v Chicagu a 
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ČSR se tak stala jedním ze zakládajících členů ICAO. Chicagská úmluva nahradila 

Pařížskou úmluvu z roku 1919 a Havanskou úmluvu z roku 1928. Stálým sídlem ICAO je 

Montreal. Hlavním úkolem organizace ICAO je rozvíjení následujících zásad: 

 zajišťovat bezpečný a spořádaný rozvoj mezinárodního civilního letectví, 

 podporovat rozvoj bezpečné letadlové techniky a stanovení mezinárodně platných 

základních požadavků pro její konstrukci, 

 podporovat rozvoj letových tratí, letišť a leteckých pomocných zařízení a stanovení 

mezinárodně uznávaných pravidel a norem pro jejich používání, 

 prosazovat bezpečnou, pravidelnou a hospodárnou leteckou dopravu ve světovém 

měřítku stanovením jednotných doporučení přijímaných členskými státy do jejich 

vlastních, národních předpisů, 

 zajišťovat práva jednotlivých členských států a zabraňovat diskriminaci mezi 

smluvními státy v oblasti letecké dopravy, 

 napomáhat všeobecnému rozvoji mezinárodní letecké dopravy přímou pomocí 

jednotlivým členským státům, které nemají možnosti určité oblasti letecké dopravy a 

její regulace vyvinout samostatně. 

 

Evropská Konference civilního letectví  (ECAC) 

Evropská Konference civilního letectví – ECAC (European Civil Aviation Conference) - 

jedná se o regionální organizaci civilního letectví, jejímiž členy jsou vlády většiny 

evropských zemí. ECAC řeší v evropském regionu obdobné úkoly jako ICAO v 

celosvětovém měřítku. Hlavními úkoly ECAC je aplikování celosvětově platných 

předpisů, zásad a doporučení na podmínky Evropy a dále harmonizace rozvoje letecké 

infrastruktury (letové cesty a letiště) v Evropě. ČR je také členem této organizace. 

 

Sdružené letecké úřady (JAA) 

Sdružené letecké úřady - JAA (Joint Aviation Authorities) - tato organizace civilního 

letectví působící v rámci Evropy se postupně rozšiřuje. Zaměřuje se na sjednocování 

předpisů z oblasti letadlové techniky, provozu atp. Patří sem například problematika 
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letových norem, norem odpočinku posádek, různé technické, bezpečnostní i jiné předpisy. 

ČR je členem JAA. 

 

Mezinárodní sdružení leteckých dopravců  (IATA) 

Mezinárodní sdružení leteckých dopravců - IATA (International Air Transport 

Association) je dobrovolnou nevládní organizací leteckých dopravců, kteří provozují 

pravidelnou mezinárodní dopravu. Její stanovy byly navrženy v roce 1944 a po Chicagské 

konferenci v roce 1945 byla IATA ustanovena. ČSA byly jedním ze zakládajících členů 

IATA. Činnost dnešní organizace IATA navázala na dřívější International Air Traffic 

Association založenou v roce 1919 v nizozemském Haagu. IATA v současné době 

sdružuje cca 240  leteckých společností, které zajišťují celkem přes 84 % pravidelné 

mezinárodní letecké přepravy ve světě. 

IATA má své hlavní sídlo v Montrealu, avšak velká část jejích činností (zejména 

finančních) je vykonávána v její největší kanceláři, která se nachází na letišti v Ženevě. 

Oblastní kanceláře jsou rovněž v jednotlivých částech světa (např. Amman, Bankgok, 

Nairobi, Londýn, Miami, Washington). 

Vzhledem k rozdílnosti potřeb v jednotlivých světadílech byly ustaveny tři tzv. 

konferenční oblasti, do nichž se činnost IATA soustřeďuje tak, aby mohly být rozlišeny 

jejich specifické potřeby a odlišnosti. Stejným způsobem se dělí svět i pro potřeby 

stanovování leteckých tarifů tj. tzv. tarifních oblastí. 

K hlavním cílům IATA patří: 

 napomáhat vytvoření jednotného světovému systému bezpečné, pravidelné a 

hospodárné letecké dopravy,  

 připravovat a koordinovat akce směřující ke zlepšení hospodářských výsledků 

letecké dopravy, 

 reprezentovat ekonomické zájmy leteckých společností ve vztahu k vládám a 

hospodářským subjektům činným v oblasti letecké dopravy,  

 zajišťovat a koordinovat spolupráci mezi leteckými společnostmi navzájem a 

dalšími organizacemi činnými v oblasti letecké dopravy, 

 vytvářet normy pro jednotné postupy činností spojených s leteckou dopravou, 
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 spolupracovat s ICAO a zajišťovat rozpracování standardů ICAO do praxe všech 

leteckých dopravců. 

 

IATA Clearing House (ICH) 

Velmi důležitou samostatnou činností IATA je zúčtovací ústředna IATA neboli IATA 

Clearing House (ICH), jež slouží k vyrovnávání závazků a pohledávek mezi členy této 

ústředny za přepravu cestujících na doklady jiných leteckých společností a další služby 

poskytované si vzájemně mezi leteckými dopravci (prodej paliva, obsluha letadel, přeprava 

zboží apod.). Používáním služeb ICH tak jednotlivým společnostem odpadá většina 

problémů spojených se sledováním pohledávek a závazků a jejich proplácením, neboť 

faktury prošlé ICH jsou propláceny za všechny společnosti v jednotných termínech. 

 

Billing and Settlement Plan (BSP) 

Další důležitou aktivitou IATA v oblasti finančně-prodejní je tzv. Billing and Settlement 

Plan (BSP). Celosvětově působí v rámci národních BSP mimo USA kolem 58 000 

prodejních míst (IATA jmenované agentury) s více než 240 leteckými společnostmi 

zúčastněnými v systému BSP IATA. 

 

Regionální sdružení leteckých dopravců 

Mimo celosvětově působící sdružení IATA se letecké společnosti sdružují také v 

regionálních organizacích, jejichž hlavním cílem je prosazovat zájmy leteckých dopravců 

daného regionu, ať ve vztahu k místním vládním orgánům a jiným organizacím, tak i ve 

vztahu k leteckým dopravcům z ostatních oblastí.  

V Evropě je nejsilnější AEA (Association of European Airlines), které má sídlo v 

Bruselu a sdružuje většinu evropských národních dopravců. Úkolem AEA je především 

podpora zdravého rozvoje členských společností i rozvoj jejich vzájemné spolupráce. Řeší 

tedy v evropském regionu do určité míry obdobné úkoly jako IATA v měřítku světovém. 

Obě organizace úzce spolupracují. 
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V Evropě také působí další, úžeji specializovaná sdružení, jako např. ERA - European 

Regional Association,  IACA - International Association of Charter Airlines,  EBAA - 

European Business Aviation Association. 

 

Mezinárodní společnost pro letecké komunikace (SITA) 

Mezinárodní společnost pro letecké komunikace – SITA ((Societé Internationale de 

Telecomunication Aeronautique), založená leteckými společnostmi v roce 1949, provozuje 

rozsáhlé telekomunikační sítě k předávání telexových zpráv a datových souborů pro 

potřeby letecké dopravy. Prostřednictvím celosvětové sítě SITA odesílají jeho účastníci 

většinu telexových zpráv obchodního a provozního charakteru i dat potřebných pro 

fungování rezervačních, odbavovacích a dalších systémů. Z hlediska letového provozu jsou 

sítí SITA pokryta veškerá místa na celém světě, jež mají význam pro leteckou dopravu. 

Linky SITA jsou v současné době využívány také například k připojení rezervačních 

systémů využívaných cestovními agenturami (např. Galileo, Amadeus). Vzhledem k 

dramatickému rozvoji komunikační technologie se dnes i SITA dostává do tlaku 

konkurenčního boje s jinými telekomunikačními giganty jako například AT&T a dalšími. 

 

Evropská organizace pro spolupráci v oblasti řízení letového provozu (Eurocontrol) 

Eurocontrol je Evropská vládní organizace, jejímž cílem je harmonizace rozvoje, 

zefektivnění provozu a rozšíření kapacity letových cest v Evropě. Eurocontrol má sídlo v 

Bruselu. ČR je členem organizace Eurocontrol od roku 1997 a organizace Řízení Letového 

Provozu ČR s.p. zde získává velmi dobré postavení díky vysoké kvalitě svých služeb 

poskytovaných desítkám leteckých společností využívajícím letového prostoru ČR. 

 

Mezinárodní rada letišť (ACI) 

Mezinárodní rada letišť – ACI (Airports Council International) je jedinou celosvětovou 

obchodní organizací sdružující zástupce letišť.  Byla založena v roce 1991 a zastupuje 

zájmy letišť při jednání s vládami a mezinárodními organizacemi, jako je např. ICAO. 

Dále vyvíjí standardy, pravidla a doporučené postupy pro provozování letišť. Rovněž 

poskytuje informační a vzdělávací servis.  
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ACI má 573 členů provozujících 1751 letišť ve 174 zemích světa, což představuje cca 95 

% celkové přepravy na letištích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


